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ІСТОРИЧНІ НАУКИ 

УДК 94 (477) 
М.Є. Лутай, 

кандидат історичних наук, старший викладач 
(Житомирський педуніверситет) 

НА ЧОЛІ ЖИТОМИРСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО 

У статті на основі архівних джерел висвітлюються життя і діяльність керівного складу Житомирсь-
кого педагогічного інституту. 

16 жовтня 1919 року було відкрито перший вищий навчальний  заклад у нашому поліському краї – 
Житомирський педагогічний інститут. Очолив його відомий громадський діяч, досвідчений працівник 
освіти, фахівець- філолог П.Н. Абрамович. 

Абрамович Петро Никандрович (1881- ? ) 
Народився 16 січня 1881 року в с. Мизове Ковельського повіту Волинської губернії в сім′ї сільського 

вчителя [1]. Спочатку малий Петрусь бігав до сільської школи, а згодом його відвезли до духовної школи 
в містечко Мільці, тут же, на Ковельщині. Закінчивши в 1893 р. школу по першому розряду, юний 
П.Абрамович вступає до Волинської Духовної семінарії в Кремінці. Після її закінчення (1900 р.) він був 
направлений на навчання за державний кошт  до Петербурзької Духовної академії на словесне відділен-
ня, одночасно він слухав лекції в Петербурзькому археологічному інституті. Закінчив академію П. Абра-
мович у 1904 році у званні магістранта. У цьому ж році П. Абрамович починає свою педагогічну діяль-
ність вчителем російської мови у Тиврівській духовній школі на Поділлі. Через два роки він був переве-
дений учителем російської мови у Волинську Духовну семінарію м. Житомира. У Житомирі П.Н. Абра-
мович розширив сферу своєї педагогічної діяльності. Крім семінарії, він викладав історію педагогіки, 
російську і всесвітню літературу, російську мову в колишніх гімназіях Н.В. Овсянникової, Н.В. Покра-
мович, у жіночій гімназії св. Анастасії, у Волинському жіночому училищі, у Житомирській землемірній 
школі. 

Почалася перша світова війна. З 1915 р. Петро Никандрович одночасно займається й адміністратив-
ними справами. Спочатку він був призначений уповноваженим по евакуації біженців Луцького і Ковель-
ського повітів, а згодом і всієї північної лінії Волині. Після революції йому було доручено організувати 
дошкільний і позашкільний відділи при Волинському губернському земстві які він і очолив. Влітку 
1919 р. П.Н. Абрамовичу доручають організувати в Житомирі педагогічний інститут. На засіданні вченої 
ради першим директором новоствореного вузу одноголосно було обрано П.Н. Абрамовича. Обіймав цю 
посаду  Петро Никандрович  лише один рік ( з 1919 по 1920 р.) і залишив її за власним бажанням. 

З 1923 р. П.Н.Абрамович був головою етнографічної секції Волинського науково-дослідного музею і 
одночасно працював викладачем інституту народної освіти. На цій посаді він був до 1931 р. Потім виїхав 
до Харкова. Як склалась його подальша доля - невідомо. В архіві збереглися лише рукописи його науко-
вих досліджень [2]. 

Наступним директором інституту 5 грудня 1920 р. було призначено М.А. Михалевича. 
Михалевич Микола Андроникович (1888 – ?) 

Народився 1888 року в  м. Кремінець Волинської губернії в родині священика [3]. Батько був законо-
вчителем Дедеркальської вчительської семінарії на Волині. У 1911 році Микола Андроникович закінчив 
фізико-математичний факультет Київського університету з золотою медаллю і був залишений професор-
ським стипендіатом на кафедрі математики для підготовки до професорського звання. Через рік, у 
зв’язку з тяжким матеріальним становищем, він пішов працювати викладачем математики до Київської 
чоловічої гімназії. З початком першої світової війни переїхав до Житомира і почав працювати у 2-й Жи-
томирській гімназії і жіночій гімназії Н.В. Овсянникової. Після революції Микола Андроникович працю-
вав викладачем у різних освітніх установах Житомира, а з серпня 1919 року – він викладач математики 
Житомирського педагогічного інституту. 5 грудня 1920 року М.А. Михалевича призначено ректором 
інституту. А 15 березня 1922 року він був звільнений з посади ректора згідно прохання (за сімейними 
обставинами). Незабаром (1 грудня 1922 р.) Микола Андроникович був призначений директором Жито-
мирського землеустрійного технікуму і на цій посаді перебував до 1929 року. В березні 1930 р. –
 М.А. Михалевич – штатний професор математики Волинського ІНО. Опублікував 15 наукових праць. 
Серед них – “До питання про вивчення теорії наближених обчислень”, “Теорія ірраціональних чисел”, 
“До питання про загальну форму закону великих чисел” та інші [3]. Подальша доля - не відома. 
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Хто очолював інститут в період з березня 1922 року по 1924 рік поки що встановити не вдалося. З 
1924 р. по 1925 рік ректором Волинського ІНО був М.В. Яневич. 

Яневич Михайло Васильович (1884 - ?) 
Народився 7 травня 1884 року в селі Яйно Ковельського повіту Волинської губернії в багатодітній  

(крім Михайла, в сім′ї було іще четверо дітей) родині сільського священика [4]. Згодом Михайлові Васи-
льовичу будуть дуже часто нагадувати, що "невдало" обрав собі батьків. Невдовзі батьки переїхали в 
село Малий Житин Ровенського повіту. Початкову освіту малий Михайлик отримав у сільській школі 
Малого Житина. Слід відмітити, що, незважаючи на злидні, в сім′ї панував культ знань: діти гарно вчи-
лися і за приклад брали троюрідних братів, які були студентами Варшавського політехнічного інституту. 
По закінченні сільської школи Михайло продовжив навчання у нижчій і середній духовній школах: спо-
чатку в м. Моційові Любомильського повіту, а згодом - у Крем′янці і Житомирі. 

16 липня 1889 року, коли Михайло готувався до вступу у Луцьку гімназію, помер батько, а трохи піз-
ніше сім′ю спіткало нове лихо – померли середній брат і сестра. Незважаючи на нестатки і біди, Михайло 
наполегливо вчився. У 1905 р., як і більшість дітей із попівських родин, він вступає до Санкт-
Петербурзької Духовної академії. Навчаючись в академії, Михайло не гає часу: вільним слухачем відві-
дує лекції в університеті, особливо вабить його філософія. Заповзятливий юнак бере участь у роботі Фі-
лософського товариства, яке діяло при університеті. Це дало йому можливість отримати ґрунтовні знання 
з філософії, педагогіки. Михайло Васильович почав працювати над дисертацією. По закінченні академії 
отримав посаду викладача філософії і пропедевтики в Тифліській духовній семінарії. Невдовзі він став 
відомим спеціалістом із філософії і педагогіки в Тифлісі. Працюючи викладачем, закінчував дисертацію 
на звання магістра. З метою продовження наукової роботи в 1914 р. виїхав до Берліна, але почалася пер-
ша світова війна, і М.В. Яневич взимку цього ж року повертається не в Тифліс, а до Житомира. Земство в 
цей період проводило велику роботу в галузі народної освіти, і Михайло Васильович був залучений до 
цієї роботи. Спочатку він працював на дворічних підготовчих педагогічних курсах, з 1918-1922 рр. був 
інструктором підвідділу соціального виховання. Затим з 1924 р. по 1925 рік виконував обов′язки ректора 
Волинського ІНО, з 1923 р. по 1926 рік – декана Волинського ІНО. Працюючи в інституті, Михайло Ва-
сильович викладав логіку, загальну педагогіку, педологію, соціальне виховання, історію філософії і істо-
рію педагогіки. Опублікував праці: "На рубежі двох віків", "Ульриця Г. – як представник теїзму". За ар-
хівними джерелами, працював в інституті до 30-х років [4]. Як склалась його подальша доля, невідомо. 

З 1925 по 1928 рр. Житомирській інститут народної освіти очолював К. Й. Коник. 
Коник Клим Йосипович (1888 - 1937) 

Народився 4 лютого 1888 р. у містечку Санок (Галичина) в багатодітній родині (сім′я мала семеро ді-
тей) дрібного службовця [5]. Батько, Йосип Михайлович, походив з бідної селянської родини, 12 років 
прослужив у австрійській армії листоношею, згодом став службовцем ХІ рангу в окружному суді в табу-
лярному відділі. До 1897 р. Клим вчився в народній школі рідного містечка, а згодом (1900 р.), коли ба-
тька перевели на службу в м. Бережани, продовжив навчання в Бережанській народній школі. По її закін-
ченні вступив до Бережанської гімназії. Мізерна зарплата батька не давала змоги забезпечити родину 
матеріально, тому діти змалку почали працювати. Клим, будучи учнем ІV класу гімназії, заробляв на се-
бе приватними уроками. У 1907 році він був виключений з гімназії за антирусофільську пропаганду, яка 
велась у Східній Галичині проти українства. У 1908 р. сім′я Коників переїхала до Львова. Клим вступив 
до української академічної гімназії, а по її закінченні продовжив навчання на юридичному факультеті 
Львівського університету. 

Початок ХХ ст. характеризувався у Галичині загостренням політичної боротьби між українцями і по-
ляками, які були фактичними володарями краю. Клим, як національно свідомий українець, не стояв 
осторонь цією боротьби. У 1910  він бере участь у студентських демонстраціях, спрямованих проти по-
лонізації університету. Під час однієї  з демонстрацій було вбито студента Адама Коцка і декількох важ-
ко поранено. Як учасника демонстрації К. Коника і ще сотню студентів заарештували. Три з половиною 
місяці він просидів у в’язниці і був звільнений за амністією австрійського уряду, але з університету його  
виключили. Згодом юнак продовжив навчання у Віденському університеті. Клим Коник вільно володів 
польською, німецькою, російською мовами. 

У 1910 р. родину Коників спіткало горе – помер батько, і Клим змушений був узяти на себе обов′язки  
матеріального забезпечення родини. Знайти роботу було важко. Він поступає на службу референта в 
українське страхове товариство “Дністер” у Львові і одночасно продовжує навчання на юридичному фа-
культеті Львівського університету, який закінчив у 1913 р. [6]. 

Почалась перша світова війна, і К. Коник був призваний до австрійської армії. У 1916 р. в бою під Бе-
режанами він був поранений у ноги. Після одужання, у травні 1918 р., разом з австрійськими військами у 
складі Українських Січових Стрільців він потрапляє до Наддніпрянської України. В листопаді цього ж 
року полк, у якому служив Коник, повернувся до Галичини. Після повернення на батьківщину Клим 
вступив до Української Червоної дивізії, яку у 1920 р. було перейменовано на 44-ту стрілецьку дивізію. В 
цій дивізії Клим був командиром кулеметної сотні, служив біля Чуднова, був старшим слідчим Окремого 
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відділу 44-ї дивізії і водночас секретарем редакції газети “Шлях червоноармійця” – органу 44-ї дивізії. У 
1920 р. вступив до лав партії. У травні 1921 р. губком призначив Клима Коника завідувачем державного 
видавництва на Волині. Одночасно він працював у редакціях “Правда незаможника”, “Бідняцька правда”, 
“Вісті”, у 1922 році  його призначено завідувачем політосвіти на Волині, у 1923 р. – відділу соціального 
виховання, у 1925 р. – завідувачем губернського відділу освіти на Волині. У цьому ж 1925 р., Народний 
Комісаріат Освіти (НКО) призначив Клима Йосиповича Коника директором Житомирського інституту 
народної освіти (ІНО) [6]. На цій посаді К.Й. Коник був до 1928 р. 18 лютого 1928 р. рішенням НКО він 
був переведений на посаду ректора Одеського інституту народного господарства. Невдовзі, 6 листопада 
1928 р., Клима Йосиповича звільнено з цієї посади і призначено 15 листопада 1928 р. завідувачем відділу 
планування науки при Держплані УРСР.  

4 травня 1933 р. Клима Йосиповича заарештували як члена осередку Української Військової Органі-
зації (УВО), що нібито діяла при Держплані УРСР. Його звинувачували у шпигунстві на користь Поль-
щі – у переданні матеріалів Держплану про підготовку кадрів в Україні. Судовою трійкою при колегії 
ДПУ УРСР К.Й. Коник був засуджений на 5 років ув′язнення, яке відбував на Соловецьких островах. 9 
жовтня 1937 . Особлива трійка УНКВС Ленінградської області переглянула справу К.Й. Коника і засуди-
ла його, а з ним іще 134 українці – цвіт української нації - до вищої міри покарання за те, що вони нібито 
створили на засланні контрреволюційну організацію “Всеукраїнський центральний блок”. Ось так трагі-
чно закінчився життєвий шлях іще одного сина України, її патріота. За протестом прокурора Київського 
Військового округу справу К.Й. Коника було переглянуто. Його реабілітовано посмертно за відсутністю 
у його діях складу злочину [6]. 

Наступним ректором інституту в 1928 р.було призначено В.П. Гоцу. 
Гоца Василь Пилипович (1885-1937 рр.) 

 Народився у 1885 році у с. Озерному на Тернопільщині в сім′ї селянина-бідняка [7]. Після закінчення 
сільської школи-чотирьохрічки навчався в інтернаті при Тернопільській гімназії. В гімназичні роки всту-
пив до радикальної партії соціалістів Східної Галичини і був її членом до 1914 р. у 1905-1906 р. навчався 
спочатку у Віденському університеті, а згодом в Львівському, який закінчив у 1910 р., здобувши спеціа-
льність “Українська мова, література та історія”. За участь в університетських демонстраціях 1905, 1907, 
1910 рр. двічі заарештовувався і був ув′язнений на 4 місяці. У 1906 – 1907 рр. служив у австрійській ар-
мії. Після армії до 1914 р. працював учителем у приватній українській гімназії в м. Белз (нині Польща). З 
початком першої світової війни знову був призваний до австрійської армії, 25 серпня 1914 р. потрапив у 
російський полон. З вересня до початку листопада 1917 р. перебував у таборі військовополонених у То-
больську. В листопаді 1917 р. В.П. Гоца призначено лектором-оганізатором позашкільної роботи в робо-
чому клубі Тобольська. В січні 1917 р. був прийнятий у партію. З червня 1918 р. служив в Інтернаціона-
льному полку 3-ої армії. Згодом був комісаром на Східному фронті, брав участь у боях з колчаківцями й 
чехами. З жовтня 1919 р. працював завідувачем адміністрацією культосвіти губполонбіжу в Єкатеринбу-
рзі, вирішував питання організації партроботи серед полонених українців, білорусів, поляків. В травні 
1920 р. його направлено до Москви, а звідти - інструктором-організатором у передовий загін 14-ої армії, 
що діяла на Південно-Західному фронті. Тут В.П. Гоца був уповноваженим по боротьбі з бандитизмом в 
Ананьївському повіті. Згодом став головою політревкому на Одещині. Звідти його направили політпра-
цівником у 47-му дивізію в Галичину, затим - головою політревкому в м. Золочів. Згодом В.П. Гоца їде в 
Ямпіль на Вінниччині. Тут він виконує обов′язки голови ревтрійки, а потім – завідуючого відділом на-
родної освіти. В лютому 1923 р. губревком направив Василя Пилиповича до Кам′янець-Подільського 
завідуючим окрнаросвітою і призначив політкомісаром вузів. Затим в 1927 р. його переведено на посаду 
завідувача окрнаросвітою в Кременчук. З жовтня 1928 р. він працює у Харкові. Цього ж року В.П. Гоцу 
переводять до Житомира і призначають директором Житомирського інституту народної освіти (ІНО) [7]. 
На цій посаді Василь Пилипович був до 1933 р. В 1933 р. його заарештували за звинуваченням у прина-
лежності до так званої Української військової організації (УВО), яка нібито ставила за мету повалення 
радянської влади, а В.П. Гоца не тільки був членом УВО, а й “керівником” Волинської філії УВО і “про-
водив активну вербовку” членів у цю організацію. Рішенням судової трійки при колегії ДПУ УРСР В.П. 
Гоца був засуджений на 5 років виправно-трудових робіт і відправлений відбувати покарання у таборі 
особливого призначення на Соловецькому острові.  9 жовтня 1937 р. трійка УНКВС Ленінградської об-
ласті “переглянула” справу В.П. Гоци і засудила його до вищої міри покарання. Місце його поховання 
невідоме. Можливо, він, як і десятки інших українських інтелігентів, знайшов свій останній притулок в 
урочищі Сандермох в Карелії, яке стало могилою цвіту українства. 

…4 квітня 1966 року судову справу В.П. Гоци переглянув Військовий Трибунал Прикарпатського 
військового округу. Постанови трійок 1934 і 1937 рр. було відмінено, а справи припинено за відсутністю 
складу злочину. Василь Пилипович  Гоца реабілітований посмертно [7]. 

Після арешту В.П. Гоци директором інституту було призначено професора історії М.Г.Новака. Інших 
відомостей про нього немає. Відомо, що займав він цю посаду з 1933 по березень 1935 р. Подальша його 
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доля невідома [8]. Після М.Г. Новака посаду директора інституту з березня 1935 р. по 1936 р. обіймав 
К.М. Табамехер. 

Табакмахер Ківа Маркович (1903- ? ) 
 Народився 3 жовтня 1903 року в м. Ковелі у єврейській робітничій сім′ї [9]. Тринадцятирічний хло-

пець пішов з дому у пошуках заробітку, з цієї ж причини в 1916 р. перебував у Німеччині. В 1917 р. був 
членом “Бунду” в м. Кельцах (Польща). З 1920 по 1928 рік перебував на службі у Червоній Армії. До лав 
партії вступив у 1921 р. В цьому ж році був секретарем партбюро 212-го полку 24-ї дивізії. В 1921 р. ви-
ключався з партії і протягом 6-ти місяців був поза партією. З 1923 по 1925 рр. К.Табакмахер - політрук 
роти 72-го полку 24-ї дивізії у Жмеринці. У 1924-1925 рр. – член міськради у Вінниці. Пізніше, з 1925 р., 
служив у політвідділі 44-ї дивізії, що дислокувалася у Києві. В 1928 році в ході партійної чистки з армії 
звільнений. В 1929 році працював в інвалідській артілі райкоопспілки в Києві. В 1930 році Київським 
окружкомом партії був направлений на роботу в Сибір, пропрацював там лише 1 рік. У 1931 р. вчився на 
курсах в Полтаві при навчальному комбінаті м′ясопромисловості. У 1932-1935 рр. – знову на службі в 
армії. Останнє місце його служби – 46-та стрілецька дивізія, начальник клубу. З березня 1935 року 
К.Табакмахер призначений директором Житомирського учительського інституту. Обіймав цю посаду з 
1935 по 1936 рік [10].  

10 жовтня 1936 р. К.М. Табакмахера заарештовано за звинуваченням у троцькізмі. Через місяць заа-
рештований був відправлений до Києва. Незважаючи на всі тортури, Табакмахер винним себе не визна-
вав, і тому його справу за №5007 направили на розгляд Особливої Наради НКВС СРСР, яка 13 травня 
1937 р. ухвалить рішення :” Табакмахера Киву Марковича – за к/р троцкистскую деятельность заключить 
в исправтрудлагерь сроком на 5 лет, сч.срок с 10.10.36 г. Дело сдать в архив” [11]. Ув′язнений 
К.М. Табакмахер був відправлений в м. Котлас, де відбував покарання в Ухтпечтаборі. Термін покарання 
закінчувався 10 жовтня 1941 року, але в період війни “ворогів народу” не звільняли,  і 12 лютого 1942 р. 
його засуджують вдруге за звинуваченням, що він “збирався організувати збройне повстання, захопити 
владу – запросити Гітлера до Воркути”. Проте і на цьому Одіссея Табакмахера не закінчується. Відсиді-
вши майже 2 роки у табірній в′язниці, він вийшов з неї 23 червня 1943 року, та не на волю.  

… 4 січня 1947 р. він буде засуджений утретє як соціально-небезпечний тип до трьох років заслання, 
яке буде відбувати у Воркуті. У серпні 1948 року його відправлять у Кустанайську область Казахстану. А 
ще через рік, 25 листопада 1949 р., К.М. Табакмахера засудять вчетверте, за звинуваченням у 1936 р., і за 
участь у голодуванні під час перебування в таборі у Воркуті. Але й на цьому поневіряння “українського 
Одіссея” не припиняються. 16 жовтня 1950 року Ківу Марковича знову засудили на 10 років виправно-
трудових таборів. Покарання відбував у Караганді. Лише 8 травня 1957 року постановою Київського об-
ласного суду за недоведеністю вини він буде реабілітований … 

Після повернення із заслання К.М. Табакмахер жив спочатку у Володимирській області, а згодом у 
1963 р. переїхав до Москви. Як склалася подальша доля колишнього директора інституту, в′язня сталін-
ських таборів , невідомо [12]. 

У 1936 році новим директором інституту було призначено О.С. Пантєлєєва. 
Пантєлєєв Олексій Севастьянович (1901-1937 рр.) 

 Народився у 1901 р. у м. Павлограді Дніпропетровської області [13]. Освіта середня. П′ятнадцять ро-
ків віддав службі у Червоній Армії, був політпрацівником, начальником Будинку Радянської Армії 
м. Миколаєва. Згодом був переведений на посаду директора Житомирського учительського інституту. В 
серпні 1937 р. був заарештований за антидержавне тлумачення історії партії, а також за "приналежність" 
до контрреволюційного українського націоналістичного угрупування, яке нібито діяло в Житомирському 
інституті і намагалось відділити Україну від СРСР і створити самостійну українську буржуазну державу. 
29 жовтня 1937 року рішенням трійки УНКВС О.С. Пантєлєєв був засуджений до вищої міри покарання 
– розстрілу. В 1957 р. постановою Президії Житомирського обласного суду реабілітований посмертно 
[14]. 

З 1937 по 1938 р. директором Житомирського педагогічного інституту був Д.Й. Запісоцький, про яко-
го маємо дуже обмежені відомості. 

Запісоцький Дмитро Йосипович (1904- ?) 
 Народився у 1904 році в сім′ї наймитів. Закінчив Харківський геодезичний інститут (коли - не вказа-

но) та  аспірантуру при Харківському державному університеті за спеціальністю "Гідрогеологія"[15]. 
У вересні 1937-го Д.Й. Запісоцький був призначений директором Житомирського педагогічного ін-

ституту. Обіймав цю посаду лише 1 рік – по серпень 1938 р. 
Рішенням партійної організації інституту від  серпня 1938 р. був виключений з кандидатів у члени 

КП(б)У за "притупление классовой бдительности", за "антипартійне ставлення до розподілу кадрів" (сту-
денти – випускники, рідні і близькі яких були репресовані, були направлені на роботу в пограничні райо-
ни області), "за розвал роботи в інституті". Невдовзі Дмитро Йосипович був звільнений і з роботи [15]. 
Як склалась його подальша доля, так само невідомо. 
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У вересні 1938 р. наступним директором Житомирського педагогічного інституту було призначено 
О.А. Стрєльцова. 

Стрельцов Олександр Андрійович (1903- ?) 
Народився у 1903 році на Харківщині [16]. В 15 років він уже чорноробочий цукрового заводу в селі 

Вільний Колодязь Вовчанського повіту. З 1919 по 1929 рік працював на різних роботах: спочатку теле-
фоністом у м. Вовчанську, затим – завідувачем  відділу  праці Вовчанського виконкому, згодом - голо-
вою КНС, головою сільської ради (з 1924 по 1928 р.) у селі Жовтневе Вовчанського району. З 1929 по 
1930 рік – студент Харківського інституту народної освіти. В 1930-1931 рр. був секретарем партійного 
комітету Янушпільського цукрового заводу на Житомирщині. В 1931-1932 рр. він - знову студент Хар-
ківського ІНО. У 1932-1935 рр. працював директором педтехнікуму в Конотопі Чернігівської області. В 
тому ж 1935 р. був призначений завідувачем районного відділу освіти. У 1935-1938 рр. працював учите-
лем у м. Глухові Чернігівської області, згодом – директором Глухівського учительського інституту. У 
1938 р. був призначений директором Житомирського педагогічного інституту. У липні 1939 р. Олексан-
дра Андрійовича переведено на партійну роботу – секретарем Житомирського міському партії [16]. Як 
склалась його подальша доля , невідомо.      

У 1939 р. директором Житомирського педагогічного інституту було призначено А.В. Павловського  
Павловський Антон Вікторович (1909-1944 рр.) 

Народився у 1909 році в бідній селянській сім′ї [17]. Свою трудову діяльність починав громадським 
пастухом в  селі Вчорайше на Житомирщині. Після закінчення 7-річки в 1928 р. вступив до Бердичівсь-
кого учительського інституту, де провчився до 1930 р. і перевівся до Криворізького педагогічного інсти-
туту, в якому вчився у 1930-1934 рр. По його закінченні рік навчався у Київському медичному інституті. 
З 1935 р. розпочалась його педагогічна діяльність. Цього ж року Антон Вікторович почав працювати од-
ночасно і вчителем, і методистом Вчорайшанського райвно. З 1936 по 1937 рік він був директором сере-
дньої школи в с. Макарівка цього ж району, а затим - директором середньої школи в с. Халаїмгородок. У 
липні 1939 р. А.В. Павловський був призначений директором Житомирського педагогічного інституту. В 
цьому ж році за добросовісну працю він був нагороджений медаллю "За трудовую доблесть". На цій по-
саді його застала війна. Як і десятки викладачів і студентів, Антон Вікторович змінив мирну професію 
педагога, зі зброєю в руках пішов боронити рідну землю і загинув смертю героя [17]. 

У 1944 році, після визволення Житомирщини від ненависного ворога, інститут відновив свою роботу. 
Першим директором інституту у повоєнний рік став професор В.В. Чуприна. В 1945 р. його замінив Е.Е. 
Фіалко. Про них відомостей поки що не маємо. Після Е.Е. Фіалко директором інституту було призначено 
Ю.О. Ковміра. 

Ковмір Юхим Омельянович (1908- ?) 
 Народився у 1908 році в с. Думецьке Шамраєвського повіту Київської губернії в бідній селянській 

родині [18]. В 1931 році закінчив історичний факультет Київського педагогічного інституту ім. Горького. 
З 1931 по 1933 рр. викладав історію СРСР в Уманському інституті соціального виховання, одночасно був 
директором робітфаку при інституті. З 1933 по 1935 рр. був заступником директора, а з лютого 1935 – 
виконував обов′язки директора Уманського педагогічного інституту. У зв′язку з тим, що історичний фа-
культет в Уманському педінституті було закрито, Юхим Омельянович у жовтні 1935 р. був переведений 
на роботу до Ворошиловградського педагогічного інституту. До 1938 року він викладав історію СРСР і 
історію України і був заступником декана історичного факультету цього інституту. У лютому 1938 р. 
Ю.О. Ковмір був переведений на роботу до Житомирського педагогічного інституту, де він викладав 
історію СРСР та історію України і був деканом вечірнього факультету. З жовтня 1939 року по червень 
1941 Юхим Омельянович - заступник директора з навчально-наукової роботи і завідувачем кафедри іс-
торії СРСР Житомирського педагогічного інституту. На цій посаді його застала війна. В роки Великої 
Вітчизняної війни Ю.О. Ковмір був активним учасником партизанського руху і партійного підпілля на 
Київщині, за що удостоєний багатьох урядових нагород. Зокрема – ордена Червоного Прапора (1944 р.). 
По закінченню війни Ю.О. Ковмір завідував спочатку кафедрою історії СРСР в Житомирському педаго-
гічному інституті, затим виконував обов′язки директора інституту, а з серпня 1946 р. по серпень 1957 р. 
був директором Житомирського педагогічного інституту. На цій посаді Ю.О. Ковмір проявив себе як 
вмілий, енергійний організатор і керівник. На його плечі лягли турботи, пов`язані не лише з відбудовою 
зруйнованих фашистами корпусів інституту, а й  налагодженням навчально-виховного процесу, підбором 
кадрів для вузу. За плідну, сумлінну працю у вищій школі в 1948 р. його було нагороджено орденом 
“Трудового Червоного прапора” , а також значком “Відмінник народної освіти”. Навчаючи студентів, 
Ю.О. Ковмір вчився і сам. Він закінчив аспірантуру при кафедрі історії України, захистив кандидатську 
дисертацію на тему: “Суспільно-політичний рух в Росії і Кирило-Мефодіївське братство”. У 1958 р. Ю.О. 
Ковмір був переведений на роботу до Глухівського педагогічного інституту [19]. Ю.О. Ковміра змінив на 
посаді ректора І.Ф. Осляк. 
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Осляк Іван Федотович (1917-1995 рр.) 
Народився 3 лютого 1917 р. в с. Новоселівці Старо-Бешівського району Сталінської (нині Донецька) 

області в багатодітній (семеро дітей) [20] сім′ї селянина-середняка. Батько до 1930 р. був одноосібником, 
з 1930 р. – колгоспником. 

Малий Іван спочатку вчився в Новоселівській початковій школі, затим в 1933 р. закінчив Андріївсь-
ку семирічку. По закінченні школи, два роки працював в обласній конторі “Нафтозбут”, займаючи по-
сади конторника, статистика, референта та одночасно навчався у вечірній середній школі. Здобувши 
середню освіту, вступив на мовно-літературний факультет Сталінського державного педагогічного ін-
ституту, який закінчив напередодні війни. З перших днів війни Іван Федотович - у лавах Радянської 
Армії. Спочатку рядовий, згодом курсант, а з лютого 1942 р. – командир взводу зенітно-кулеметного 
батальйону, а затим і командир зенітно-кулеметної роти Центрального, а потім Західного фронту. Війну 
пройшов від початку до кінця. За мужність і відвагу удостоєний був нагород. Демобілізувався з армії у 
листопаді 1945 р. 

Після демобілізації  Іван Федотович з 1945 р. по вересень 1951 р. працює асистентом у рідному інсти-
туті, згодом - старшим викладачем кафедри української літератури і заступником директора Сталінсько-
го учительського інституту. У червні 1951 р. І.Ф. Осляк захистив кандидатську дисертацію при інституті 
літератури ім. Т.Г. Шевченка Академії Наук УРСР. Після захисту дисертації працював з 1951 по 1953 рр. 
завідувачем відділу художньої літератури і мистецтва Сталінського обкому партії, а з листопада 1953 р. 
по січень 1957 – начальником обласного управління культури Сталінської області. 

В 1951 р. Іван Федотович повертається до педагогічної роботи: спочатку працює завідувачем кафедри 
української літератури рідного інституту, а з лютого 1958 р. призначений директором Житомирського 
державного педагогічного інституту ім.І.Франка. 

Обіймаючи посаду директора інституту, І.Ф. Осляк займався педагогічною, адміністративною робо-
тою, проявив себе як невтомний науковець. Іван Федотович у своєму доробку мав 40 наукових робіт, з 
яких 34 було опубліковано, а також опублікував більше 50 науково-популярних статей. Крім того, він 
брав активну участь у суспільно-громадському житті інституту, міста, виступаючи з лекціями і допові-
дями перед студентами, вчителями міста і області, неодноразово обирався депутатом Житомирської 
міськради, був головою Президії обласного товариства “Знання”, головою Товариства радянсько-
чехословацької дружби. 

За багаторічну сумлінну роботу з підготовки висококваліфікованих кадрів Іван Федотович був наго-
роджений дев’ятьма урядовими нагородами. Зокрема, в 1961 - орденом Трудового Червоного Прапора, в 
1965 р. – значками “Відмінник народної освіти УРСР” і “Відмінник народної освіти Узбецької РСР”, в 
1969 р. - медаллю А.С. Макаренка, медаллю Чехословацької республіки і багатьма іншими медалями. 

Ішов час. Настали 70-ті роки – роки духовного застою, ідеологічного диктату, роки “маланчуківщи-
ни”, політичної цензури і політичних доносів. Ці роки позначились на долі багатьох українських інтелі-
гентів, в т.ч. і на долі ректора Житомирського педагогічного інституту. 20 вересня 1973 р. І.Ф. Осляк був 
звільнений з посади ректора з таким формулюванням: “За безпринципне відношення до оцінки ідейно-
хибної дисертації, яка була підготовлена в інституті, і грубе порушення представлення її до захисту”. 

Після звільнення з посади ректора Іван Федотович працював завідувачем кафедри української літера-
тури, затим – доцентом кафедри до 1988 р. В цьому ж році він звільнився з роботи за власним бажанням. 
У 1995 р. скінчився земний шлях Івана Федотовича Осляка, але він залишився у пам′яті студентів, викла-
дачів, співробітників інституту як висококваліфікований педагог,винятково інтелігентна, чуйна, добра, 
порядна людина [20]. 

Наступним ректором було призначено П.С. Горностая. 
Горностай Петро Сидорович  (нар.1923) 

Народився у 1923 р. в с. Іванківці Бердичівського району Житомирської області в багатодітній, бідній 
селянській родині. У 1934 році батько помер і на руках у матері залишилося семеро дітей, вижило лише 
четверо [21]. Напередодні війни Петро Сидорович закінчив Іванківську середню школу. З червня 1941 р. 
по жовтень 1943 р. проживав у рідному селі і працював чорноробом на залізниці. З жовтня 1943 р. по 
квітень 1944 р. і до кінця війни – рядовий і командир стрілецького відділу в діючих частинах 3-го Біло-
руського і І-го Українського фронтів. Був тяжко поранений. Після демобілізації з армії працював у кол-
госпі в рідному селі. З вересня 1947 р. по серпень 1951 р. – студент Київського педагогічного інституту 
ім. Горького. По його закінченні був направлений на роботу до Бердичівського учительського інституту. 
З 1955 по 1957 рр. Петро Сидорович навчався в аспірантурі науково-дослідного інституту психології МО 
УРСР, після її закінчення був направлений завідувачем кафедри педагогіки та психології Бердичівського 
педінституту. В 1959 р. він обіймав посаду проректора з навчальної і наукової роботи, а з 1962 р. був 
призначений ректором інституту ім. І.Франка. В 1961 р. Петро Сидорович захистив кандидатську дисер-
тацію, а в 1963 р. отримав звання доцента. Згодом він був переведений на роботу до Черкас, де з 1968 по 
1979 рр. працював завідувачем кафедрою і проректором з навчальної роботи Черкаського педагогічного 
інституту. 29 грудня 1973 р. його було призначено ректором Житомирського державного педагогічного 
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інституту. На цій посаді Петро Сидорович працював до 1986 р. і виявив себе як вмілий організатор і ви-
хователь колективу. Під його керівництвом була здійснена певна перебудова навчально-виховного про-
цесу, в якому основна увага приділялась поліпшенню професійної підготовки майбутніх спеціалістів. 
Саме під його керівництвом було створено і переобладнано 26 навчальних кабінетів, 16 лабораторій, по-
будована агробіостанція, 2 музеї, побудовано і введено в дію 2 студентських гуртожитки на 1100 місць, 
підготовлено і випущено понад 5390 вчителів. Петро Сидорович проявив себе не лише як адміністратор, 
а й як висококваліфікований викладач і науковець. Його лекції відзначаються високим науково-
теоретичним рівнем, ним опубліковано понад 50 наукових праць. Як учасник і ветеран війни, а також за 
багаторічну науково-педагогічну сумлінну працю Петро Сидорович відзначений 9-ма урядовими нагоро-
дами, з них двома орденами – орденом Вітчизняної війни 1-го ступеня і орденом “Трудового Червоного 
Прапора”. Вийшовши на пенсію, Петро Сидорович не полишив улюбленої роботи. Він продовжує викла-
дати курс психології в університеті. Після виходу на пенсію П.С. Горностая ректором Житомирського 
державного педагогічного інституту було призначено І.М. Кучерука. 

Кучерук Іван Митрофанович (нар.1934) 
Народився 11 жовтня 1934 р. в с. Семенки Барського району Вінницької області в родині колгоспни-

ка. В 1952 р. закінчив Барську середню школу № 1 і вступив до Вінницького педагогічного інституту 
ім. М. Островського на фізико-математичний факультет. По закінченні інституту (1956 р.) Іван Митро-
фанович спочатку працював вчителем фізики у Чапаєвській середній школі Бершадського району Вінни-
цької області, затим вчителем фізики Дзвонихської середньої школи цього ж району. В грудні 1963 р. 
Іван Митрофанович повернувся до рідного інституту і став асистентом кафедри фізики. Невдовзі він став 
аспірантом при кафедрі фізики Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького. В 
1967 р. успішно захистив кандидатську дисертацію. По закінченні аспірантури Іван Митрофанович знову 
повертається до рідного інституту. Тут він пройшов шлях від старшого викладача кафедри фізики до 
проректора з навчальної частини інституту. У вересні 1982 року Іван Митрофанович був призначений на 
посаду ректора Івано-Франківського педагогічного інституту ім. В.Стефаника, а в жовтні 1986 року пе-
реведений на посаду ректора Житомирського педагогічного інституту ім.І.Франка. 

Ось уже 15 років Іван Митрофанович очолює наш вуз. За цей час інститут змінився невпізнанно. За-
вдяки старанням ректора істотно оновилась і зміцніла навчально-матеріальна база інституту. Було заве-
ршено будівництво 8-ми поверхового корпусу, де нині розмістились факультет підготовки вчителів по-
чаткових класів і філологічний факультет, реконструйовано корпус природничого факультету. Спору-
джено новий корпус факультету іноземних мов. Відремонтовано усі п′ять гуртожитків, які на сто відсот-
ків забезпечують потреби іногородніх студентів у житлі. Завершується будівництво студентського спор-
тивного комплексу. Про ті зміни, які відбулися в інституті за останні роки, промовисто свідчать цифри. 
Якщо 15 років тому на кожного студента припадало чотири квадратних метри загальної площі, то нині – 
близько десяти. Сьогодні наш вуз має 89 спеціалізованих лабораторій і навчальних кабінетів, 9 
комп′ютерних класів. За оснащеністю комп′ютерами Житомирський педагогічний інститут ім.І.Франка у 
першій трійці серед педвузів України. 

Якщо в 1986 році в інституті було лише 5 професорів і докторів наук, то нині – 16. Завдяки зусиллям 
ректорату у травні 1999 р. нашому вузу було надано статус державного педагогічного університету. З 
1992 при університеті діє аспірантура, тут сформувались і розвиваються відомі в Україні наукові школи і 
напрямки. Університетські кафедри підтримують зв′язки з провідними науковцями України і зарубіжних 
країн, зокрема таких, як Великобританія, Польща, США. Лише за останніх 5 років викладачами універ-
ситету опубліковано близько двох тисяч науково-методичних робіт, в тому числі 35 монографій, 32 під-
ручники. Розвитку науки і наукових досліджень сприяє сам ректор. 

Іван Митрофанович не лише досвідчений адміністратор, дбайливий господар (цю рису успадкував від 
батьків), він – відомий учений, автор більше 50-ти наукових праць. Серед його наукового доробку – на-
вчальний посібник “Загальна фізика”, який було видано протягом 1987-1991 рр. у трьох книгах і рекоме-
ндовано Міністерством освіти для всіх спеціальностей фізико-математичних факультетів педагогічних 
вузів. У 1999 р. вийшли перший  і третій томи нового тритомника “Загальний курс фізики” за редакцією 
професора І.М. Кучерука (том – 1-й “Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка”, том 3-й – “Опти-
ка. Квантова фізика”, які адресовано студентам вищих технічних і педагогічних навчальних закладів). 

І.М. Кучерук – помітна постать серед педагогічної громадськості області. Він часто виступає перед 
працівниками освіти, бере участь у конференціях та нарадах учителів. Його виступи, лекції відрізняють-
ся високим науково-технічним і методичним рівнем, професійною спрямованістю. У 1989 р. І.М. Куче-
руку присвоєно вчене звання професора. За багаторічну сумлінну працю на педагогічній ниві він удосто-
єний багатьох урядових нагород, зокрема, ордена “Знак пошани”, медалі “Ветеран праці”, “Відмінник 
вищої школи”. Іван Митрофанович нагороджений також значком “Відмінник освіти СРСР”, “Відмінник 
освіти УРСР”, йому присвоєно почесне звання “Заслужений працівник освіти України” . 

Крім адміністративної, навчально-виховної і наукової роботи, ректор бере активну участь у суспіль-
но-політичному житті міста, області, держави. Він очолює обласну організацію “Злагода”. Іван Митро-
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фанович - люблячий чоловік, батько і дідусь (має двох синів і троє онуків). Йому зовсім не байдуже, 
яким буде майбутнє України і її народу. Як громадянин і патріот своєї держави, він хоче бачити Україну 
сильною, незалежною, демократичною і процвітаючою країною, в якій би вільно і заможно жилося не 
лише його дітям і онукам, а й усім людям, і, як мовиться в пісні, “щоб і діти й онуки співали і земля чеб-
рецями цвіла”. 

Він вважає, що майбутнє України визначається станом і рівнем  освіти. Нині, на зламі двох тисячо-
літь, проблеми виховання, освіти, розвитку молодого покоління набувають особливого значення, оскіль-
ки доля майбутнього людства більшою мірою залежатиме від розвитку духовності і моральної сфери 
суспільства. Тому саме професійна педагогічна діяльність учителя як духовного наставника, спадкоємця 
поколінь покликана сприяти утвердженню вільної особистості, здатної до саморозвитку, самореалізації 
своїх інтересів та обдарувань. 

Ось такий він – нинішній ректор Житомирського державного педагогічного університету ім. І.Фран-
ка , – цілеспрямований, вольовий,принциповий,порядний, вимогливий  до себе та своїх підлеглих. 
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В статье на основании архивных источников освещается жизнь и деятельность руководящего состава 
Житомирского педагогического университета. 

Lutaj M.Ye. The Rectors standing at the head of the Zhytomyr Teachers Training Institute.  

The article deals with the archival date on the life and archivity of the managing staff of the Zhytomyr Teachers 
Training Institute. 
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ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ ЯК ФАКТОР ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

На основі наукового аналізу розглядаються сутність, основні аспекти і особливості політичної свідомо-
сті як фактору активізації політичної діяльності. 

Поняття "політична свідомість". Підійти до цього питання можна на основі філософського трактуван-
ня поняття “свідомість”, яке в найбільш загальному вигляді означає вищий рівень духовної активності 
людини як соціального суб'єкта [1:622]. Різні філософські напрями по-різному розглядають природу сві-
домості. Так, ідеалізм виходить з того, що свідомість розвивається спонтанно. Діалектико-
матеріалістичне вчення виходить з того, що неможливо аналізувати свідомість ізольовано від явищ сус-
пільного життя. Вона являє собою властивість високоорганізованої матерії – мозку – і виступає як 
усвідомлене буття, суб'єктивний образ об'єктивного світу. З соціальної точки зору, свідомість виступає 
перш за все як відображення в духовному житті людей їх суспільного буття, інтересів і уявлень різних 
соціальних груп, класів, націй, суспільства в цілому. 

Політика, політичні відносини є частиною суспільного буття. Відповідно і політична свідомість ви-
ступає як відображення в духовному житті людей у першу чергу їх політичного буття - всієї різноманіт-
ності політичного життя, політичних процесів і явищ [2:266]. Одночасно політична свідомість є атрибу-
том політичної дії, його неодмінним складовим елементом. Як відомо, головним питанням відносин лю-
дей в політичній сфері є питання про державну владу. Відповідно це питання займає головне місце і в 
структурі політичної свідомості. Без його з'ясування не може бути й мови про свідому участь у політиці. 
Не менш важливе місце в політичній свідомості займає проблема політичних інтересів, котрі виступають 
в якості спонукаючих мотивів політичної дії. Разом з тим політична свідомість відображає більш широке 
коло соціальних явищ, витікає із самої природи політики. Таким чином, політична свідомість є відобра-
женням виробничо-економічних та інших суспільних відносин індивідів, соціальних груп, класів, націй, 
суспільства в їх сукупному відношенні до державної влади [3:15]. Політична свідомість може випере-
джати суспільну практику, прогнозувати розвиток подій і тим самим виступати стимулюючим політичну 
діяльність фактором. Разом з тим політична свідомість, якщо вона в спотвореному вигляді відображає 
соціальну дійсність, заснована на догматичній вірі, може призводити до волюнтаризму в політиці, коли 
діючий суб'єкт не рахується з об'єктивними законами суспільного життя, керується суб'єктивними ба-
жаннями і свавільними рішеннями. Небезпека процесів, заснованих на догматичній вірі, полягає в тому, 
що вони руйнують творче сприйняття світу, блокують живу думку, нав’язують свідомості жорсткі сте-
реотипи, роблять її некритичною, а отже, і неморальною [4:16]. 

Соціальні носії політичної свідомості. Як і свідомість в цілому, політична свідомість може належати 
тільки певним суб'єктам, а саме: суб'єктам політичних відносин. Як відомо, суб'єктами політики висту-
пають індивіди, соціальні групи, класи, нації, суспільство в цілому. Вони і є соціальними носіями 
політичної свідомості. Відповідно розрізняють політичну свідомість індивіда, соціальної групи, класу, 
нації, суспільства. 

Політична свідомість окремого індивіда, соціальної групи і суспільства не тотожні один одному. Ко-
жна соціальна група, як і кожне суспільство, будучи самостійними суб'єктами політики, виробляють свої 
політичні уявлення. В той же час між різними видами політичної свідомості існує діалектичний взаємо-
зв'язок. Сукупність політичних ідей, носіями яких виступають соціальні групи і суспільство в цілому, є 
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основою формування індивідуальної політичної свідомості. Політична свідомість не в останню чергу 
виступає і як специфічна форма вираження політичних інтересів соціальних класів і груп [5:320]. Оцінка 
соціально-політичної дійсності залежить від того конкретного становища, у якому опиняється носій цієї 
оцінки - особистість, соціальна група, клас – у даній системі суспільних відносин. Тому політичній сві-
домості суспільних суб'єктів об'єктивно притаманні соціально-класові риси. 

Кожна соціальна група прагне представити свої політичні інтереси як такі, що відповідають загаль-
ним інтересам. Однак найбільш суттєвий вплив на характер політичної свідомості суспільства мають 
економічно домінуючі соціальні сили, які розпоряджаються максимальними силами для духовного виро-
бництва і відповідно для свого впливу на всіх членів суспільства. Разом з тим політична свідомість, відо-
бражаючи об'єктивні інтереси нації, народу в цілому, характеризується і загальнонаціональними рисами, 
які притаманні всім соціальним групам та індивідам. Наприклад, у період зовнішньої загрози безпеки 
країни на перший план у політичній свідомості всіх суспільних сил виходять загальнонаціональні інтере-
си. Нині, на початку ХХІ ст., перед лицем глобальних проблем людства в політичній свідомості народів 
усе більше місце займають загальнолюдські цінності та інтереси. 

Рівні політичної свідомості. Політична свідомість системна за своїм характером, вона має багаторів-
неву структуру. Рівень політичної свідомості – це певний ступінь, досягнутий соціальним суб'єктом у 
пізнанні процесів і явищ, що мають місце у сфері політичних відносин. У структурі політичної свідомос-
ті виокремлюють такі рівні: повсякденний (щоденний), емпіричний, теоретичний. 

Щоденний, повсякденний рівень політичної свідомості – це сукупність політичних ідей і поглядів су-
спільства, класу, соціальної верстви, групи людей і окремих індивідів, що виникає із безпосереднього 
сприйняття буденного суспільного життя. Характерною його особливістю є емоційно-розумове осмис-
лення дійсності. Маючи справу головним чином із зовнішніми проявами політичних процесів, буденна 
свідомість, як правило, не проникає в їх сутність, не піднімається до розуміння їх глибинних суперечнос-
тей і закономірностей. 

Тому в змістовному відношенні буденна свідомість характеризується розмитістю, уривчастістю і не-
систематизованістю уявлень про політичні явища. Однак його проста логіка, що базується на так званому 
"здоровому глузді", служить достатньо надійним орієнтиром у політичних подіях, які відбуваються. 

В якості відносно розвинутої форми політичної свідомості можна кваліфікувати такий феномен, як 
громадська думка [5:322]. Як форма, громадська думка є виразом в більшій мірі емоційної, ніж раціона-
льно-пізнавальної діяльності. Тому громадська думка нерідко спотворено тлумачить політичні явища або 
просто виступає в якості упередження людей, які непохитно впевнені в своїй правоті. До речі, упере-
дження мають надзвичайно широке розповсюдження у політичному житті. Однак, незважаючи на цю 
якість громадської думки, політичне життя без неї немислиме (роль преси, радіо, телебачення). 

Повсякденну політичну свідомість іноді ототожнюють з масовою свідомістю. Це не зовсім так. Чому? 
Поняття "повсякденна свідомість" і "масова свідомість" виражають різні межі суспільної свідомості, і, як 
такі, вони відрізняються за своїми носіями і змістом. Повсякденна свідомість має конкретних постійних 
носіїв – індивідів, соціальні групи і спільності, які характеризуються відносно стійкими рисами. Специ-
фіка ж власне масової свідомості, її зміст і функціональні властивості обумовлені особливою природою її 
носія – мас (народних мас). Можна стверджувати: маса є особливою спільністю, не тотожною ні народу, 
ні соціальній групі, ні класу. Така спільність також виробляє свої уявлення про оточуючу соціальну дійс-
ність, і тому вона виступає носієм специфічної форми суспільної свідомості – масової. На "перебудовних" 
особливостях масової свідомості, зокрема на спекуляції мотивів покаяння, деякі вчорашні керівники зроби-
ли успішну кар’єру. Розрив з минулим став для них достатньою індульгенцією, дозволив солідаризуватись 
навколо нових кон’юнктур. Ще вчора вони демонстрували вірність комуністичним ідеалам, а сьогодні вже 
встигли обігнати рух, який повернувся назад, і знову опинилися в авангарді. Все це не сприяє оздоровлен-
ню звичаїв, адже нова суспільна ситуація утверджується лише тоді, коли нею оволодівають нові люди.  

Емпіричний рівень (від грецького empeiria – досвід) – це більш чи менш усвідомлена сума спостере-
жень про явища і процеси політичного життя, які виникають у її учасників. Цей рівень формується на 
основі (ґрунті) практичного повсякденного досвіду людей. На відміну від повсякденного, буденного рів-
ня, цей емпіричний рівень характеризується більшою визначеністю і предметністю уявлень про соціаль-
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но-політичні процеси. Разом з тим повсякденний і емпіричний рівні політичної свідомості стоять недале-
ко один від одного. Хоча вони не тотожні, все ж між ними є немало спільних рис. Обом їм притаманні 
такі яскраво виражені психологічні риси, як почуття, настрої, імпульсивність, емоційне сприйняття полі-
тичних подій, що виникають. Психологічний компонент політичної свідомості особливо сильно проявля-
ється в періоди політичної нестабільності, в кризових ситуаціях, у перехідні періоди суспільного розвит-
ку. 

Теоретичний рівень політичної свідомості — це найбільш високий ступінь у пізнанні політичної реа-
льності. Він виступає як система поглядів та ідей, вироблених на основі наукового осмислення всієї су-
купності суспільно-політичних відносин. У пізнанні політичної реальності винятково важливу роль віді-
грає інтелектуальний потенціал. Масові сталінські репресії 30-х років суттєво знизили інтелектуальний 
потенціал радянського суспільства, деформували і загальмували хід культурних перетворень у країні. У 
практичному відношенні сталінізм – синонім тоталітаризму, деспотизму і диктатури культу [6:233, 324]. 

Зміст політичної свідомості на теоретичному рівні закріплюється у формі наукових понять і катего-
рій, а також соціально-політичних теорій, учень, концепцій, доктрин. Дамо стисле визначення цих по-
нять. Теорія (від грецького theoria – спостереження, дослідження) в широкому розумінні слова – це ком-
плекс достовірних уявлень, принципів, що пояснюють якісь явища. Теорія у політології, як правило, мак-
симально наближена до визначеного комплексу ідей, припущень, переконань і поглядів на політичну 
реальність. Політична теорія виступає як найбільш цілісне, глибоко достовірне, систематично розвиваю-
че знання про істотні зв'язки і закономірності, притаманні політичній дійсності. 

Сформована на основі узагальнення суспільної практики, політична свідомість є найбільш доскона-
лою формою наукового обґрунтування практичної політичної діяльності. Політичні чи соціально-
політичні концепції, вчення і доктрини у порівнянні з теорією є більш вузькими за рівнем узагальнення 
формами відображення дійсності. Наприклад, політична концепція (від lat. conceptio – розуміння, систе-
ма) – це певний спосіб розуміння, трактування будь-якого явища чи процесу, основна точка зору на те чи 
іне питання суспільного життя. 

Соціально-політичне вчення є сукупністю теоретичних положень про будь-яку сферу соціально-
політичної дійсності. Іноді вченням називають систему соціально-політичних поглядів того чи іншого 
мислителя (напр.: учення Платона, вчення Макіавеллі, вчення К.Маркса і т.д.). 

Політична доктрина (від lat. doktrina – учення). Основоположний принцип діяльності суб'єктів полі-
тичного процесу, заснованій на певний політичній ідеології. У політичній доктрині відбивається бачення 
політичної системи, шляхів її розвитку, функціонального призначення, засобів і методів вирішення полі-
тичних проблем. 

Типи політичної свідомості. Поняття “тип політичної свідомості” використовується для характерис-
тики суттєвих особливостей відображення у свідомості різних категорій людей, їх відношення до полі-
тичної дійсності. Така своєрідність закріплюється в політичних позиціях, що займаються різними суб'єк-
тами суспільних відносин. Всю багатоманітність ідейно-політичних переконань і позицій людей можна 
класифікувати за різним критерієм, що дозволяє виділити більш характерні риси їх політичної свідомос-
ті. У літературі частіше зустрічається типологізація за наступними ознаками: за соціально-класовим 
складом учасників політики; за прихильністю людей до тих чи інших ідеалів і цінностей; за характером 
відношення різних груп до інститутів державної влади, за схильністю людей до того чи іншого способу 
діяльності в області політики; за особливостями емоційно-психологічних переживань, пов'язаних із хо-
дом політичних процесів. 

Можна назвати й інші типи політичної свідомості. В марксистській літературі традиційно виділяють 
наступні типи класової політичної свідомості: буржуазна, дрібнобуржуазна, пролетарська. Однак у су-
часних умовах ця типологія представляється дещо спрощено. Прогрес виробничих сил, НТР внесли ко-
рінні зміни в соціальну структуру суспільства. Що маємо на увазі? Різко зросла частка людей, зайнятих у 
науці та культурі, техніці й організації виробництва, освіті, охороні здоров'я, у сфері управління й обслу-
говування. Це призвело до більш тонкої ідентифікації та переплетіння інтересів різних соціальних 
верств, що знаходить відповідне відображення і в їх політичній свідомості. 
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У залежності від прихильності людей до певних суспільних ідеалів і цінностей політична свідомість 
може бути: ліберальною (висуває в якості пріоритетів у політиці принципи свободи індивіда); консерва-
тивною (спрямована на збереження традиційних суспільних підвалин, устоїв і цінностей); соціалістич-
ною (орієнтована на пріоритет у політиці принципів колективізму, соціальної рівності та справедливос-
ті); інтернаціоналістською (спрямована на реалізацію в першу чергу загальних інтересів і цілей народів); 
націоналістичною (визначальною рисою є переконання у зверхності однієї нації над іншими, визнання 
інтересів її верховенства у політиці навіть на шкоду інтересам особистості, інтересам інших націй). 

У літературі зустрічається також типологізація політичної свідомості в залежності від характеру су-
б'єкта соціальної дії до держави як політичного інституту. В даному випадку говорять про етатистську 
свідомість (фр. etat - держава) це тип політичної свідомості, що орієнтується на активну участь держави в 
суспільних процесах, у тому числі й у сфері економіки. Однак завжди є якась частина людей, яка, навпа-
ки, скептично ставиться до держави або й взагалі заперечує її позитивну роль у суспільному житті. В 
цьому випадку має місце анархістська свідомість (від грецького anarchia – безвладдя). 

Виділяють також демократичний, авторитарний і тоталітарний типи політичної свідомості. Демокра-
тичний тип політичної свідомості орієнтується на принципи і норми демократичних форм політичного 
життя. Авторитарний – на необмежену владу однієї особи. Тоталітарний - орієнтується не тільки на не-
обмежене панування, але й на повний контроль владного суб'єкта (окремої особи чи групи) над усіма 
сторонами життя суспільства. 

У залежності від орієнтації на той чи інший характер соціальної діяльності суб'єкта політична свідо-
мість може бути: консервативною (орієнтована на збереження попередніх суспільних порядків); радика-
льною (орієнтована на корінні, рішучі перетворення); реформістською (орієнтована на здійснення соціа-
льних змін шляхом реформ); революційною (орієнтується на здійснення різкого стрибкоподібного пере-
ходу від одного якісного стану суспільства до іншого). 

Потрібно мати на увазі, що той чи інший тип політичної свідомості в чистому вигляді зустрічається 
рідко. В дійсності у свідомості та поведінці одного і того ж суб'єкта політичних відносин може одночас-
но проявлятися декілька типових  рис. Скажімо, анархістські позиції може займати людина, що міркує 
про політичні явища на рівні повсякденної свідомості, і людина, що розбирається в складних політичних 
ученнях, теоріях і доктринах. Висновки: 

− Реальна політична дія передбачає наявність уявлень про політичну дійсність як на теоретичному, 
так і на повсякденному й емпіричному рівнях. Усі складові політичної свідомості знаходяться в складній 
діалектичній взаємодії. 

− Без наукового осмислення законів, яким підкоряється політичне життя, практична політика 
неефективна і безперспективна. 

− Політична свідомість виступає найважливішим фактором, що стимулює політичну діяльність. У 
цій своїй якості вона має різні рівні та форми прояву, характеризується множинністю типових рис, вико-
нує складні функції.  
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Додаток. 
 

Структура політичної свідомості 

 З точки зору суб’єкта  
За глибиною віддзер-

калення дійсності 
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а 

 

Реально діюча політич-

на свідомість тієї чи 

іншої масової спільно-

сті людей, що бере 

участь у політичному 

житті та впливає на неї. 

Її стан відображає сус-

пільну думку, настрої 

та дії людей. 

 

    

 

Б 
у 
д 
е 
н 
н 
а 

 

 

 

Формується на базі по-
всякденного досвіду 
людей 
Риси: 

- суперечливість; 

- фрагментарність; 

- несистематизованість; 

- підвищена емоційність; 

- стійкість та інертність; 

-  вплив на поведінку. 

Спосіб відображення: 

- суспільна психологія. 
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у 
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а 

 

Узагальнена свідомість 

складних великих (кла-

си, соціальні групи та 

верстви) і малих груп 

(політична еліта, група 

тиску тощо), зв’язаних 

із політикою 

 

 

 

Індиві-

дуальна 

 

Система пізнавальних, 

мотиваційних і цінніс-

них компонентів, що 

забезпечують пізнання 

особою політики та 

участь у ній. 

 

Науко-

во-тео-

ретич-

на 

Формується певними 
соціальними групами 
на ґрунті цілес-
прямованого 
дослідження політич-
ного процесу. 
Риси: 

- цілісність; 

- систематизованість; 

- здатність до прогнозу-

вання. 

   Спосіб відображення: 

- політична ідеологія. 
 

Матеріал надійшов до редакції 5.10.2000 р. 

Швыдак О.М., Сивцова Н.А. Политическое сознание как фактор политической деятельности. 

В статье на основе научного анализа рассматриваются сущность, основные аспекты и особенности 
политического сознания как фактора активизации политической деятельности. 

Shvydak O.M., Sivtsova N.A. Political conscience as a factor of political activity. 

The article highlights essence, main aspects and peculiarities of political conscience as a factor of political ac-
tivity being activized on the ground of scientific analysis. 
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СПРОБА ЗАЗИРНУТИ ПО ТОЙ БІК ДОБРА І ЗЛА 
(до 100-річчя від дня смерті Ф. Ніцше) 

У  контексті інтелектуальних процесів у Західній Європі XIX століття розглядаються основні ідеї кни-
ги Ф.Ніцше "По той бік добра і зла". 

Фрідріх Ніцше (15.10.1844 – 25.08.1900) належить до тих видатних мислителів, яких засуджують  і 
замовчують або шанують і вивчають, але яких не можуть сприймати байдуже. Донедавна в колишньому 
Радянському Союзі Ніцше  в переважній більшості випадків однозначно подавався як людина, що запо-
чаткувала “основи найреакційніших напрямів сучасної буржуазної ідеології “ [1:169]. Не претендуючи на 
повноту викладу й беззаперечність підходу, спробуємо хоча б почасти, на прикладі одного його твору, 
відсунувши ідеологічну завісу, з’ясувати, про що саме думав, писав, що пропонував, відкидав і відстою-
вав цей унікальний філософ. 

На зламі інтелектуальних епох 
У XVI –XVII століттях у Європі бурхливий розвиток продуктивних сил і активне формування буржу-

азних відносин призвели до утвердження раціоналізму. Адже нові суспільні процеси з притаманними їм 
підприємницьким ризиком і конкуренцією, особистою відповідальністю  вимагали від людей, до них за-
лучених, упевненості в тому, що новаторські зусилля в будь-якому напрямі не залишаться марними. Пі-
знання, ефективне використання здобутого знання стали вважатися вирішальною запорукою приватного 
успіху і процвітання. Передові верстви суспільства прониклися переконаннями, що людина завжди може 
стільки, скільки знає. Природа вже бачилася не божественною, а раціональною в своїй основі, а людина – 
такою, що в принципі здатна відкривати закони природного буття. З’явилися спроби пізнання законів 
суспільного розвитку. Просвітителі XVIII ст. сподівалися згідно з раціоналістичними принципами  кар-
динально переоблаштувати суспільство. 

Філософія не залишилася осторонь зазначених процесів. Та, яка була започаткована Ф.Беконом, 
Р.Декартом, Т.Гоббсом, Б.Спінозою і дістала назву класичної, вкорінювалася в європейський світогляд  
на суто раціоналістичних засадах і з раціоналізмом себе ототожнювала. У центрі цієї філософії незмінно 
знаходилось поняття розуму. Якими б відмінними між собою не були концепції раціоналістичної філо-
софії, всі вони виходили з поняття розуму й повертались до нього. Вони возвеличували розум і самоспо-
ріднювалися з ним. Т.Гоббс,  наприклад, вважав, що істинна мудрість є творінням Істинного розуму, тоб-
то філософії. Г.Гегель розмаїття всього сущого пояснював самореалізацією Абсолютного Розуму; цей 
розум він називав не тільки могутнім, а й хитрим. 

Приблизно з середини XIX ст. такий раціоналістичний оптимізм спадає. Адже напруженість економі-
чної, політичної та ідеологічної боротьби буржуазії проти феодалізму на цей час залишається в минуло-
му,і вже не між старим (нерозумним) і новим (розумним), а всередині нового суспільства виявляються 
суперечності. Внаслідок цього в інтелектуальному середовищі Європи наростають сумніви щодо можли-
востей остаточного впорядкування світу в суворій відповідності з принципами розуму. Розвінчання куль-
ту розуму завершилося в кінці XIX ст. революцією в природознавстві, коли ряд важливих наукових 
відкриттів класичний раціоналізм не зміг пояснити. Тож публікуються твори, автори яких ставлять під 
сумнів надмірні зазіхання розуму й намагаються обмежити його у правах; вони всеохоплюючий, могут-
ній та критичний досі розум зводять до конкретно-наукового,логіко-дискурсивного та позитивного. Про-
ти надмірних зазіхань розуму виступають католицько-християнські філософи; вони прагнуть духовно 
згуртувати людей уже не навколо цінностей розуму, а навколо цінностей віри в гармонії з розумом. А 
деякі найпомітніші серед них – А. Шопенгауер і С. К’єркегор – взагалі оголошують розуму “вотум недо-
віри “; ці мислителі започатковують нову інтелектуальну епоху, в якій однією з провідних і визначальних 
ідейних течій стає ірраціоналізм. 

Ірраціональне – в перекладі з латинської – нерозумне, те, що знаходиться за межами розуму. Ірраціо-
налізм наполягає на обмеженості пізнавальних можливостей останнього й висуває на передній план ті чи 
інші позараціональні аспекти духовності - волю, емоції, інтуїцію тощо. Представники ірраціоналістичної 
думки з’являються поряд із найтиповішими й найвизначнішими представниками раціоналізму і в XVII, і 
в  XVIII століттях. Всі вони одначе за умов значно переважаючої раціоналістичної традиції залишалися 



Самардак М.М. Спроба зазирнути по той бік добра і зла (до 100-річчя від дня смерті Ф. Ніцше) 

 17 

поза увагою. Ірраціоналістичні настрої актуалізуються лише в певній, щойно зазначеній, суспільній си-
туації. Шопенгауер наполегливо проводить думку, що пізнання природи рано чи пізно наштовхується на 
такі її “сили”, перед якими будь-яке пояснення зупиняється , бо традиційними науковими засобами про-
никнути в їх сутність неможливо. Але людина, яка пізнає природу, - зауважує Шопенгауер, - не ангел без 
тіла , а тілесна істота, і будь-який рух її тіла є результатом акту її волі. Саме воля – ключ до розгадки та-
ємних “сил” природи, внутрішньолюдських і зовнішніх. На волі, а не на інтелекті ґрунтується таке хара-
ктерне для людини прагнення до життя. Людина є уособленням волі до життя. Перед життєвтілюючим 
наступом волі розум завжди відступає; таким чином, воля до життя, а не розум, є основою всього сущо-
го. К’єркегор основний недолік раціоналістичної філософії вбачає в тому, що вона зосереджується на 
загальних поняттях про абстрактні сутності й, ширяючи у висотах всезагального, не вважає за потрібне 
звертати увагу на індивідуальне. Філософи, апелюючи до формули “ Я мислю, отже  - існую”, залишають 
поза увагою ту істотну обставину, що їх власне існування дане їм не в мисленні, а в самому житті, в по-
чуттях та переживаннях. Отже, на думку К’єркегора, на зміну “абстрактному” мислителю має прийти 
“екзистенційний” мислитель, який зуміє аналізувати дійсність суб’єктивно, тобто так, як вона заломлю-
ється через його індивідуальність, який зможе сприймати дійсність емоційно забарвленою. 

Цей кардинальний інтелектуальний поворот глибоко відчув і рішуче прийняв Ніцше. 
Загалом теоретична спадщина Ніцше вписується в закономірності формування європейського ірраці-

оналізму і зокрема його різновиду – “філософії життя”. Назва “філософія життя” вживається в літературі як 
у широкому плані – для позначення всіх міркувань про сутність і специфіку людського буття, – так і у вузь-
кому – для позначення філософського напряму, в центрі якого стоять ціннісні, смисложиттєві, зокрема со-
ціально-етичні, проблеми. Цей напрям виходить з того, що одного лише розуму недостатньо для осмислен-
ня буття людини, а відтак і для формування послідовного цілісного світогляду; місце розуму має зайняти 
філософствування, яке розкриває всю повноту життя, точніше, повноту переживання життя. Саме Ніцше 
започатковує цей напрям. Стрижнем ніцшеанської філософії стає  програма радикальної переоцінки всіх 
базисних загальнолюдських духовних цінностей задля більш ефективної, більш життєздатної орієнтації 
людини у світі; при цьому під  людиною Ніцше розуміє насамперед європейця. Програма, ясна річ, постає 
не відразу. І в її  становленні книга “По той бік добра і зла” (1886 р.) відіграла ключову роль. 

В потойбіччі добра і зла 
Ніцше видає “По той бік добра і зла”  з підзаголовком “Прелюдія до філософії майбутнього”. Цю 

свою прелюдію він рішуче протиставляє всій загальновизнаній на той час європейській філософії. Тра-
диційну філософію (за винятком  хіба що Б.Паскаля й А.Шопенгауера) він називає догматичною, тирані-
чною, самовпевненою і фальшивою. Однією з її основних хибних упередженостей виступає, на його ду-
мку, віра в протилежність цінностей, зокрема добра і зла. Добро тлумачиться самоцінним і вивільненим 
від зла. “Та чи не є такі загальноприйняті традиційно-філософські й “народні” розцінки занадто поверхо-
вими ?” – запитує автор. При всій цінності першої протилежності й друга може бути визнана більш висо-
кою, більш важливою для всього життя, а обидві вони мають розглядатись як споріднені. Однак визнан-
ня зла необхідною умовою й запорукою життя – ризикований вихід на пізнавальний шлях, що заводить 
по той бік добра і зла. На це можуть зважитися лише обрані філософи. Щодо власної готовності автор не 
має сумніву. А як інші ? 

Щодо інших (йому самому подібних), Ніцше з надією відзначає, що народжується новий рід філосо-
фів, їх можна вважати своєрідними інтелектуальними спокусниками. Вони (за традицією) друзі істини, 
але, всупереч традиції, не догматики. На відміну від усіх так званих вільнодумців минувшини й сього-
дення їх слід називати людьми вільного розуму. Вільнодумці хочуть бачити “спільне стадне щастя зеле-
них пасовищ, поєднане з забезпеченістю, безпекою, привільністю, полегшенням життя для кожного”. А 
ми, філософи вільного розуму, “уважно й сумлінно поставившись до питання, – де і як досі рослина- 
“людина” найбільш потужно підносилася вгору, – вважаємо, що це відбувалося завжди за протилежних 
умов, що для цього небезпека її становища спочатку мала розростися до шалених меж, сила її винахідли-
вості й хитрості (її “розум”) повинна була розвинутися… до витонченості й безстрашності, її воля до 
життя мала піднестися до ступеню безумовної волі до влади. Ми вважаємо, що суворість, насилля, рабс-
тво, небезбека на вулиці й у серці, скритність, стоїцизм, хитрість спокусника й будь-яка чортівня, що все 
зле, жахливе, тиранічне, хижацьке й зміїне в людині таким же чином сприяло піднесенню виду “люди-
на”, як і її протилежність”. Формулою “по той бік добра і зла” ми самовиділяємося серед філософів, – 
вона завжди звільняє нас від яких-небудь “правил” або “упередженостей”, - зауважує Ніцше [2:274-275]. 

Зазвичай філософські працівники (не плутати зі справжніми філософами!) й загалом ті, хто зветься 
науковцями, пишаються своїм сумлінним пізнавальним об’єктивізмом. Але об’єктивіст всього-на-всього 
відтворює усталене; він – дзеркало, що не знає іншої радості, крім тієї, яку дає відображення. 
Об’єктивізм призводить до байдужості й навіть лякливості, коли постає потреба поміркувати “не про 
науки, а про життя і цінності життя”. Між тим, від справжнього філософа вимагається, щоб він не від-
творював, а “створював цінності”. Справжні філософи “простягають творчу руку в майбутнє, і все, що є 
й було, стає для них при цьому засобом, знаряддям, молотом. Їх  “пізнаванння” є творення, їх творення є 
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законодавство, їх воля до істини є воля до влади” [2:335-336]. Саме на таких філософів сподівається Ні-
цше. Сподівається він “на людей, котрі мають досить сильний і самобутній розум для того, щоб покласти 
початок протилежній оцінці речей і переоцінити, перевернути “вічні цінності”; на предтеч нової ери, на 
людей майбутнього, які накидають на теперішнє той аркан, що витягує волю тисячоліть на нові шляхи” 
[2:322]. Кожен із таких філософів приречений на самотність, нерозуміння й невизнання. Що ж, як люди-
на післязавтрашнього дня, він не може не бути в  розладі зі своїм “сьогодні”. Та його велич у тому, щоб 
бути “злою совістю свого часу”, приставляючи ніж до грудей сучасних йому соціально-етичних чеснот. 

І якщо поглянути з цих позицій на зворотний бік усталених цінностей добра і зла, то загальний жит-
тєвий шлях європейців почне вимальовуватися в незнаних досі й несподіваних обрисах. 

Так, найурочистіші поняття, за які люди завжди найбільше боролися й страждали, наприклад поняття 
Бога і гріха, здадуться не більш значними, ніж здаються людині похилого віку дитячі іграшки й дитячий 
сум. Благочестя, “життя в Бозі” постануть витонченим витвором страху перед істиною всіх звичайних 
людей, ще недостатньо сильних і твердих. Вільні розуми, навпаки, усвідомлено використовують релігії 
для дисциплінування й виховання так само, як використовуються політичні чи економічні системи. Ди-
вуватися тут не доводиться, бо для людей сильних, незалежних, підготовлених наказувати, втілюючих у 
собі “розум і мистецтво пануючої раси”, релігія є додатковим засобом, щоб долати спротив і панувати. 
Для  деякої частини людей підневільних вона дає привід для підготовки до майбутнього панування. Лю-
дям звичайним, більшості, існуючій для загальної користі й лише тому існуючій, релігія дає неоціненне 
почуття задоволеності своїм становищем, душевний спокій, налаштованість на послух, співчуття собі 
подібним; вона певною мірою прикрашає й виправдовує нікчемність їхніх душ. Загалом негатив і “злові-
сна небезпека” релігій, за Ніцше, полягає в наступному: вони “принципово стають на бік всього невдало-
го, як релігії для страждаючих, вони визнають правоту всіх тих, хто страждає від життя, як від хвороби, і 
хто хотів би, щоб будь-яке інше розуміння життя вважалося фальшивим і було неможливим.  Як би ви-
соко не оцінювали цю щадящу й оберігаючу турботу, … все одно в загальному балансі… релігії є 
головними причинами, що утримали тип “людина” на нижчому щаблі; вони зберегли надто багато того, 
що мало загинути [2:289]. Якщо осягнути всю “витончену комедію європейського християнства”, то було 
б з чого досхочу  надивуватися й насміятися. Адже воно, “поставивши всі розцінки цінностей на голову”, 
дуже ґрунтовно попрацювало “по суті над погіршенням європейської раси” [2:289-290].  

Схожа картина постає при розгляді основних моральних цінностей. Будь-яка  мораль, протиставляю-
чи себе “розпусті”, тиранічна відносно не тільки до “природи” людини, а й до її “духу”. Вимагаючи су-
ворої духовної самодисципліни, а в разі необхідності духовних покарань, вона привчає мислити в межах 
заданих спільних правил. Справа в тому, що в усі часи існували людські стада (общини, племена, народи, 
держави, церкви) і завжди було надто багато змушених коритися відносно  невеликої кількості тих, хто 
наказував. “Надзвичайна обмеженість людського розвитку, його повільність… залежить від того, що ста-
дний інстинкт покори спадково передається дуже успішно й на шкоду мистецтву наказувати” [2:317]. От 
мораль і стала прагненням більшості до покори, прагненням на вимогу безумовного “ти мусиш” викону-
вати все, що скажуть повелителі – батьки, вчителі, закони, станові упередженості, громадська думка. До 
того ж пануючим у моральних міркуваннях виступив принцип корисності, причому корисність тут – ста-
дна корисність, бо моральним стало виключно те, що йде на підтримку общини й аномальне шукають у 
тому,  що здається їй небезпечним. Віднині якщо які-небудь пристрасно-піднесені інстинкти “заводять 
окрему особистість далеко за межі й значно вище середньої та незмінної стадної совісті, гине чуття влас-
ної гідності общини, гине її віра в себе, ніби переламується її хребет – отже, саме ці інстинкти люди бу-
дуть найбільш за все таврувати й паплюжити. Видатний незалежний дух, бажання залишитися самотнім, 
винятковий розум здаються вже небезпечними; все, що підносить окрему особистість над стадом і завдає 
страх ближньому, називається віднині злом; поміркваний, скромний, пристосовницький, нівелюючий 
склад думок, посередність бажань набувають морального значення й прославляються” [2:319]. 

Вся європейська так звана “наука моралі” навіть не підозрює глибини проблематичності свого пред-
мета. Те , що зазвичай називається “обґрунтуванням моралі”, є вченою формою віри в ту чи іншу паную-
чу мораль, новим засобом її подання. Офіційні моралісти не знають і не бажають знати, “що “спільне 
благо” аж ніяк не ідеал, не мета,… що справедливе для одного аж ніяк не може бути справедливим для 
іншого, що вимога однієї моралі для всіх завдає шкоди саме вищим людям, словом, що є різниця в рангах 
між людиною й людиною, а отже, також між мораллю й мораллю” [2:349]. Існує “мораль панів і мораль 
рабів”. Хоча в усіх культурах вони переплітаються й іноді вперто співіснують навіть в одній людині, од-
ній душі, відмінності між ними величезні. Коли поняття “хороший” встановлюється пануючою кастою, 
відмінною його рисою вважаються піднесені, горді стани душі. В цій моралі протиставлення “хорошого” 
й “поганого” означає те ж саме, що “знатний” і “нікчемний”. Нікчемами вважають “собачу породу лю-
дей”, які принижуються, бояться, брешуть, просять, лестять. Люди знатної породи почуваються “міри-
лом цінностей”, вони “усвідомлюють себе тим, що взагалі тільки й надає гідності речам, вони творять 
цінності”; їхні моральні зобов′язання існують тільки відносно  собі подібних, а відносно нижчих істот – 
як заманеться. Навпаки, раби ставляться недоброзичливо до чеснот сильних; вони оточують ореолом 
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моральності такі якості, які полегшують існування страждаючих – жалість, співчуття, прислужливість, 
сумлінність, лагідність, дружелюбність. “Мораль рабів за сутністю своєю є мораль корисності. Ось де 
джерело виникнення знаменитого протиставлення “добрий” і “злий” – в категорію злого зараховується 
все потужне й небезпечне, таке, що має грізність, хитрість і силу… Добрий, за поняттям рабів, має бути в 
усякому разі безпечною людиною” [2:381-384]. 

Таким чином, робить висновок автор, як би різко й неприємно це не звучало, “мораль у Європі є  нині 
мораллю стадних тварин; це, на наш погляд, тільки один вид людської моралі, крім якого, до якого й піс-
ля якого можливі або мають стати можливими багато інших, перш за все вищих, моралей”  [2:320-321]. 

Ніцше одним із перших, якщо не перший, помічає, що Європа поволі втрачає своє економічне, полі-
тичне та ідейне лідерство у світі, що вона вичерпується як провідний виробник життєстверджуючих цін-
ностей. Її духовні сили підточила не тільки стадна мораль, свого часу накинута й освячена релігією слаб-
ких – християнством. Підриваються духовні сили Європи також поширенням сучасних анархістських і 
соціалістичних ідей з їх обіцянками “вільного суспільства”, “рівності прав”, “відсутності експлуатації” й 
такого іншого. І “анархістські собаки, які, все шаленніше виючи й усе відвертіше шкірячи зуби, тиняють-
ся зараз підворіттями європейської культури”, і “тупоумні філософістери й фанатики братства, які нази-
вають себе соціалістами”, сходяться у “ворожості до будь-якої іншої форми суспільства, крім автономно-
го стада”. Вони сходяться у “впертому опорі будь-якій виключній претензії, виключному праву й перева-
зі (що врешті-решт означає - будь-якому праву: бо тоді, коли всі рівні, нікому вже не потрібні “права”) … 
Всі вони сходяться у вірі в спільність як визволительку, значить, у стадо, в себе” [2:321]. Насправді ”саме 
життя за сутністю своєю є привласнення, нанесення шкоди, подолання чужого й слабшого, пригнічення, 
суворість, насильницьке нав’язування власних форм, анексія й, щонайменше, експлуатація”. Будь-яка 
суспільна група чи корпорація, якщо тільки вона набирається сили, а не вмирає, “прагнутиме рости, змі-
цнюватися, привласнювати, старатиметься досягти переваги, - і все це не в силу яких-небудь етичних чи 
неетичних принципів, а в силу того, що вона живе й що життя і є воля до влади. Але саме в цьому пункті 
важче всього зламати загальні переконання європейців; зараз всюди мріють, і навіть під прикриттям нау-
ки, про майбутній стан суспільства, позбавленого “характеру експлуатації”, - це викликає в мене таке 
враження, ніби мені обіцяють винайти життя, яке утримувалося б від усяких органічних функцій”[2:380-
381]. Більше того, суспільство в цілому, принаймні, європейське суспільство, - наполягає Ніцше, - пови-
нно існувати не заради себе, а “служити підніжжям деякому виду обраних істот для виконання їх вищого 
завдання”[2:380-381]. 

Які обрані істоти, яке вище завдання маються на увазі? Обранці, за Ніцше, - мужні творці нових, а не 
безпорадні споживачі готових цінностей, носії “вищої моралі”, “аристократи духу”, “генії”, в тому числі 
філософи вільного розуму, власне, кожен (не обов’язково винятковий або широковідомий), хто “вироб-
ляє чи народжує в найширшому смислі”[2:327]. Їх покликання - ґрунтовно переглянувши пануючу заста-
рілу (хибну) ієрархію цінностей і тим самим, уникнувши системної кризи, що насувається, вивести євро-
пейців на нові, перспективніші шляхи; це будуть шляхи у наступне XX століття. 

Дещо про долю ніцшеанства 
Обсяг журнальної статті не дає змоги розглянути весь зміст “По той бік добра і зла”. А між тим, у 

книзі окреслюється більшість майбутніх ключових проблем західної посткласичної філософії. В узагаль-
нених формулюваннях це світоглядна й методологічна неспроможність європоцентризму, утвердження 
масової культури на шкоду власне культурі, мода на егалітарні (зрівняльні) доктрини як шлях до нівелю-
вання особистостей і культивування посередностей, змагання відцентрових і доцентрових тенденцій се-
ред європейських народів та культур, розгортання боротьби за світове панування і багато інших. У ви-
кладі Ніцше вони фактично звучать тривожними застереженнями. Цих застережень спочатку не чують, 
про що свідчить доля книги. Вона виходить у світ на кошти автора, бо два видавництва відмовилися опу-
блікувати цей твір; розпродаж книги починається дуже мляво; інтелектуальна громадськість зустрічає її 
байдуже. Попервах її зміст насторожує тільки небагатьох. Широкого визнання й навіть захоплення (як і 
нечисленних, але рішучих протестів) книга набуває лише серед покоління, зрілість якого припадає вже 
на XX століття. 

Втім, широта визнання в даному випадку значною мірою умовна. Адже ця книга, а також хронологіч-
но й ідейно наступні - “До генеалогії моралі”, “Сутінки ідолів, або Як філософствують молотом”, “Анти-
христ. Прокляття християнству”, - за визначенням самого їх автора, “у всьому істотному є критика су-
часності”. Лише певним чином підготовлені суспільні верстви розуміють і тим більше приймають таку 
критику. Для багатьох пересічних європейців Ніцше, оголосивши війну тисячолітнім цінностям, стає й 
надовго залишається таким собі моральним страховиськом, від якого слід оберігати незагартовані душі 
молодих поколінь. Його таврування людини як знеособленої стадної тварини й заклики звільнитися від 
звичної моралі слухаються всіма; його гімни людині як величному новатору-творцеві й вимоги вищої, 
“моральнішої” моралі чуються небагатьма. 

Загалом творчій спадщині Ніцше у XX столітті не поталанило. З одного боку, в 20-40-ві роки ніцше-
анство політизується й приймається німецькими націонал-соціалістами, що зброєю нав’язують Європі й 
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усьому світові “новий порядок”. Ідеологи та практики нацизму використовують заклики Ніцше вихову-
вати придатну до панування расу людей, організовувати суспільні відносини жорстко субординованими 
та регламентованими; беруться до уваги також його неодноразові зневажливі висловлювання на адресу 
європейських народів. Правда, вони при цьому опускають не менш зневажливі оцінки своїм нібито пред-
течею німців. З другого боку, антинацистами, антифашистами, гуманістами, демократами різних відтін-
ків ніцшеанство тлумачиться як апологія аморалізму, расизму, пангерманізму, антисемітизму, 
слов’янофобії, агресивного індивідуалізму, войовничого вождизму й тому подібного. Ними Ніцше ба-
читься запеклим реакціонером і людиноненависником. Його творчу спадщину спіткала біда ще й з тре-
тього боку - вульгаризація численними епігонами. Парадокс полягає в тому, що за життя аристократ духу 
(в позитивному розумінні), принциповий індивідуаліст і суворий одинак після смерті набуває надзвичай-
ної популярності; його ім’я - “на вустах” (і “на язиці”) у багатьох, починаючи з університетських профе-
сорів і закінчуючи бульварними “журналюгами” та молодецькими унтер-офіцерами. І для всіх цих шану-
вальників та “доброзичливих” “ніцшезнавців” (мух, за образом, ужитим свого часу самим Ніцше) його 
філософія виявляється дуже доступною: життя є воля до влади; сильні повинні командувати, слабкі - ви-
конувати; мораль знесилює; немає нічого безумовного, все дозволено. 

За мухами не стало видно меду. 
 На кінець століття Ніцше, як такий, хто позбавлений культурних прав удаваними “друзями людства”, 

сфальсифікований з мотивів політичної доцільності “казенними” філософськими працівниками, відгоро-
джений від читачів бібліотечними “спецхранами” - вже давно позаду. Він той, ким і був насправді, - “му-
чеником пізнання” та відкривачем “неприємних” істин. Він доступний і своїм зовні ефектним нігілізмом, 
і своїм глибинним конструктивізмом. Він вабить і цікавою літературною спадщиною, і злободенням. 
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Н.Н.Самардак. Попытка заглянуть по ту сторону добра и зла. 

В статье в контексте интелектуальных процессов в Западной Европе XIX столетия рассматриваются 
основные идеи книги Ф.Ницше  "По ту сторону добра и зла". 

M.M.Samardak.   An attempt to take a look at the reverse side of the good and evil.  

The article deals with the main ideas of the book “Beyond Good and Evil” by F.Nietzsche in the context of intel-
lectual processes in Western Europe of the 19-th century. 
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РЕФЕРЕНТНІ СТРУКТУРИ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНОЇ   ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 

У статті розглядаються механізми соціальної ідентифікації особистості в сучасних умовах, аналізують-
ся чинники, які сприяють зростаючому розриву між фактичною і референтною належністю індивіда. 

Соціальна ідентифікація як процес ототожнення індивіда з тим або іншим об’єктом, людиною чи гру-
пою відбувається на основі засвоєння ним властивостей, стандартів, соціальних установок і ролей. Як  
зріз індивідуальної свідомості, соціальна ідентичність зумовлюється належністю індивідів до соціальних 
категорій та ідентифікацією з ними: наприклад, життєвий шлях, гендер, релігія, діяльність. З кожним 
виявом соціальної ідентичності пов’язана оцінка, яка передає позитивний чи негативний статус. 

Поняття ідентичності особистості стосується не тільки  окремих сфер її особистісної свідомості, ска-
жімо, таких, як фахова, етнічна, громадянська, соціальна, класова, територіальна самовизначеність, а  
насампе-ред самовизначення особистості як цілісності.  

Для означення певного аспекту, зрізу особистісної самоідентифікації існує поняття “ідентитет”. Іден-
тичність особистості включає всі її ідентитети – різноманітні їх види за сферами прояву і спрямованості, 
пріоритетні й менш значущі,  актуалізовані та  потенційні. Тому можна говорити про неповторну індиві-
дуальну структуру ідентитетів, властиву кожній особистості. Ця неповторна композиція ідентитетів і є 
ідентичністю особи, а усвідомлення її є самоідентичністю особистості [1:161-163;  2:166-167]. 

Значний вплив на механізми соціальної ідентифікації мають так звані референтні структури. Рефе-
рентні групи – це реально існуючі (або уявні) спільноти, з якими людина порівнює себе, до яких відно-
сить себе і на норми та цінності яких орієнтується у своїй поведінці та самооцінці. Вони є джерелом 
норм поведінки, соціальних установок та ціннісних орієнтацій людини, еталоном, за яким індивід оцінює 
себе та інших. Групи належності – це  групи, до яких людина реально належить [3:458]. 

Якщо в  доіндустріальних суспільствах індивід був жорстко прив’язаний до своєї традиційної групи, а 
станові перегородки перешкоджали міжгруповим порівнянням і виникненню міжгрупових заздрощів, то 
в  сучасному індустріальному й урбанізованому суспільстві групи живуть немовби на виду одна в одної, 
активно обмінюються інформацією, взаємозапозичують еталони поведінки.  

Драматизм соціокультурного життя суспільства полягає в тому, що міжгруповий інформаційний об-
мін ніколи не буває еквівалентним. Одні групи виступають як постачальники, репродуцієнти  думок і 
норм, інші – як отримувачі чужої інформації (реципієнти). Вони відображають ту глибоку дисгармонію 
сучасного масового суспільства, яка виражається між фактичною і бажаною груповою належністю лю-
дей  у механізмах міжгрупового порівняння.  

Соціологічні опитування виявляють таку закономірність: коли вивчають поширеність престижних 
ознак і характеристик поведінки, отримують  свідомо завищені результати, коли ж  малопрестижних –  
занижені. Скажімо, на запитання “Чи любите ви театр?” позитивно відповідають і ті, хто останній раз 
театр відвідував у позаминулому році, а на запитання “Чи траплялось вам бути ініціатором чвар у колек-
тиві?” негативно відповідають і ті, за ким це водиться. Існує, таким чином, прагнення ідентифікувати 
себе  з носіями більш престижних соціальних ознак. Ці носії і є референтними групами для окремої осо-
бистості  чи соціальної групи. Вони водночас є повноважними представниками тієї реальності, що ви-
знана інтерсуб’єктивно значимою. На таку значиму реальність індивіди переважно орієнтовані, саме її 
вони інкорпорують у процесі соціалізації. 

З ефектами міжгрупового порівняння пов’язані явища так званої “відносної депривації”, яку детально 
описав американський соціопсихолог С.Стауффер. Відносна депривація суб’єктивно виявляється в неза-
доволенні індивіда, групи (чи соціальної організації) своїм становищем, а об’єктивно – в намаганні цієї 
групи досягнути рівня іншої, більш розвиненої чи більш благополучної у соціальному аспекті. Саме по-
няття соціального задоволення втрачає свій абсолютний характер, пов’язаний з реальним  становищем  
особи або групи. Фактично стан може покращатись, а суб’єктивне задоволення – падати, якщо спрацьо-
вує ефект зіставленя з більш престижною соціальною групою [4:534].  

Динаміка домагань нерідко перевищує динаміку соціальних можливостей, чим і пояснюється парадо-
ксальне зростання соціального незадоволення на тлі фактичного  покращання.  Високе   задоволення час-
то свідчить про заниженість домагань, обмеженість референтного світогляду. Навпаки, низьке задово-
лення часто супроводжується інтенсивними соціокультурними контактами з іншими групами. 

Традиційний селянин чи ремісник одержували привід для низької самооцінки, якщо зіставляли себе з 
удатнішими представниками своїх соціальних груп. Однак їм і на думку не спадало зіставляти (якшо це 
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не хворі люди) своє становище зі становищем поміщика чи купця першої гільдії. Ці відмінності не актуа-
лізувались у повсякденному досвіді і практично не впливали на соціальне самопочуття. В сучас-ному 
масовому суспільстві люди інтегровані в єдиний інформаційний простір, протекціоністські інфор-
маційно-культурні бар’єри різко послаблені. Люди все частіше запозичують еталони поведінки і дома-
гання у більш  престижних соціальних груп незалежно від своїх реальних соціальних можливостей. Оби-
раючи референтну групу, індивід враховує такі її характеристики, як спосіб життя, прибуток, престиж, 
освіта тощо.  

Референтні структури відображають суб’єктивні орієнтації в соціально-професійній, повсякденно-
побутовій і соціокультурній динаміці населення, в цілому відповідають загальним тенденціям сучасного 
суспільного розвитку. Так, міське населення виступає як  референтна група для сільського, яке запозичує 
“міські” стандарти поведінки і способу життя. Всередині міського населення як референтні групи висту-
пають представники  творчих професій, що відповідає підвищенню значущості й питомої ваги цих про-
фесій у професійній структурі суспільства. Очевидно, джерелом референтних орієнтацій є і види творчої 
діяльності, які мають не локальне, а всезагальне значення 

Класичний соціальний детермінізм сформулював у свій час презумпцію: людина така, яке її соціальне 
середовище. Вважалося, що людина – зліпок групи (колективу), вона запозичує в неї звички, смаки й ета-
лони поведінки. Сучасна посткласична соціологія вказує на значно більший ступінь духовної і психоло-
гічної свободи індивіда від свого безпосереднього оточення. Виявляється, особистість не завжди копіює 
своє оточення і слідує нормам своєї групи, а лише в тому випадку, якщо група її фактичної належності 
одночасно є для неї референтною. Якщо ж розрив між фактичною і референтною належністю досить ве-
ликий, то індивід не тільки не слідує нормам своєї групи, а, навпаки, полемічно демонструє свою несхо-
жість, свою протилежність їй. Перебуваючи в одній соціальній верстві, він орієнтується на іншу або від-
дає перевагу жити у віртуальному світі ідей, ніж у невлаштованій повсякденності. 

Ідентичність як композиція ідентитетів зазнає серйозних змін у періоди масштабних і глибинних со-
ціальних трансформацій. Окремі ідентитети особистості пересуваються на периферію свідомості, а деякі 
з них актуалізуються й потрапляють у її центр, стають найактуалізованішими елементами. Так, ще 15-20 
років тому для переважної більшості людей ідентифікація зі своїм робочим колективом сприймалася в 
тому сенсі, що це було не тільки місце, де людина заробляла собі на життя, а й таке, де були її друзі, це 
було місце самореалізації та самоствердження особистості – як у професійному, так і в соціально-
психологічному та моральному аспектах.  Нині робоче місце, навіть якщо воно і є в людини, втратило 
для неї колишній смисл, набувши часткового статусу.  

Сьогодні виявився досить великий розрив між соціокультурною системою українського суспільства, 
яка навіяла молоді  “сучасні домагання”, і  глибоким дефіцитом ресурсів та можливостей підтвердження 
й засвоєння позитивних ідентичностей. Раніше спостерігалася  закономірність: чим складніша професія, 
яка потребувала більш тривалої і дорогої підготовки, тим вужчою була її  соціокультурна база – менше 
претендентів. Тепер залежність скоріше зворотна: елітарні професії стали предметом масових домагань, 
а на масові професії свідомо орієнтується мало осіб.  

Українське суспільство, яке претендує називатися цивілізованим і високораціональним,  витворило 
надіраціональну реальність, утопічну систему масових очікувань. Соціокультурна система суспільства, 
побудована на нееквівалентному груповому обміні, провокує завищені домагання, а вони  – соціальний 
утопізм і надмірний політичний радикалізм. Причому найбільші очікування пов’язують з політикою  ті, у 
кого фактична і референтна належність  надмірно розійшлись. І, навпаки, ті, в кого вони загалом збі-
гаються, схильні вести  неполітичний спосіб життя, більше зайняті своїми повсякденними ролями.  

Сучасна людина все частіше виступає як маргінальна особистість, що живе на межі культур: своєї 
власної групи і  чужої, яка стала для неї референтною. Маргіналізація особистості – це завжди відрив, 
відхід її від якогось соціального статусу, позиції, норм, цінностей, стилю життя. Процес зміни ідентично-
стей особистості може відбуватися під впливом як її внутрішнього розвитку за умов стабільного суспіль-
ства, так і зумовлений динамікою зовнішніх щодо особистості соціальних змін.  

Якщо людині притаманна стійка дисгармонія між об’єктивним статусом і самооцінкою, соціальною 
позицією і домаганнями, освітньо-фаховим потенціалом і різновидом занять, вона перебуває у маргі-
нальному стані. Така особистість постійно відчуває стан власної транзитності, непевності. Це стан між 
минулим і майбутнім, це незадоволеність нинішнім статусом. Іноді цей стан включає в себе побудову 
планів на майбутнє, заснованих на вірі в повернення до попереднього статусу або в досягнення нового,  
найпривабливішого серед  імовірних у цій ситуації  статусів.   

Криза і руйнація ідентитетів особистості є  складним і хворобливим для неї процесом. Обриси соціа-
льних груп утрачають ясність і окресленість, людині важко визначитися зі своїм суспільним становищем. 
Соціально-оцінні критерії позбавляються колишньої визначеності, раніше узвичаєні норми й уявлення 
піддаються тотальному перегляду. Особистість втрачає найважливіші засади й орієнтири для своєї пове-
дінки. Її становище в суспільстві стає хитким.  Неадаптована до кардинальних змін особистість перетво-
рюється в маргінала, перебуває в стані ідентифікаційної кризи [2:166-170]. 
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“Авантюра  цивілізації” виявляється не в самому зіткненні універсального і парціального, духовного 
проекту й емпіричного втілення, а в раніше небачено високих темпах “випереджаючого відображення 
дійсності”, передчасно дискримінованої від імені більш високих (обіцяних прогресом) можливостей. 

Сучасне духовне виробництво  (в широкому розумінні як виробництво інформації, значно більшої за 
обсягом, ніж необхідна для забезпечення тієї чи іншої специфічної соціальної практики) значною мірою 
наслідує функції світових релігій. Воно створює кумири й авторитети, незалежні від владних структур 
правлячого політичного класу  і від місцевої національної традиції,  протиставляє сущому належне, тоб-
то створює на масовому рівні ефект сподівання.  

Однак, якщо світові релігії підтримували загальний клімат аскези, представляли собою ефективну си-
стему цінностей інтеграції, духовної спорідненості, то система сучасного духовного виробництва, висту-
паючи аскетичною на рівні вузьких груп професіоналів, в цілому формує гедоністсько-утопічну мораль, 
створює інтеграцію на рівні цілей, а не на рівні стримуючих норм, породжує  психологію людей, які жи-
вуть не за можливостями – у кредит. Вся ідеологія прогресу може бути зрозуміла як ідеологія кредитова-
них можливостей.Тут постійно змішується те, що в кращому випадку може бути дозволено лише завтра, 
з тим, що дозволено  сьогодні. Зазначимо, що технології політичної мобілізації, зокрема електоральні, 
майже повністю ґрунтуються на ідеології і психології кредиту. 

Які ж чинники сприяють зростаючому розриву між фактичною і референтною належністю, збільшен-
ню домагань порівняно з реальними можливостями? 

По-перше, підвищення загального рівня освіти. Чим вищий рівень освіти людини, тим менша віро-
гідність того, що її інтереси і прагнення будуть замкнуті в межах, визначених її фактичною соціопрофе-
сійною належністю і побутовим оточенням. Така особистість активно набуває безліч відомостей, одно-
значне адресування і використання яких ускладнені або взагалі неможливі.  Цей надлишок загальної ін-
формації, порівняно з можливостями її практичного використання,  створює елемент постійної турботи, 
стає джерелом пошуку і нових прагнень. Зростає значення так званної внутріролевої автономії особис-
тості – готовності по-новому осмислювати й інтерпретувати свої соціальні та професійні ролі.  

У традиційних суспільствах освічені люди були більш інтегровані й соціально зобов’язані - напри-
клад, конфуціанська освіченість у Стародавньому Китаї. В сучасному суспільстві освічені люди, навпа-
ки, менш інтегровані, вони відчувають більшу дистанційованість від усталених норм і цінностей. Стано-
вище ускладнюється низкою й інших обставин, які відображають особливості нинішнього періоду розви-
тку. Так, жінки й молодь стали найбільш освіченими групами суспільства,  вони за цим показником ви-
переджають домінуючу групу дорослих. Однак за своїм соціально-професійним статусом та деякими 
показниками особистої соціальної ефективності (рівень кваліфікації і заробітної плати, участь в управ-
лінні  тощо)  значно їм   поступаються.  Звідси – вищі  сподівання   на  політичну  творчість, а  також   
виникнення різного роду  компенсаторних міфів (молодіжний і жіночий месіанізм  та ін.).  

По-друге,  зростання ролі дозвілля і його соціальної значущості. Сучасна соціологія визначає дозвілля 
як час, вільний від виконання  безпосередніх обов’язків професійного, сімейно-побутового і соціо-
культурного характеру. Одержуючи інформацію, що не пов’язана з його безпосередніми професійними і 
сімейно-побутовими обов’язками, індивід  починає виходити на “ексгрупові контакти”, тобто за межі 
свого повсякденного оточення. В цьому розумінні певний “розрив з повсякденністю” є конституючою 
ознакою сучасного дозвілля і його необхідною умовою.  

Дозвілля значною мірою сприяло сучасній революції домагань. Не випадково спостерігається коре-
ляція між величиною вільного часу  окремих груп суспільства і позицією соціокультурного “виклику” 
суспільства. У радикальному своєму вияві ця  тенденція  витворює особливу “контркультуру”, яка харак-
теризується агресивним несприйняттям будь-яких інституційних норм та обов’язків. На дозвіллі сучасна 
особистість немовби дистанціюється від інститутів, що претендують на її обов’язкову участь.   Універса-
лізм дозвілля часто є універсалізмом запозичених домагань, а не універсалізмом реальних здібностей. 
Внаслідок цього виникає особлива драматургія відносин між “універсальною” людиною дозвілля і “пар-
ціальною” людиною праці й побуту. 

По-третє, додатковим чинником, що інтенсифікує спілкування особистості зі світом загального духо-
вного виробництва є зменшення віку, присвяченого безпосередньо професійній активності, і зниження 
питомої ваги активного населення з учнівської молоді та пенсіонерів. Чим довше триває період навчання, 
тим пізніше молодь вступає у професійний вік, а значить, більше часу відводиться безпосередньому і 
безперервному діалогу особистості з джерелами інформації загального і неутилітарного характеру. Вихід 
на пенсію також характеризується новим різким розширенням джерел загальної інформації  з одночас-
ним послабленням однобічно прагматичних орієнтацій у цій сфері.  

Отже, не тільки суспільство в цілому, а й окрема особистість різко змінює свою інформаційну струк-
туру, посилюючи інформаційне накопичення  й активно залучаючись до “універсалій культури”.  Відпо-
відно зменшується питома вага вузькопрофесійної інформації, призначеної  для однозначного викорис-
тання. Внаслідок цього не тільки індивідуальні, а й загальні  соціально-історичні домагання суспільства 
завжди виявляються вищими за безпосередні практичні можливості. 
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По-четверте,  міжкультурне, міжнаціональне спілкування і відповідна роль засобів масової інформа-
ції. В цій сфері стійка тенденція до нееквівалентного інформаційного обміну. Йдеться насамперед про 
відносини в культурно-інформаційній сфері між розвиненими країнами і тими, що розвиваються. Одні 
культури (в цьому випадку західні) виступають в ролі донорів, носіїв еталонів і норм, інші – в ролі реци-
пієнтів, які більше запозичуюь чужі норми, ніж творять і поширюють свої. 

Багаті країни, свідомо чи випадково ставши референтною групою для бідних, поволі навіюють  
останнім, особливо молоді, завищені домагання, стандарти споживання й еталони поведінки. Світ, що 
сьогодні вирівнюється в плані масових домагань (причому  не в дусі середньостатистичної норми, а за 
мірками його найбільш благополучної  частини), залишається глибоко нерівним у плані фактичних мож-
ливостей – продуктивності праці, соціально-економічної мобільності тощо. Серед населення менш роз-
винених країн швидко зростає доля  людей, які почувають себе внутрішніми емігрантами і за своїми до-
маганнями дуже віддалені від національної соціокультурної основи [5: 226-230].  

Сучасна система загального духовного виробництва й обміну формує  “всесвітньо-історичних інди-
відів”, хоча і не  в марксовому  розумінні.  Йдеться насамперед про духовно-психологічні універсалії, що 
спрямовані на сферу дозвілля і споживання. Не вміючи виробляти “за мірками будь-якого виду”, ці люди 
уже готові за мірками будь-якого виду споживати. Замість усебічної взаємної залежності  людей різних 
культур і континентів спостергіється тенденція однобічної залежності, коли одній стороні практично 
немає що запропонувати іншій у сфері міжнародного обміну, крім загальної готовності до комунікації. 
Створюється  небезпека  виникнення невдоволення багатомільйонного  люмпен-пролетаріату в країнах, 
що розвиваються. Як засіб нейтралізації загрози глобальної люмпенізації можливі дві протилежні страте-
гії. Одна з них пов’язана з практикою авторитарних і тоталітарних режимів, які висувають “залізну заві-
су” на шляху західної інформації, від якої йде спокуса “споживацького суспільства” і “цивілізація до-
звілля”.  

Однак саме руйнація різних “залізних завіс” і наступний за цим крах диктатур свідчать, що виключно 
протекціоністська стратегія в сучасному світі є малоефективною і в кращому випадку дає лише тимчасо-
вий ефект.  

Система загального духовного виробництва не піддається локалізації, й успішно боротися з нею за 
допомогою протекціоністських  бар’єрів неможливо. Всесвітня культура – “церква”, яка звідусіль збирає 
своїх ”прихожан”, – уже виникла, і в світі немає сили, спроможної повернути цей процес назад.  

Більш конструктивною є стратегія, пов’язана з поєднанням універсальності та локальності, все-
світньої інтеграції і місцевої, національної стратифікованої соціалізації. Динаміка сучасної цивілізації 
ґрунтується на цій діалектиці універсального і парціального існування особистості, яка  тяжіє до своєї 
групи (середовища, нації, культури) і одночасно залучається до загального духовного виробництва. 

Нині будь-яка орієнтація на виключно внутрігрупове (вузькопрофесійне, національне, конфесійне) 
формування особистості заздалегідь приречена на поразку. Проблема не в тому, щоб “повернути” осо-
бистість, розчинити її в групі, а в тому, щоб налагодити комунікацію між групою фактичної належності й 
еталонною. Вихід у тому, щоб інформація, запозичена особистістю ззовні, не була втрачена і розпоро-
шена в міжгруповому просторі, а в тій чи іншій формі поверталася до висхідної групи, розширюючи   її 
обрії і практичні соціальні можливості. 

Цілком архаїчній ідеї соціокультурної локалізації особистості необхідно протиставити конструктивну 
ідею комунікації між макро- і мікропростором, між сферами загальної інформації і практичною діяль-
ністю, між фактичними соціальними ролями і еталонами. Якщо індивід бере еталони поведінки лише у 
своєї групи, то відбувається пасивна адаптація особистості, здатна забезпечити лише вузьку програму її 
розвитку. Це – репродуктивний тип соціалізації особистості, орієнтований на стабільне середовище, яко-
го, фактично, вже ніде давно немає. 

Більш широку й універсальну програму особистість одержує на основі зіставлення імперативів внут-
рішнього (малого) і зовнішнього (великого) середовища. Виникнення   масштабних центрів виробництва 
інформації універсального призначення не може не супроводжуватися активним тяжінням до них  лю-
дей, призначення яких – забезпечити активний комунікативний процес між ними і середовищем, з якого  
вийшли ці люди. Референтні структури, таким чином, відображають зростаючу мобільність індивідів і 
груп стосовно професійних, галузевих, національних структур. В основі цієї динаміки – активне залу-
чення до новітніх джерел інформації загального призначення. 

Різні суспільні структури,  як і вікові групи, мають неоднакову сприйнятливість до цих універсалій. 
Так, українське суспільство встигло “вестернізуватися” за смаками і домаганнями своєї молоді, але при 
цьому залишилось значно віддаленим від “цивілізаційних стандартів” у галузі техніки, управління, орга-
нізації. Легко запозичувати моду, складніше – техніку виробництва, сучасні новітні технології,  і надзви-
чайно складно – протестантську трудову етику, яка лежить в основі західних успіхів. 

Сьогодні в українському суспільстві різко розширюється сфера непідтверджуваних і неприсвоюваних 
ідентичностей: численні фахові ідентичності, громадянська ідентичність, підприємницька ідентичність 
та ін. Водночас масово виявляються як негативні ідентичності (наприклад, фіксована соціологічними 
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опитуваннями самоідентифікація респондентами себе “як бідних”), так і збільшується кількість латен-
тних ідентичностей: “винагороджувані фахові ідентичності” у тіньовій економіці.  

Частина населення України почала ідентифікувати себе із Заходом, не маючи на те достатніх підстав; 
інша, переважно люди пенсійного віку, – з радянським минулим, а дехто – з “третім світом”, що також 
неправильно, оскільки це не відповідає їх реальному потенціалу і статусу. “Зрештою нині частина насе-
лення живе ідеалами минулого, частина – майбутнім, до того ж чужим. І майже ніхто не живе в тепе-
рішньому часі, намагаючись поєднати досягнення людської цивілізації з національно-культурними тра-
диціями життєдіяльності та менталітету народу України”, - слушно зазначає В.М.Ворона [6:12]. 

Ототожнення з “третім світом” є хибним підґрунттям реформаторства, оскільки замість того, щоб 
стимулювати “енергію піднесення”, посилює “енергію падіння”, породжує занижені самооцінки, творить 
образи париїв і маргіналів світової цивілізації, яким  “немає чого втрачати”.  Ця загроза перетворення 
населення України (як й інших країн СНД) у “зовнішній пролетаріат” (А.Тойнбі) щодо країн Заходу несе 
небезпеку дестабілізації суспільства, посилює ентропійні, саморуйнівні тенденції.  

Сьогодні українському суспільству потрібен “струс”, переворот, подібний до Реформації чи Про-
світництва в Європі.  Насамперед це перетворення структури потреб. Наше суспільство ніколи не досяг-
не стабілізації, якщо домагання людей будуть сконцентровані на матеріальній сфері й орієнтуватися на 
еталони західного зразка. Немає сумніву в тому, що в найближчому майбутньому (і навіть у віддаленій 
перспективі) Україна не зможе наздогнати найбільш розвинуті країни, тому наша свідомість приречена 
тривалий час залишатися “нещасною свідомістю” – сумішшю незадоволеності, заздрощів і комплексу 
неповноцінності. 

В таких умовах ніщо не зможе повернути суспільству самоповагу й гідність. Однак історія знає й “не-
тривіальні рішення”, коли суспільні очікування і самооцінки різко переводяться в іншу площину, дола-
ється попередній обрій. Одна справа – бідність, зовсім інша – аскеза, яка виступає як добровільне само-
обмеження в ім’я тих чи інших вищих цілей.  

Людям необхідна позитивна соціальна ідентичність. Тому неабиякого значення набуває формування в 
людині нових життєвих стратегій, посилення гнучкості й мобільності соціальної поведінки. Особистість 
має виявляти певну активність, стимулюючи процес адаптації до нових умов існування. 
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Kozlovets M.A., Zakharchenko I. M. Referential structures as a  factor of the social identification of a per-
sonality. 

The article highlights mechanisms of social identification of a personality in the present-day context, and ana-
lyzes factors which influence the growing gap between individual factual and referential adheren сe. 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПОГОДЖЕННЯ В НАОЧНІЙ СТЕРЕОМЕТРІЇ З ПРАКТИКОЮ 
ТЕОРІЇ КОМБІНАЦІЙ ДВОХ ТІЛ 

Подаються обґрунтовані поради з приводу якісного виконання наочних проеційних креслень до типових 
задач шкільного курсу стереометрії. 

На етапі формування тривких навичок і вмінь виконання на плоскому екрані якісних зображень ком-
бінацій двох стереометричних тіл важливо дотримуватися таких позицій. 

По-перше, навчитися професійно окремо будувати зображення кулі, конуса, циліндра, піраміди та 
призми визначеної форми і певних розмірів. По-друге, зображення вписана-описана пара виконувати 
лише в ортогональній проекції і за стандартними (аксонометричними) спряженими напрямами в коорди-
натних площинах. По-третє, принципово дотримуватися схеми дій: 1) скориставшись як допоміжними 
проекціями Г. Монжа або начерками проеційних креслень, зробленими нашвидку, або ж, уявляючи ком-
бінацію у думці, – провести її ретельний аналіз і визначитися щодо методу побудови зображення (графі-
чний чи графоаналітичний); 2) за розумним вибором побудувати зображення поверхні одного із заданих 
тіл; 3) встановити на ньому спільні елементи обох поверхонь - точки (лінії) дотику; 4) побудувати зобра-
ження іншого тіла обов'язково з урахуванням того, що точки (лінії) дотику належать і його поверхні. До 
цього зауважимо, що інколи просто неможливо чітко розмежувати третій і четвертий кроки (див. [1], 
гл.III, §4, задача №2). Але ж і за таких обставин варто пам'ятати, що завжди визначальною з точки зору 
вірності зображення є обґрунтована побудова точок (ліній) дотику заданих поверхонь. Нарешті, по-
четверте, ретельно виконати обводку проеційного креслення за умов, що описана поверхня є прозорою 
по відношенню до вписаної в неї поверхні і кожна з них непрозора по відношенню до себе. Видимість 
обох поверхонь встановити незалежно одна від одної. 

Якщо в комбінації обов'язково бере участь куля, пропонуємо на першому кроці будувати зображення 
сфери. Якщо ж в задачі фігурує конус без кулі, спочатку будуйте зображення конічної поверхні. І, у ви-
падку побудови зображення вписана-описана пара за участю циліндра без кулі і конуса, варто у першу 
чергу зайнятися зображенням циліндричної поверхні. 

Найбільш трудомісткими, як свідчить досвід, є побудова комбінацій двох тіл за участю кулі, хоча ку-
ля є найпростішим тілом, адже вона визначається лише одним своїм параметром - радіусом. Тут доцільно 
розпочинати побудову саме з кулі, однак не завжди. В іншому ж варіанті надто важливо точно встанови-
ти взаєморозташування центра кулі і елементів тіла - партнера кулі у даній комбінації. 

Призма і куля 
Означення 1. Куля називається описаною навколо призми, якщо всі вершини призми належать пове-

рхні кулі. 
Теорема 1. Для того, щоб навколо призми можна було описати кулю, необхідно і досить, щоб навколо 

кожної її грані можна було описати коло.1 
Якщо призма вписана в кулю, то всі її вершини належать поверхні кулі. Але ж площина кожної грані 

призми перетинає сферу по колу, в яке відповідна грань буде вписаною. 
Як відомо, у загальному випадку бічними гранями призми є паралелограми. Однак описати коло на-

вколо паралелограма можна лише тоді, коли він є прямокутником чи квадратом. Таким чином, призма 
обов'язково має бути прямою. 

За умови, коли на картинній площині ви в першу чергу будуєте зображення кулі, то наступним побу-
дуйте зображення двох рівних паралелей, симетрично розташованих на її поверхні відносно екваторіаль-
ної площини, і в одну з них впишіть відповідний многокутник. Бічні ребра проводьте паралельно осі кулі 
NS до перетину з іншою паралеллю, потім накресліть другу основу. У випадку, коли призма метрично 
визначена, піввисота останньої має аналітично виражатися через довжину радіуса кулі. 
Наслідок. Навколо будь-якої правильної призми можна описати кулю. 

                                                                 
1 Принагідно строгі доведення теорем можна знайти у книзі [2]. 
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Очевидно, що центром кулі, описаної навколо призми, є середина відрізка, що з'єднує центри кіл, 
описаних навколо верхньої та нижньої основ призми. Ці кола, як пояснювалося вище, є рівними парале-
лями сфери. 
Означення 2. Куля називається вписаною в призму, якщо її поверхня дотикається до всіх граней мно-

гогранника. 
Теорема 2. Для того, щоб у призму можна було вписати кулю, необхідно і досить, щоб у нормальний 

переріз призми можна було вписати коло і щоб висота призми була рівна діаметру цього кола. 
Якщо куля вписана у деяку призму, то вона дотикається до кожної бічної грані, причому радіуси кулі, 

проведені в точки дотику, перпендикулярні до відповідних бічних граней і, отже, до бічних ребер при-
зми, тобто всі ці радіуси розташовані в площині нормального перерізу многогранника. Сторони многоку-
тника у нормальному перерізі рівновіддалені (на R) від центра кулі, тому в цей многокутник можна впи-
сати коло з радіусом R. Нарешті, вписана куля дотикається до кожної основи призми своїми полюсами N 
і S, через що висота описаної призми дорівнює осі кулі NS (d=2R). 

При побудові зображення описаної прямої призми опишіть навколо екваторіального еліпса многоку-
тник, рівний многокутнику основи; через його вершини проведіть бічні ребра призми паралельно осі кулі 
NS і рівні їй за довжиною. Дію вимірювання піввисоти і відкладання її на ребрах інколи (в залежності від 
наявних креслярських інструментів) доцільно замінити на проведення паралельних, а саме: спочатку че-
рез центр кулі і кожну вершину многокутника, описаного навколо екватора, проведіть прямі, а потім че-
рез полюси кулі проведіть прямі, паралельні останнім, до перетину з напрямками відповідних бічних 
ребер. 
Наслідок. У правильну призму можна вписати кулю тільки тоді, коли висота призми дорівнює діаме-

тру кола, вписаного в основу. 
Піраміда і куля 

Означення 3. Куля називається описаною навколо піраміди, якщо всі вершини піраміди лежать на 
поверхні кулі. 

Нехай O - центр описаної кулі, а S, A, B, C, ... - вершини піраміди. Згідно з означенням, 
OS=OA=OB=OC= ... . Якщо із центра O опустити перпендикуляри OM, ON, OP ... на грані піраміди ABC, 
SAB, SBC, ..., то основою такого перпендикуляра в кожному окремому випадку є центр кола, описаного 
навколо відповідної грані. Це випливає з того, що MA=MB=MC, NA=NB=NS, PB=PC=PS ... як ортогона-
льні проекції рівних похилих. Отже, навколо многокутника основи вписаної піраміди можна описати 
коло, і оскільки точки A, B, C ... лежать на сфері, то площина многокутника основи перетинає поверхню 
якраз по колу, відносно якого цей многокутник є вписаним. 

Таким чином, якщо навколо піраміди описати кулю, то її центр лежатиме на перетині перпендикуля-
рів, проведених до кожної із граней піраміди через центр круга, описаного навколо грані. 

Очевидно також, що якщо із точки O опустити перпендикуляр на будь-яке ребро піраміди, то основа 
цього перпендикуляра є серединою ребра. 
Теорема 3. Якщо навколо піраміди описана куля, то її центром є точка перетину всіх площин, прове-

дених через середини ребер піраміди перпендикулярно до цих ребер. 
Дійсно, довільна точка, рівновіддалена від двох вершин піраміди, які є кінцями одного і того ж ребра, 

лежить у площині, проведеній перпендикулярно до цього ребра через його середину. Тому центр описа-
ної кулі, як рівновіддалений від усіх вершин піраміди, повинен знаходитися в кожній із таких площин, 
тобто є точкою перетину всіх цих площин. 

Обґрунтуємо наведені міркування на типових випадках комбінацій кулі з правильною чи напівправи-
льною пірамідою. 

Нехай у кулю вписано піраміду, бічні ребра якої рівні (чи, що те ж саме, однаково нахилені до пло-
щини основи або ж утворюють рівні кути з висотою піраміди). 

Площина основи піраміди перетинає сферу по колу ω, описаному навколо многокутника основи. 
Оскільки бічні ребра піраміди рівні, то і їх проекції на площину основи рівні: основою M висоти піраміди 
є центр кола ω, тобто висота належить прямій m, що проходить через центр кола перпендикулярно до 
його площини. Ця пряма є геометричним місцем точок (ГМТ), рівновіддалених від усіх точок кола ω. 
Тому на ній слід шукати центр описаної кулі. 

Де саме на m розташовується точка O? 
Скоректуємо спочатку місце розташування вершини піраміди S. Завжди для визначеності можна вважа-

ти, що основа піраміди і екватор сфери лежать у паралельних площинах. Тоді многокутник основи піраміди 
вписується у паралель сфери, а її вершина збігається з одним із полюсів (як правило, північним). 

Тепер розглянемо будь-яке бічне ребро піраміди, наприклад SA. ГМТ у просторі, рівновіддалених від 
кінців цього ребра, є площина, перпендикулярна SA і інцидентна точці Q, що ділить SA навпіл (рис. 1). 
Вона перетинає площину SAM, визначену висотою піраміди SM і бічним ребром SA, по прямій QO, також 
перпендикулярній SA. Точка O перетину SM і QO рівновіддалена від усіх вершин піраміди, вона і є 
центром описаної навколо піраміди кулі. 
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В задачах на комбінацію куля - вписана піраміда геометричну побудову зручно розпочинати з відшу-
кання центра кулі. Зображення ж самої кулі часто буває зайвим - достатньо мати центр, наприклад, у три-
кутнику SQO. Цей прямокутний трикутник має своїми елементами радіус кулі SO і половину бічного 
ребра піраміди SQ. Крім цього, ∆SAM∆SOQ і ∠SOQ=∠SAM - кут нахилу бічного ребра піраміди до 
площини її основи. 

Зауважимо, що у цьому конкретному випадку комбінації двох тіл інколи доцільно (з практичних мір-
кувань) припустити існування "проміжної" конічної поверхні, вписаної в кулю і описаної навколо даної 
піраміди. 

Загалом же ґрунтовне знайомство з комбінацією куля - вписана піраміда можна було б розпочинати з 
доведення такого твердження. 
Теорема 4. Для того, щоб навколо піраміди можна було описати кулю, необхідно і досить, щоб на-

вколо многокутника в основі піраміди можна було описати коло. 
Наслідок 1. Навколо будь-якої трикутної піраміди можна описати кулю. 
Наслідок 2. Навколо будь-якої правильної піраміди можна описати кулю. 
Говорячи про центр описаної кулі, слід розуміти, що він може знаходитися і всередині, і зовні, і на 

поверхні піраміди в залежності від виду піраміди. 
Означення 4. Куля називається вписаною в піраміду, якщо вона дотикається до всіх граней піраміди. 
У процесі навчання стереометрії зображення пари тіл куля - описана піраміда доцільно виконувати за 

таким алгоритмом: 1) скориставшись відомою схемою, побудуйте зображення кулі (без викреслювання 
еліпса в екваторіальній площині); 2) в обрис кулі впишіть будь-яку паралель (O1), розташовану над пло-
щиною екватора; 3) в точці дотику паралелі і обрису побудуйте дотичну до останнього кола і зафіксуйте 
її точку перетину H з віссю кулі SN; 4) опишіть навколо паралелі многокутник, подібний многокутнику в 
основі піраміди; 5) в гомотетії hнk (k=HS:HO1) побудуйте многокутник основи піраміди і проведіть її біч-
ні ребра (тут точки N і S – відповідно північний і південний полюси кулі). 

Ця послідовність дій призведе до побудови зображення будь-якої піраміди, описаної навколо кулі, не-
залежно від форми основи. Важливо лише, щоб вершина піраміди належала прямій SN. 

Якщо ж піраміда має строго визначену форму, то вибирати будь-де паралель на сфері так, як це про-
ілюстровано в тексті вище, не можна. 

Для побудови зображення зрізаної описаної піраміди достатньо після реалізації вище наведеного ал-
горитму побудувати переріз цієї піраміди площиною, яка проходить паралельно до основи через північ-
ний полюс N кулі. 

Варто підкреслити, що центром кулі є точка, рівновіддалена від усіх граней описаної піраміди. Це 
означає, що якщо із центра O опустити перпендикуляри OP, OQ, OR ... на грані піраміди ABC..., SAB, SBC 
..., то OP=OQ=OR= ... . Точки P, Q, R ... є не лише основами перпендикулярів, а й, що особливо цінно, 
точками дотику кулі до граней піраміди. 

Відмітимо, що якщо із точок P і R (рис. 2), які належать граням піраміди із спільним ребром BC, опус-
тити перпендикуляри на це ребро, то їх основи збігатимуться. 

Справді, OP⊥ABC..., тому OP⊥BC; OR⊥SBC, тому OR⊥BC. Отже, ребро BC перпендикулярне до пло-
щини, визначеної прямими OP і OR. Якщо T - точка перетину цієї площини і ребра BC, то RT⊥BC і 

 

 

Рис. 1 
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PT⊥BC, а тому T є спільною основою перпендикулярів, опущених із точок P і R на ребро BC. 
Теорема 5.  Якщо в піраміду вписана куля, то її центр є точка  перетину бісекторних площин усіх 

двогранних кутів піраміди. 
Дійсно, будь-яка точка, рівновіддалена від обох граней двогранного кута, належить його бісекторній 

площині. Тому центр кулі, вписаної в піраміду, як такий, що рівновіддалений від усіх її граней, знахо-
диться в кожній з бісекторних площин. Тобто, він є точкою перетину всіх бісекторних площин двогран-
них кутів піраміди. 

Справедливе і обернене твердження: в піраміду можна вписати кулю, якщо бісекторні площини всіх її 
двогранних кутів перетинаються в одній точці. 

Однак нізвідки не випливає, що бісекторні площини двогранних кутів будь-якої піраміди перетина-
ються в одній точці. І взагалі, у таку піраміду вписати кулю неможливо. 

Звернемося до реальної задачі курсу стереометрії. 
Нехай кулю вписано в піраміду, бічні грані якої рівнонахилені до площини основи (чи, що те ж саме, 

висота піраміди утворює рівні кути зі всіма бічними гранями).Визначимо розташування точки O, рівно-
віддаленої від усіх граней описаної навколо кулі піраміди вказаного типу. 

Із умови рівнонахиленості всіх бічних граней піраміди до площини її основи випливає, що висота пі-
раміди проходить через центр вписаного в многокутник основи кола. Справді, проведемо із вершини S 
висоти SK і ST двох будь-яких бічних граней, наприклад SAB і SBC, відповідно (див. рис. 2). Якщо SP - 
висота піраміди, то, згідно з теоремою про три перпендикуляри, PK⊥AB і PT⊥BC. Очевидно, що прямо-
кутні трикутники SPK і SPT рівні (∠SKP=∠STP, SP - спільний катет). Звідси, PK=PT- радіуси кола, впи-
саного в многокутник основи ABC... . 

Можна легко довести, що всі точки відрізка SP рівновіддалені від бічних граней піраміди. Визначимо, 
яка саме точка висоти піраміди є центром вписаної в неї кулі. 

Розглянемо двогранний кут, утворений однією із бічних граней і основою піраміди. Якщо взяти, на-
приклад, грань SAB, то лінійним кутом двогранного кута при ребрі AB є кут SKP. Проведемо бісектрису 
лінійного кута. Вона перетне висоту піраміди SP в точці O, що однаково віддалена від основи і бічної 
грані піраміди SAB (згідно із властивістю бісектриси), а отже і від решти граней піраміди. 

Таким чином, центр вписаної у таку піраміду кулі можна знайти в перетині висоти правильної чи на-
півправильної піраміди з бісектрисою лінійного кута при основі, який належить площині осьового пере-
різу многогранника. 

 

 

Рис. 2 
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В задачах на комбінацію куля - описана піраміда визначальним є прямокутний трикутник OPK, одним 
із катетів якого є радіус вписаної кулі OP, іншим - радіус кола PK, вписаного в многокутник основи пі-
раміди, а один із його гострих кутів (∠OKP) рівний половині лінійного кута двогранного кута при основі 
даної піраміди. Крім цього, оскільки ∆SKP∆SOQ, то через розв'язок трикутника OPK легко розв'язуєть-
ся і трикутник SKP, елементами якого є висота піраміди SP і висота її бічної грані SK. 

Зауважимо, що центр вписаної в піраміду кулі завжди лежить всередині піраміди, бо всі точки бісек-
торних площин розташовуються між гранями відповідних двогранних кутів. 

Слід наголосити також, що центральною проекцією кулі (внутрішнє проеціювання), вписаної в піра-
міду такого типу, є круг, вписаний в многокутник основи піраміди. Іншими словами, існує конус з вер-
шиною в точці S, вписаний в піраміду і описаний навколо кулі. Спільними елементами поверхні конуса і 
бічних граней піраміди є висоти цих граней - твірні конуса; з кулею конус дотикається по паралелі, яка 
містить точки дотику сфери і бічних граней піраміди. 

Обґрунтування цього питання на строго науковій основі можна здійснити через доведення таких тве-
рджень. 
Теорема 6. Завжди існує сферична поверхня будь-якого радіуса, дотична до всіх граней даного три-

гранного кута. 
Теорема 7. У будь-яку трикутну піраміду можна вписати кулю. 
Теорема 8. Кулю можна вписати лише в таку многокутну піраміду, многогранний кут якої при вер-

шині опуклий і має бісектор. 
Нагадаємо, що бісектором многогранного кута називається пряма перетину всіх бісекторних площин 

пар суміжних граней цього кута. 
Наслідок 1. У будь-яку правильну піраміду можна вписати кулю. 
Наслідок 2. У будь-яку многокутну піраміду, в якої многогранний кут при вершині є правильним, 

можна вписати кулю. 
На завершення теми зупинимося коротко на комбінаціях куля - вписаний та описаний конус. Звичай-

но, в будь-якому варіанті комбінації (про що сказано вище) першим кроком побудови на картинній пло-
щині повинно стати виконання зображення кулі. Потім на поверхні кулі будують паралель і до неї "при-
в'язують" певним чином конічну поверхню. 

Доречне в такій ситуації запитання: "Чи не можна спочатку виконати зображення конічної поверхні і 
лише після цього абсолютно строго вписати в неї (чи описати навколо неї) кулю?" 

Виявляється, що можна. Причому, ця задача актуальна і цікава не лише тому, що на ній ще раз можна 
ефектно продемонструвати значимість та можливості в теорії і практиці М.Ф. Четверухіна комплексних 
креслень Г. Монжа, а й через її практичну цінність, зокрема для встановлення центра кулі, зв'язаної в 
комбінації з правильною чи напівправильною пірамідою. 
 

 

Рис. 3 

 

 

Рис. 4 
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Отже, нехай циркулем та лінійкою побудовано зображення конуса. Розглянемо спочатку випадок, ко-
ли куля описана навколо конуса (рис. 3): 1) побудуємо профільну проекцію конуса у вигляді рівнобедре-
ного трикутника S'C'D'; 2) очевидно, що обрисом кулі на профільній площині проекцій є велике коло, 
описане навколо цього трикутника; центр обрису Q' шукаємо в перетині серединного перпендикуляра 
відрізка S'D' і осі S'O; 3) у перетині відрізка SO і горизонтальної лінії проекційного зв'язку точки Q' фік-
суємо на фронтальній площині зображень центр описаної кулі Q; 4) радіусом (Q'S') великого кола із 
центром у точці Q проводимо шуканий обрис кулі; при цьому точки дотику обрису до еліпса в основі 
конуса шукаємо (з урахуванням видимості кулі) в її фронтальній площині проекцій Σ' (див. рис.). 

Алгоритм уписання кулі в конус принципово мало чим відрізняється від попереднього (рис. 4): 1) по-
будуємо профільну проекцію конуса у вигляді рівнобедреного трикутника S'C'D'; 2) очевидно, що обри-
сом кулі на профільній площині проекцій є велике коло, вписане в цей трикутник; центр обрису Q' шука-
ємо в перетині бісектриси кута S'C'D' (S'D'С') і осі S'O; 3) у перетині відрізка SO і горизонтальної лінії 
проекційного зв'язку точки Q' фіксуємо на фронтальній площині зображень центр вписаної кулі Q; 4) 
радіусом (Q'O) великого кола з центром у точці Q проводимо шуканий обрис кулі; при цьому попередньо 
за профільною проекцією будуємо (див. рис. 4) фронтальну проекцію паралелі дотику конуса і кулі, а 
точки дотику обрису кулі і цієї паралелі знаходимо в тій же фронтальній площині симетрії Σ'. 

Пропонуємо читачеві переосмислити останні результати стосовно до розглянутих вище комбінацій 
піраміда - куля. 

Інколи для розв'язування стереометричних задач корисно робити різноманітні допоміжні планіметри-
чні малюнки, зокрема виносити плоскі конфігурації, зображення яких спотворене на зображенні комбі-
нації. Серйозну допомогу при цьому надають правильно виконані осьові перерізи та ортогональні проек-
ції комбінації за методом Г. Монжа. Однак в останньому випадку варто пам'ятати, що без наявності хоча 
б найпростішого зображення комбінації можливі грубі помилки. 

Зображення комбінацій двох тіл за участю конуса (циліндра) як базової фігури будуються значно 
простіше і не викликають труднощів у виконавця, який відмінно володіє вищенаведеними правилами і 
алгоритмами. 
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И.Г.Ленчук. Методические аспекты согласования в наглядной стереометрии с практикой теории 
комбинаций двух тел.  

Предлагаются обоснованные советы по поводу качественного выполнения наглядных проекционных 
чертежей к типичным задачам школьного курса стереометрии.  

I.H.Lenchuk. Methodical aspects of the coordination in evident spatial geometry of the theory of combina-
tions of two bodies with practice.  

The reasonable advice concerning qualitative performance of the evident projective drawings to typical tasks of 
school rate spatial geometry is offered.  
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РОБОТА З ПРИСЛІВ’ЯМИ ТА ЗАГАДКАМИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОГО ЧИТАННЯ 
В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 

У статті розкриваються особливості роботи з малими жанрами усної народної творчості (при-
слів’ями та загадками) на уроках українського читання в початковій школі. 

Одним із найважливіших завдань вивчення молодшими школярами рідної мови є пробудження в них 
інтересу до мови, бажання добре володіти нею, “смаку” до яскравого й точного вираження думок. На 
вирішення цього завдання і спрямовані різноманітні мовленнєві вправи. Серед них особливе місце посі-
дають ті, які вимагають від учнів конструювання власних висловлювань, тобто творчі вправи. До них 
належать, передусім, шкільні твори. 

У початкових класах діти пишуть твори на основі власних спостережень і життєвого досвіду, за кар-
тиною, твори-розповіді, описи й міркування, твори за опорними словами чи на основі прочитаних текстів 
та ін. 

Однак при всій різноманітності шкільних творів учителями початкових класів використовуються не 
всі можливі їх різновиди. До таких різновидів художньої творчості молодших школярів можна віднести 
створення так званих малих жанрів – прислів’їв і загадок. 

Як відомо, прислів’я – це короткі влучні народні висловлювання повчального змісту. Порівнюючи 
прислів’я з приказкою, народ говорить: “Приказка – цвіт, а прислів’я – плід.” Хоч прислів’я та приказки і 
близькі між собою, але все-таки мають певні відмінності. Як вважає Н.Й. Волошина, “прислів’я мають 
закінчену думку з певним висновком, а приказка лише натякає на висновок або дає дотепну оцінку події 
чи людині; в ній висловлюється незакінчена думка” [1:26].  

Щоб діти відчули різницю між прислів’ям і приказкою, можна порівняти їх: 
Чужими руками жар загрібати легко (прислів’я)  – Чужими руками жар загрібати (приказка). 
У практиці початкової школи широко використовуються такі види робіт, як пояснення змісту при-

слів’я чи приказки, виявлення їх зв’язку з ідейним змістом тексту та ін. Що ж до створення прислів’їв, то 
така робота, за нашими спостереженнями, проводиться дуже рідко. Між іншим, створення прислів’їв – 
надзвичайно корисний і цілком доступний для молодших школярів вид словесної художньої  творчості. 

Створення прислів’їв є більш доступним для дітей, ніж створення приказок, бо прислів’я, як було ска-
зано раніше, виражають закінчену думку й становлять собою речення (чи два речення). Тому школярам 
легко не тільки створювати прислів’я, але й використовувати їх у власному мовленні. 

Як же навчити дітей створювати прислів’я? 
Необхідно пояснити дітям, що прислів’я, як правило, поділяються на дві частини. В одній зображу-

ється те чи інше явище, розповідається про щось, а в іншій – робиться висновок. У підручниках для чи-
тання у 3(2) кл. [2] і у 4(3) кл. [3] пропонується цілий ряд прислів’їв за темами й у зв’язку з вивченими 
текстами. 

Можна проводити такі додаткові види робіт із прислів’ями: 
1.  Створення прислів’їв за аналогією з іншими.  
2.  Знаходження в текстах рядків, які можуть звучати як прислів’я.  
3.  Висловлення головної думки тексту прислів’ям. 

Спочатку діти створюють прислів’я за аналогією з іншими. Наведемо зразки таких прислів’їв, ство-
рених  учнями 3-4 класів: 

Слухай багато, а думай ще більше. – Не будь базікою, більше слухай і метикуй. 
Дружби дружбою шукають. – Будь сам справжнім другом, якщо хочеш мати друзів. 
На дерево дивись, як родить, а на людину, як робить. – Дерево дає плоди, а людина  –плоди своєї пра-

ці. 
Не одяг прикрашає людину, а добрі діла. – Людина гарна не одягом, а ділом. 
Умій сказати, та умій і змовчати. – Якщо не знаєш, що сказати, краще помовч. 
Вчися чужому розуму, та свого не загуби. – Слухай пораду, але й свою голову май на плечах. 
Діло майстра величає. – Якщо берешся до справи, роби добре. 
У “Читанках” не до всіх текстів даються прислів’я. Наприклад, до казки “Хитрий півень” [3:131-132] 

прислів’я не даються. Діти придумують їх самі. Ось кілька прикладів прислів’їв, складених третьоклас-
никами до цієї казки: 

Хитрість – той же розум. Не розгубишся – живим залишишся. Будь кмітливим – у житті знадо-
биться. 
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До текстів про осінь І.С. Нечуя-Левицького [2:28] та Ю. Збанацького [2:28-29] діти склали такі при-
слів’я: Осінь щедра, але без літа нема осені. Осінь, яка ти красива, але чомусь сумна. 

Ось ще кілька варіантів прислів’їв, створених учнями початкових класів: 
Бережи і люби рідну матір, адже вона, як сонечко, тебе зігріває (до легенди “Як мати стала зозулею” 

[2:72-73]); В житті досягнеш чогось лише працею. Без праці нецікаво жити (до розділу “Землю красить 
сонце, а людину праця” [2:90-111]). 

Часто рядки текстів для читання звучать як прислів’я. Вчитель пропонує дітям знайти такі рядки в те-
ксті, що вивчається. Наприклад, останні рядки тексту “Бабуся” звучать як прислів’я: “Діти – це діти, а 
справжні діти – це онуки” [2:53]. 

У вірші Любові Забашти “Людина починається з добра” (4 кл.) також останні рядки звучать як при-
слів’я: “Хай оживає істина стара: людина починається з добра” [3:33]. 

Як прислів’я звучать два останні рядки вірша П. Воронька (3 клас) (наводимо його повністю): 
Ніколи не хвались 

Хвалився кіт, що він убрід 
Дніпро перебреде. 
Та як пішов – і не прийшов,  
нема кота ніде.  
І ти нікому не хвались,  
коли не можеш – не берись [2:236]. 

Цікавим і корисним видом роботи з розвитку творчих здібностей учнів є вираження головної думки 
тексту у формі прислів’я. Наприклад, у третьому класі вивчається вірш М. Тимчака “Рідне слово”: 

Над старими яворами 
білих буслів білі діти 
зранку-раночку дзьобами 
вчаться рідно клекотіти. 
І рідненько тьохка в лузі 
Соловей до солов’яти… 
А мене навча матуся 
Рідним словом розмовляти [2:287]. 

Аналізуючи вірш, діти підбирають варіанти прислів’їв, які виражають головну думку твору:  
Говори рідною мовою, для тебе вона найкраща. 
Рідна мова як рідна мати: нема кращої від неї на всьому білому світі. 
Люби свою рідну мову, адже це мова твоєї Вітчизни. 

Великі можливості для розвитку мовлення учнів, їх творчої уяви закладені в роботі над загадками. За-
гадка – це короткий, поданий у прихованій формі опис предмета чи явища, який вимагає відгадки. Скла-
дання загадок – надзвичайно цікавий вид роботи для молодших школярів. Адже їх мислення є конкрет-
ним, образним, а бачення світу – предметним. Тому, складаючи загадку, діти концентрують свою увагу 
на цілком конкретному предметі, його ознаках. Однак для складання загадки варто звернути увагу дітей 
не на всі ознаки предмета, а на найбільш яскраві, найбільш суттєві. Складаючи загадку, молодші школярі 
вчаться уважно розглядати предмет (реальний чи уявний)  і знаходити його найвиразніші ознаки. 

Спочатку, готуючи дітей до складання загадки, вчитель пояснює, як вона будується: в загадці завжди 
або називається інший предмет, схожий на той, що потребує відгадки, або описуються ознаки прихова-
ного предмета. Тому під час підготовки до складання загадки вчитель пропонує дітям відгадати кілька 
загадок, щоб зрозуміти, як вони побудовані, в чому полягають їх особливості. Школярам пропонуються 
для відгадування та аналізу такі загадки, в яких специфічні риси цього жанру виявляються особливо яск-
раво. Ці риси, як уже було сказано, полягають ось у чому: а) називається не сам предмет, а схожий на 
нього; б) вказуються найяскравіші риси цього предмета. Наприклад: 1. Маленькі звірятка, сіренькі шуб-
ки, чорненькі оченята, гостренькі зубки (Миші). 2. Білі поля, мокне земля, дощ поливає, коли це буває? 
(Восени). 3. Не рубає, не мурує, а без рук мости будує (Мороз). 4. Плету хлівець на четверо овець, а на 
п’яту окремо (Рукавиці). 5. Маленький хлопчик у сірій свитці по дворах стрибає, крихти збирає (Горо-
бець). 6. Зимою спить, літом бринить, понад води, понад сади літає, солодку росу збирає (Бджола). 
7. Входять у неї сліпими, а виходять зрячими (Школа). 

Потім діти розглядають предмет або його малюнок (якщо це можливо) з метою знайти суттєві ознаки 
цього предмета чи відшукати схожий предмет, який можна було б використати для алегорії. 

Особливістю загадки є римована її форма. І ця особливість такого жанру найважче дається дітям. То-
му, на нашу думку, необов’язково вимагати від молодших школярів римувати загадки. Наприклад, учи-
тель пропонує відгадати й проаналізувати таку загадку: “У горóді на доріжці стоїть сонечко на ніжці”. 
Діти відгадують загадку (це соняшник) і, подумавши, пояснюють, як вони здогадалися про це: соняшник 
дуже схожий на сонечко – такий же жовтий, круглий, його видно на горóді дуже добре, він світить, як 
сонце, і повертається завжди до сонця. Вчитель пояснює школярам, що вони змогли відгадати загадку 
саме тому, що соняшник схожий на сонечко. 
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Дуже важливо правильно вибрати предмет для складання загадки: по-перше, цей предмет повинен 
бути добре знайомим дітям, мати яскраві ознаки, що легко сприймаються ними. 

Складаючи загадки, молодші школярі набувають вміння виділяти найсуттєвіші ознаки предмета, по-
рівнювати його з іншими, схожими, знаходити найбільш влучні, виразні словесні засоби. 

Почати складати загадки можна на основі текстів-описів (адже загадка – теж опис). Учитель читає ді-
тям короткі “загадкові” тексти описового характеру, а діти вгадують, про що цей текст, кого чи що в 
ньому описано. Наприклад: 

Лісова колиска 
Стежка, озеро, сніжок – 
все у падолисті, 
і в гніздечку для пташок 
задрімав сухий листок,  
наче у колисці (В. Скомаровський) [4:78]. 

Учитель запитує, про яку пору року йдеться в поезії, за якими ознаками, описаними у творі, діти здо-
гадалися, що це дійсно осінь. Потім учитель звертає увагу учнів на те, що у вірші, як і в загадці, не нази-
вається осінь, а лише в художній формі говориться про неї, описуються її характерні особливості. За та-
ким же принципом складається і загадка. 

Пізніше діти складають описи самостійно. Ось кілька варіантів описів, що придумали третьокласники: 
1. Стукає по дахах, капає з листків дерев, перетворюється у струмочки на дорогах (Дощ). 2. На небі 

яскраве світило горить, спать не велить (Сонце). 3. Світить яскраво, гріє сильно, всі його люблять, всі 
йому раді (Сонце). 4. Біла холодна грудочка на долоньку впала і раптом пропала (Сніг). 4. Зелена, колюча, 
в лісі росте, а на Новий рік у дім приходить, людям радість приносить (Ялинка). 5. Молода, весела, у 
платті зеленому, у вінку з квітів (Весна). 

 Можна запропонувати дітям у ролі “опорних” використати в загадках слова на зразок “виє”, “реве”, 
“квакає”, “гавкає”, “мукає” тощо. Для того щоб полегшити школярам завдання, спочатку складаємо ре-
чення: Вовк виє. Ведмідь реве. Жаба квакає. Корова мукає. 

Наведемо кілька варіантів загадок, складених другокласниками: 1. Звір голодний виє, по лісу рискає, 
їжу шукає (Вовк). 2. Мохнатий звір реве, взимку спить і лапу ссе (Ведмідь). 3. Зелений листочок стри-
бає, квакає, під воду пірнає (Жаба). 4. Мукає, траву жує, молоко дає (Корова). 

Таким чином, складання молодшими школярами прислів’їв і загадок розвиває їх творчі здібності, 
кмітливість, пам’ять, спостережливість, вдосконалює їх мовленнєві вміння. Під час виконання цієї робо-
ти в дітей виробляється вміння користуватися словом, закріплюються навички вдумливого, уважного 
ставлення до рідної мови. Тому дуже важливо, щоб створення прислів’їв і загадок здійснювалося в атмо-
сфері справжньої зацікавленості учнів, їх творчої активності, в атмосфері, що сприяє пошуку засобів 
правильного, точного, виразного мовлення. 
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© Ахметов Р.Ф., 2001  
35 

УДК 796 (09) 
Р.Ф. Ахметов, 

кандидат педагогічних наук, доцент 
(Житомирський педуніверситет) 

ЗАРОДЖЕННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ НА ЖИТОМИРЩИНІ 

Розповідається про зародження фізичної культури і спорту на Житомирській землі. 

В історії суспільного розвитку фізичній культурі й спорту завжди належала важлива роль у форму-
ванні фізичних і психологічних якостей людського роду. Вони сприяли, при вмілому підході, вихованню 
фізичної, розумової та психологічної гармонії людської особистості [1:27; 2:43,44]. 

Історія фізичної культури на Житомирщині сягає корінням у той час, коли вся фізична культура і ро-
зумова діяльність людини обмежувалася безпосереднім забезпеченням умов існування. Ключову роль 
відігравало мисливство як форма праці. Використання знарядь праці для полювання вимагало якісно но-
вих навичок рухів, передусім збільшення впливу сили, швидкості, витривалості й активності у роботі. 
Вдале полювання можна було забезпечити тільки за допомогою заздалегідь виготовлених і випробуваних 
засобів, організованих сумісних дій усіх членів племені. Завдяки знайденим при розкопках предметам 
давньої культури, ми можемо простежити, як давня людина навчилася раціональніше використовувати 
як зброю для метання різні предмети: палицю, острогу, спис. Вона відкрила для себе спосіб метання, 
значно збільшуючий дальність польоту. Частіше спостерігала й використовувала ті закономірності у ру-
хах, за допомогою яких можна було подолати водні перешкоди, крихкий сніг, багнисті, болотяні місця. 
Використовувані при полюванні на здобич або при рятуванні від ворога біг і стрибки через перешкоди 
почали самостійно розвиватися. З'явилися синтезовані форми бігу на відстань, стрибків, танцювальних і 
метальних рухів [3:63; 4:17; 5:24]. 

Від основних елементів форм рухів, які склалися в рамках первіснообщинного ладу, людство прийш-
ло до високого ступеня систем рухів фізичної культури наших днів. Вони постійно підлягали стилізації, 
диференціації та інтеграції. Але навіть у найрозвиненіших видах фізкультурної та спортивної діяльності 
є елементи, які відображають прагнення людини до підкорення природи, які або окремо, або у поєднанні 
одне з одним виросли у сьогоденну фізичну культуру [6:43; 2:57]. 

Вивчення особливостей становлення і розвитку фізичної культури й спорту в нашому краї дозволяє 
зробити висновок, що український народ віками відбирав і оберігав від іноземного впливу свої самобутні 
форми фізичного виховання, збагачував їх новим змістом, новими прийомами й правилами. Особливою 
популярністю у народі користувалися фізичні вправи та ігри, які мали спортивний напрям. До них нале-
жали ігри та вправи без предметів (боротьба, бій навкулачки, біг, стрибки, плавання "горішки", "гуси-
лебеді" та інші) і з предметами ("бабки", "лапта", ігри з м'ячем, шаром, джгутом та інші) [7:53; 8:72,73]. 

У кожній сім'ї зберігалися й передавалися з роду в рід знання про боротьбу, тому що у народі побуту-
вав такий звичай: юнак, який вирішив одружитися, мав збороти свого батька. Якщо йому це не вдавало-
ся, то про весілля не могло бути й мови. Крім того, у народному побуті були широко розповсюджені хо-
дьба на лижах, катання на ковзанах і санках, гребля, верхова їзда. Відомості про боротьбу навкулачки 
збереглися й досі, а от про боротьбу ногами немає жодних згадок, принаймні письмових. Але ми добре 
знаємо: те, що в силу історичних обставин не могло зберегтися на папері, збереглось у народній пам'яті: 
у піснях, думах, баладах, замовляннях, віршах, а особливо у танцях, – бо рухова спадщина людства важ-
че піддається як знищенню, так і описові. Танець — це комплекс закодованих рухів, і колись про це доб-
ре знали [9:129]. 

Велика спадщина з елементами, в яких закодована староукраїнська боротьба ногами, збережена у на-
ших народних танцях, таких як: "аркан", "козачок", "метелиця", "гопак" та інші. Завдяки танцям у ногах 
з'являється легкість, а це дає змогу протистояти кільком ворогам. Бойові рухи у танцях ("гопак") є яскра-
вим свідченням того, що наш народ мав бойову культуру дуже високого гатунку. Весь цей комплекс ігор, 
танців і вправ становив самобутню народну систему фізичного виховання. Вона доповнювалася народ-
ними засобами гартування з використанням сил природи, гарячої лазні й купання у холодній воді або 
обтиранням снігом [7:92; 8:114]. 

Багато з цих вправ знайшли своє відображення у художній літературі, поезії, скульптурі, винахідни-
цькому мистецтві, старовинних обрядах. Усім відомо, що червень на Україні славний своїми Зеленими 
святами і святом Івана Купала. Зелені свята — стародавній обряд обожнювання природи. Головною ме-
тою цих свят було очищення організму вогнем, водою і повітрям. У давнину на Україні червневі свята 
проводили біля річок і священних гаїв. Танки, ігри, змагання і театралізовані дійства ставали своєрідним 
іспитом на гармонійність розвитку духу й тіла [1:56]. 

Сучасні види фізичної культури і спорту в нашому краї почали розвиватися тільки в минулому сто-
літті. Економічна й культурна відсталість Волині, центром якої з 1804 року був Житомир, зумовлювала 
мізерний рівень розвитку фізичної культури й спорту. Волинська губернія з трьохмільйонним населен-
ням не мала жодної капітальної спортивної споруди. Треба пам'ятати, що до складу губернії входили ни-
нішні Ровенська, Волинська, майже вся Житомирська, частина Хмельницької й Тернопільської областей. 
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М'ячі для гри в "лапту" робили з шерсті, яку змочували водою й катали між долонями. Футбольні м'ячі 
набивали висівками або соломою. Усі ігри й розваги з весни до осені проводилися під відкритим небом 
[10:14; 11:12]. 

Перші спортивні гуртки на Волині виникли у другій половині XIX століття. Великий російський ша-
хіст М. І. Чигорин як про видатну подію у спортивному житті України писав про те, що в Житомирі по-
чав працювати гурток любителів шахів, утворений у 1879 році. Він організовував і проводив матчі й тур-
ніри, передплачував шахові журнали й підручники. Гурток сприяв популяризації і розвитку шахів на 
Житомирщині. 

Тут оволодівав шаховою майстерністю відомий шахіст і видатний учений - мікробіолог, академік 
В.Л. Омелянський (1867 - 1928). Міжнародним гросмейстером став Й. С. Бернштейн (1882 - 1962) із Жито-
мира. Його блискучі перемоги у міжнародних турнірах сприяли подальшому розвитку шахів на Україні. 

24 жовтня 1909 року ознаменувалося відкриттям "Радзивіловського шахового збору", який ставив за-
вдання надати змогу своїм членам, їх сім'ям і гостям вивчати шахову гру теоретично і практично, поши-
рювати її, служити центром зближення. 

Серед дворянства активізувалася верхова їзда і полювання. Головою спілки любителів кінного спорту 
й скачок був Волинський губернатор О. П. Кутайсов. Потім його замінив М. О. Мельников. Посада голо-
ви спілки завжди пропонувалася губернатору, а віце - головою був голова губернської земської управи. 

Правління Волинської спілки полювання очолював полковник О. О. Богородський, віце - головою був 
підполковник Н. М. Вергелес. Головна роль у становленні фізичної культури та її подальшому розвитко-
ві у той час належала різним прошаркам аристократії, оскільки доступ широким масам суспільства за-
кривали жорсткі параграфи статутів і високі членські внески. 

Особливу роль у розвитку фізичної культури на Волині відіграло відкриття 2 вересня 1910 року Во-
линського гімнастичного товариства "Сокіл". Спочатку рух "Сокіл" виник у Чехії в місті Празі. Обстави-
ни його зародження були пов'язані з боротьбою слов'янських народів, передусім чехів, за культурну ав-
тономію, а у перспективі — за національну незалежність. Ідеї "Сокола" швидко поширилися на Україні. 

Слідом за Житомирським товариством, яке на початку своєї роботи налічувало всього 34 чоловіка, 
гімнастичні відділення "Соколу" були відкриті у 1911 році у селі Квасилові Рівненського повіту, в якому 
займалося 42 чоловіка. 11 липня 1911 року газета "Жизнь Волыни" писала: "По-видимому, правление 
"Сокола" решило энергично заняться своим делом. Было бы весьма желательно, чтобы лица, явно пони-
мающие всю важность физического развития нашей дряблой молодежи, пришли бы обществу на по-
мощь". Потім гімнастичне товариство було утворене у Здолбунові та Рівному. У Житомирі й Луцьку дія-
ло "Товариство любителів фізичних вправ". 

Прогресивна громадськість розуміла важливу роль утворення таких товариств. Вони служили базою 
для вироблення світогляду, формування суспільства, національної єдності і фізичної боєздатності 

Ось що писала "Волынская почта" 12 листопада 1912 року: "Музыкальному вечеру предшествовали 
гимнастические "соколиные" упражнения учениц под руководством господина Фрелиха, своим прекрас-
ным исполнением гимнастических приемов ученицы вызвали общее одобрение присутствующих". Міс-
цем проведення занять Волинського гімнастичного товариства "Сокіл" служила друга чоловіча гімназія 
по вулиці Пушкінській. 

Спеціальним циркуляром Міністерства народної освіти передбачалося введення в навчальних закла-
дах гімнастики й рухливих ігор. Однак воно постійно не виконувалось, оскільки не було спеціалістів і 
матеріальної бази. Фізичне виховання доручалося людям випадковим, які шукали додатковий заробіток і 
не мали спеціальної освіти. До викладання залучалися офіцери й навіть унтер -офіцери, які мали туманне 
уявлення про методику фізичного виховання. 

Разом з тим у цей час працювали справжні спеціалісти. Ветеран фізкультурного руху області С. І. Іва-
нов із вдячністю згадував цікаві уроки гімнастики у Сарненському залізничному училищі, в якому вчив-
ся до 1917 року. Добру пам'ять залишили про себе вчителі гімнастики в училищах і гімназіях: І. І. Рябче-
нко з Овруча, X.М. Борисенко з Базара, К.І. Кравченко з Народичів, В.В. Потапова та Е.В. Неллінгер з 
Житомира. 

У першій чоловічій гімназії Житомира у 1872 - 1873 навчальному році гімнастика проводилась у 
першому і третьому класах двічі на тиждень, у другому, четвертому, п'ятому й шостому — по одному, а 
у підготовчому класі — тільки на перерві. 

До 1873 - 1874 навчального року на уроках гімнастики займалися вільними вправами й маршируван-
ням (підготовча гімнастика). Потім з четвертого класу почали проводити гімнастику на снарядах. Уроки 
в шостих — восьмих класах були тільки для бажаючих. У подальшому майже всі уроки гімнастики були 
винесені на велику перерву. 

Від дня заснування гімназії (1833 - 1887 рр.) не було проведено жодного спортивно-масового заходу. 
Як правило, гімнастику викладав учитель "давніх" мов. Через те, що на уроках в основному займалися 
стройовою підготовкою, пізніше на допомогу викладачеві "давніх мов і гімнастики" запрошувалися мо-
лодий унтер-офіцер і барабанщик. 

У комерційному училищі К. П. Ремезової працювали два викладачі гімнастики, були гімнастичні сна-
ряди. Фізкультурою хлопчики займалися на останньому уроці, а дівчатка з сімнадцятої години. Гімнас-



Ахметов Р.Ф. Зародження фізичної культури і спорту на Житомирщині 

 37 

тика проводилась раз на тиждень. У жіночій гімназії св. Анастасії приміщень для занять гімнастикою не 
було, але уроки у 5-6 класах проводилися теж раз на тиждень на відкритих майданчиках. 

Разом з тим сам матеріал гімнастичних вправ дедалі менше відповідав руховим потребам, які заміню-
вались і були пов'язані з трудовими процесами й військовою підготовкою. Поряд зі зміною темпу й інте-
нсивності праці, підвищенням фізичних зусиль виникла потреба у високій точності й спритності, швид-
кості реакції та змаганні. Вимагалося формування людського тіла, наділеного різноманітними фізичними 
здібностями, спритного, винахідливого, зі швидкими й упевненими рухами. 

Застійний порядок гімнастичних вправ, педантичні норми все менше задовольняли емоційний стан 
суспільства у дозвіллі та розвагах. Вони не давали також можливості безпосередньо порівнювати 
досягнення у фізичній культурі. 

Урбанізація та наукові відкриття, які безпосередньо торкалися фізичної культури, принесли на Во-
линь зміни змісту фізичного виховання, яке виявилося в інтеграції форм руху, реформі професійного 
матеріалу і в залученні до спортивної діяльності. У шкільному фізвихованні утвердилися спортивні ігри. 

Так, у Маріїнській гімназії до програми фізичних вправ, введених з 1911 року, увійшов "План органі-
зації рухливих ігор на свіжому повітрі". Літні майданчики пропонувалося використовувати взимку для 
катків. Катання на ковзанах, ігри в хокей і ходьба на лижах стали поступово доповнювати програму за-
нять з фізичного виховання в навчальних закладах. 

Архівні документи і спогади ветеранів спорту свідчать про те, що перша єврейська команда футболь-
ного клубу любителів футболу "Маккабі" була організована у 1912 році. Згодом утворилося ще кілька 
команд, які не мали ні статутів, ні спортивних майданчиків. Робітнича молодь грала на вулицях і пусти-
рях. 

С.В. Іваницький, учасник першої Всеросійської олімпіади, яка проводилась у 1913 році на приватно-
му Київському стадіоні "Спортивне поле", організував у Житомирі перший гурток легкої атлетики. 

Подією став у 1913 році приїзд у наш край відомої льотчиці-спортсменки Л.О. Галанчикової. Вона 
підписала контракт із цукрозаводчиком Ф.Ф. Терещенком і зобов'язалася літати на апаратах, які будуть 
представлені фірмою Червоненських авіаційних майстерень. 

На Волині рекордсменка світу Л.О. Галанчикова, яка здійснила безпосадковий політ Берлін-Париж, 
літала спочатку на великій машині, потім випробувала досконаліші моделі. Моноплан з Червоного по-
трапив на авіаційну виставку до Києва і одержав високу оцінку спеціалістів. Завдяки льотчиці - спорт-
сменці Ф.Ф. Терещенко заручився довгоочікуваним замовленням на виготовлення дванадцяти військових 
літаків. 

З початком нинішнього століття в історії фізичної культури сталися історичні зміни. Фізична культу-
ра набула нових організаційних форм і змісту. Вперше в рамках однієї держави для всього населення 
відкрилися можливості для фізичного й морального вдосконалення. 
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Ахметов Р. Ф. Зарождение физической культуры и спорта на Житомирщине. 

Повествуется о зарождении физической культуры и спорта на Житомирской земле. 

Akhmetov R. F. The appearance of physical culture and sport in Zhitomir region. 

The article focuses on  the appearance of physical culture and sport in Zhitomir region territory. 
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ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ГРУПОВОГО СПІЛКУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ДЕБАТІВ 

Подані види дебатів, виділені три групи умінь, необхідних учням для проведення дебатів. Показані три 
етапи формування умінь групового спілкування: переддискусійний,  дискусійний та самостійно-

дискусійний. 

Групова дискусія полягає в обговоренні питань спеціально виділеною групою перед аудиторією. Як і 
будь-яка форма обговорення перед слухачами, вона являє собою диспут. Мета групової дискусії - пред-
ставити можливе вирішення проблеми або обговорити протилежні точки зору стосовно спірних питань. 
Але зазвичай вона не вирішує спору та не схиляє   аудиторію до якоїсь одноманітності дій. Дебати є од-
ною з форм групової дискусії. 

На даному етапі розвитку українського суспільства важливим завданням освіти в Україні є гармоній-
ний розвиток особистості, який передбачає формування в учнів найважливіших дослідницьких навичок: 

уміння читати – працювати в бібліотеці; використовувати книги, довідники, газети, журнали; 
уміння писати – вести записи, дотримуватися правил документування; складати звіти і промови; 
уміння ставити питання – аналізувати причину, розглядаючи її з різних точок зору. 
Виховання молодих людей в дусі пошуку істини, небайдужого ставлення до всього, що відбувається 

навкруги, бажання відстоювати свою точку зору в суперечці складає важливу частину національного 
виховання в Україні. 

На наш погляд, все це можна з успіхом формувати і розвивати, якщо залучити учнів до дебатів, на-
цілених на формування умінь вести суперечки і дискусії. 

На жаль, шкільні програми, фактично, не орієнтують на свідоме вироблення нормативного усного 
мовлення. Тому більшість школярів не вміє висловлювати свої думки, розгублюється, виступаючи перед 
аудиторією. Такі виступи для багатьох пов’язані зі справжніми переживаннями, а обговорення дискусій-
ного питання стає іноді майже стресовою ситуацією.  

Згідно з програмою з іноземної мови учні старших класів повинні вміти брати участь у бесіді і диску-
сії, поєднуючи обмін репліками з розгорнутими повідомленнями. Репліки співрозмовників повинні міс-
тити власну оцінку обговорюваних фактів і явищ, розгорнуту аргументацію. Учням слід вміти без попе-
редньої підготовки робити розгорнуті повідомлення з теми або у зв’язку з побаченим, почутим, прочита-
ним, а також відповідно до навчальної ситуації. Крім того, учням необхідно вміти робити підготовлені 
повідомлення з теми у вигляді рефератів і коротких доповідей на матеріалі кількох джерел [1]. 

Але кількість годин, відведена на предмет іноземної мови, дуже мала. Ця лімітованість у часі і пояс-
нює необхідність використання нетрадиційних методів спілкування, які дозволяють максимально інтен-
сифікувати навчальний процес, що свідчить на користь використання дебатів як однієї з форм формуван-
ня умінь групового спілкування. 

Здатність вести переговори і дискусію містить у собі багато лінгвістичних, інтелектуальних і соціаль-
них навичок та умінь, які легко можна розвинути в дебатах. Старший шкільний вік є сприятливим пері-
одом для вдосконалення умінь іноземної комунікації на більш високому рівні. 

Аналізуючи рівень розвитку розумових операцій старшого школяра, розвиток його пам'яті, уваги, а 
також його потреби в критичному аналізі та синтезі навколишньої дійсності, можна зробити висновок, 
що з точки зору психічного розвитку школяра він підготовлений до формування навичок, необхідних для 
проведення дебатів. Потрібно відмітити, що такі уміння, як уміння слухати інших, уміння сконцентрува-
тися, уміння думати і говорити в умовах імпровізації, уміння аргументувати свою точку зору, висловлю-
ватись логічно та інше, сприяють загальному розвитку школяра як гармонійної особистості. Вони необ-
хідні кожній людині в житті, і тому можна сказати, що в процесі розвитку у школяра уміння дебатувати, 
ми реалізуємо виховну мету освіти – всебічний гармонійний розвиток особистості. 

З точки зору володіння іноземною мовою учні старших класів також володіють достатньою мовною 
компетенцією та мовленнєвим досвідом, необхідним для ведення дискусії. Однак вчені вважають, що в 
умовах реально-інформативної комунікації, якою є дебати, увага учнів значно більше поглинута змістом 
майбутнього висловлювання, ніж при умовно-мовленнєвому спілкуванні. Якщо виходити з положення, 
що вивчення іноземної мови, принаймні в початкові та основній школі, завжди передбачає протиріччя 
між змістом та формою, то в умовах реального спілкування ці протиріччя проявляються найбільш  гос-
тро: чим інтенсивніше “переживається” зміст, тим він більш особистісно актуалізований, тим сильніше 
цей зміст “розширює” вузькі рамки обмежених можливостей іноземної комунікації. 
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Тому процес здійснення реально-інформативного спілкування, таким чином, пред'являє підвищені 
вимоги до міцності володіння лексикою, до рівня сформованості граматичних навичок та ступеня їх 
гнучкості, еластичності, які потрібні для ведення дебатів.  

Навіть невеликий досвід роботи в школі показує, що в залежності від виду дебатів виникає необхід-
ність уточнення умінь, потрібних для ведення дебатів: 

− уміння починати дебати; 
− уміння підтримувати та продовжувати спілкування; 
− уміння підводити підсумки дебатів.  
Ми важаємо необхідним класифікувати види дебатів, виходячи з двох основних критеріїв: 

1) рівень підготовки учнів ( загальний та мовний); 
2) тематика, запропонована для дебатів. 

В залежності від рівня підготовки учнів нами виділені такі види дебатів: 
1) дебати із заздалегідь підготовленим змістом; 
2) дебати із підготовленим мовним наповненням; 
3) дебати без опори на будь-яку тематику та спеціальної підготовки. 

В залежності від теми обговорення виділені наступні види дебатів: 
1) дебати на побутові теми; 
2) дебати на соціологічну та політичну тематику; 
3) дебати на наукову тематику. 

Виділивши види дебатів, необхідно уточнити види умінь, оволодіння якими значно полегшить учням 
їх ведення. Уміння, які нами деталізуються, типові для всіх виділених видів дебатів. 

Уміння поділені на три групи: уміння починати дебати, уміння їх продовжувати і підтримувати, умін-
ня підводити підсумки. 

Перша група умінь - уміння починати дебати – поділяється на дві підгрупи: психологічні уміння та 
методичні уміння. Психологічні уміння містять: уміння слухати та сприймати інформацію, уміння боро-
тися зі страхом перед публічним виступом, уміння говорити в умовах імпровізації, уміння адекватно реа-
гувати і уміння сконцентруватися. Серед методичних умінь нами виділено такі уміння: уміння описувати 
події, уміння вживати одиниці комунікативного мінімуму, уміння вживати формули мовленнєвого етике-
ту, уміння ставити питання для отримання повнішої інформації та уміння розпочинати дебати. 

Друга група умінь - уміння продовжувати і підтримувати дебати – передбачає такі уміння: уміння 
аргументувати свою точку зору, уміння висловлювати контраргументи, уміння логічно будувати вислов-
лювання, уміння задавати питання для уточнення, уміння підтримувати та продовжувати думку, уміння 
робити припущення. 

До третьої групи умінь – умінь підводити підсумки – належать: уміння давати оцінку, уміння висло-
влювати своє ставлення, уміння робити висновки, уміння підводити підсумки. 

Однак формування названих вище умінь буде успішним, якщо воно буде відповідати певним етапам 
навчання з відповідними типами вправ. 

Запропонована нами методика формування дебатів побудована у відповідності з виділеними етапами 
і складається з переддискусійного, дискусійного та самостійно-дискусійного етапів. Графічно це 
представлено у таблиці. 

 

Таблиця  1. 

Етапи формування умінь групового спілкування 
 

Етап  Мета  Режим роботи  Вид дебатів  

Переддискусійний. 

Формування умінь 
групового спілкуван-
ня, що не вистачає 
учням. 

Мікрогруповий, 
парний 

Дебати з підго-
товленою заготовкою 
на побутові теми. 

Дискусійний. 

Розвиток навичок 
використання умінь 
групового спілкуван-
ня. 

Мікро- та макро-
груповий 

Дебати з підго-
товленим мовним та 
мовленнєвим матері-
алом на побутову та 
наукову тематику. 

 

Самостійно-
дискусійний. Дебати. 

Використання 
здобутих умінь у са-
мостійному спілку-
ванні. 

Макрогруповий  

Самостійні дебати 
без підготовленої 
опори на будь-яку 
тематику. 
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Перший етап - переддискусійний. Його мета: формування умінь групового спілкування, яких неви-
стачає учням для успішного ведення дебатів, або тих, які недостатньо сформовані. На нашу думку, він 
ефективний в режимі мікрогрупової та парної роботи.  

Перший етап складається з вправ двох груп: 
І група – вправи з психологічним наповненням, метою яких є психологічна підготовка учнів до ве-

дення дебатів, тому що це нова для них форма спілкування, що вимагає подолання психологічного 
бар’єру, який відчувають багато учнів.  

Наприклад, вправа на формування умінь боротися зі страхом перед публічним виступом [2]:  
Imagine you are a member of a space crew originally scheduled to rendezvous with a mother ship on the 

lighted surface of the moon. Due to mechanical difficulties, however, your ship was forced to land some 200 
miles from the rendezvous point. During the landing much of the equipment aboard was damaged, and since 
survival depends on reaching the mother ship, the most critical items must be chosen for the 200-miles trip. 
Following are listed the 15 items left intact and undamaged after landing. Your task is to rank them in terms of 
their importance to your crew to enable you to reach the rendezvous point. 

Place the number «1» by the most important item, «2» by the second most important on, etc., through 15- the 
least important item. (You have 15 minutes to complete this phase.) 

  
Your answer         Group answer                         
---------------          -----------------            box of matches 
---------------          -----------------            food concentrate 
---------------          -----------------            50 feet of nylon ropes 
---------------          -----------------            parachute silk 
---------------          -----------------            portable heating unit 
---------------          -----------------            two 45 calibre pistols 
---------------          -----------------            two 50 kg tanks of Oxygen 
---------------          -----------------            one case of dehydrated  
                                                                                              milk 
---------------          -----------------            life raft 
---------------          -----------------            stellar map 
---------------          -----------------            magnetic compass 
---------------          -----------------            5 gallons of water 
---------------          -----------------            signal flares 
---------------          -----------------            first-aid kit (needles) 
---------------          -----------------           solar-powered FM receiver                      
                                                                     /transmitter 
 

II група вправ несе умовно-мовленнєвий характер, вони спрямовані на вдосконалення елементарних 
умінь спілкування. 

Наприклад, вправа на формування умінь вживання одиниць комунікативного мінімуму [3]: 
Move around the class, offering animals in exchange for others. 
Pupils receive cards stating what they have and what they need. 
For example: 
1. You need 1 camel. 
    You have (but don’t need) 5 horses. 
2. You need 2 horses. 
    You have (but don’t need) 2 pigs. 
3. You need 5 pigs. 
    You have (but don’t need) 1 camel. 
4. You need 2 horses. 
    You have (but don’t need) 1 pig. 
5. You need 1 horse. 
    You have (but don’t need) 2 pigs. 
6. You need 10 sheep. 
    You have (but don’t need) 20 hens. 
7. You need 10 hens. 
    You have (but don’t need) 5 sheep. 
8. You need 10 hens. 
    You have (but don’t need) 5 sheep. 
Другий етап - дискусійний. Його мета: розвиток специфіки умінь групового спілкування. Ми вважа-

ємо, що цей етап ефективний в мікрогруповому та парному режимі. Тут вдосконалюються уміння, отри-
мані на переддискусійному етапі. На другому етапі використовуються вправи на вживання комплексних 
умінь у мовленнєвому потоці. 

Наприклад, вправа на формування умінь аргументувати свою точку зору:  
Listen to different statements, points of view. Choose one you agree with and explain the choice. 
For example: 
“Diplomacy is the art of saying ‘Nice doggy!’ until you can find a stone.” Wynn Catlin. 
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“A banker is a man who lends you an umbrella when the weather is fair, and takes it away from you when it 
rains.” Anonymous. 

“A diplomat is a person who can tell you to go to hell in such a way, that you actually look forward to the 
trip.” Caskie Stinnett. 

“An accountant is a man who is hired to explain that you didn’t make the money you did.” Anonymous. 
“Equality is a lie – women are better.” Anonymous. 
Example answer: “I think that it is really an art to persuade a person to do things one doesn’t want to do. So, I 

agree to the 3rd statement. A diplomat should be a person of this type.” 
Третій етап – самостійно-дискусійний. На ньому, обмежені лише рамками часу, учні отримують 

можливість самостійно, використовуючи здобуті уміння, спілкуватися на ті чи інші теми у максимально 
творчій атмосфері, що створює додатковий стимул для творчого мислення. Іншими словами, школярі 
мають можливість самостійно дебатувати. 

З метою перевірки ефективності запропонованої методики навчання груповому спілкуванню у стар-
ших класах загальноосвітньої школи під час педагогічної практики нами був проведений експеримент в 
11-их класах ЗОШ І-ІІІ ступенів№ 26 м. Житомира. В ньому брали участь більше як 30 учнів. 

Отримані експериментальні дані дозволяють зробити висновок, що запропонована методика навчання 
груповому спілкуванню ефективна і може бути використана для навчання англійської мови в старших 
класах загальноосвітніх шкіл. 

Післяекспериментальний зріз показав значний зростання умінь групового мовлення експерименталь-
ної групи, зокрема, ініціативного мовлення на 30 балів, аргументованості на 18 балів, логічності вислов-
лювання на 22 бали, уміння підтримувати та продовжувати на 27 балів, уміння робити висновки на 11 
балів, уміння давати оцінку на 12 балів. Загальний показник умінь групового спілкування склав в експе-
риментальній групі 110 балів, у контрольній – 32 бали. У відсотковому відношенні це виглядає таким 
чином: в експериментальній групі – 101%, в контрольній – 19%. Рівень навичок та умінь групового 
спілкування в експериментальній групі на 78 балів (82%) більший, ніж у контрольній. 
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Калинина Л. В. Закшевская О. А. Формирование умений группового общения с помощью дебатов 

Даны виды дебатов, выделены три группы умений, необходимых ученикам для проведения дебатов. По-
казаны три этапа формирования умений группового общения: преддискуссионный, дискуссионный и са-

мостоятельно-дискуссионный. 
 

Kalinina L. V. Zakshevska O. O. Formation of the group communication skills with the help of debates 

The article contains the division of debates into three kinds, the description of three groups of skills, necessary 
for debates and shows three stages of communication skills formation: pre-discussing, discussing and independ-

ent discussing. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗНАНЬ З ФІЗИКИ 
В ПРОФІЛЬНОМУ НАВЧАННІ 

В статті розглянуто питання формування цілісного наукового світогляду старшокласників шляхом 
предметно-профільної інтеграції. 

Побудова наукової картини світу базується на використанні принципів єдності природи і єдності 
знань. Загальний зміст полягає в тому, що різногалузеві знання про світ не тільки багатогранні, але й ра-
зом з тим мають риси спільного і цілого. Принцип єдності природи виступає як загальна філософська 
основа побудови світу; принцип єдності знань, реалізований у системній уяві про світ, є методологічним 
інструментом вираження єдності природи в науковому пізнанні та навчанні [1,2]. Без розуміння існуван-
ня цього загального зв’язку не може бути повної логіки знань. У вивченні певного предмета  це поло-
ження практично реалізується шляхом розв’язання системних завдань, пов’язаних з формуванням ціліс-
ної картини оточуючого світу, в якій знання з фізики, а також знання з технічних дисциплін (як у нашому 
випадку) визначеного профілю повинні бути принаймні взаємопов’язаними.  

В результаті нерівномірного розвитку системи знань окремі його галузі стають ведучими, стимулю-
ють розвиток інших. При формуванні класичної наукової картини світу на чільне місце вийшла фізика з її 
досконалим теоретичним апаратом, математичною насиченістю, чіткістю принципів і науковою строгістю 
уявлень, життєвістю і природністю всього вчення. Системність наявних фізичних знань не могла не надати 
науковій картині світу фізичних обрисів. Подібні висновки про результативну значимість можна зробити і 
відносно особливостей технічного пізнання. Воно, на відміну від наукового, має зовсім інший предмет (ар-
тефакти – вироби, споруди, машини, матеріали і та ін.) і, як результат, цільове призначення (пізнання влас-
тивостей, зв’язків і відношень цих артефактів). Внутрішня логіка паралельного розвитку природничих і 
технічних дисциплін привела до інтегрованих наукових знань, орієнтованих на проблеми людини в системі 
«природа-наука-техніка-суспільство». З ряду наукових пошуків можна зробити висновок, що інтеграція 
знань є актуальною, а також закономірною і для методик викладання, виходячи хоча б з ряду ознак схожос-
ті наукового пізнання і процесу навчання (С.А. Шапоринський, В.Г. Розумовський) [3,4,5] . 

Реалізація потенціалу шкільного курсу фізики виступає вагомою для формування природничо-
наукової картини світу (ПНКС). Основою інтеграції знань про природу, систематизації їх в ПНКС мають 
бути фундаментальні і найбільш загальні закономірності природи, пов’язані, в першу чергу, з такими 
категоріями, як рух, взаємодія, простір, час – область класичного фізичного знання.  

Виходячи з традицій формування ПНКС в навчально-виховному процесі, інтеграція розглядається як 
якісно нова ступінь розвитку дидактичного принципу міжпредметних зв’язків. 

Будуючи методичну систему, орієнтовану на використання фізичних знань в профільному навчанні 
(предметно-профільна інтеграція), ми скористалися висновками з робіт М.С. Пак [6]. Необхідними і до-
статніми компонентами інтегративного підходу є такі: предметний (відображає його статику), функціо-
нальний (відображає динаміку), історичний (характеризує попереднє, дійсне і майбутнє). Розглянемо 
відображення цих компонентів в нашому дослідженні. Предметний компонент реалізовувався на ієрархі-
чних рівнях предметно-профільної інтеграції та методологічного синтезу. Функціональний компонент 
інтегративного підходу формувався безпосередньо з урахуванням специфічних закономірностей інтегра-
ційних процесів. «Минуле» історичного компоненту склали окремі компоненти актуальних в попере-
дньому досліджень з питань впровадження в життя школи політехнічної освіти. Ці компоненти досить 
ефективно поєднувались з основним змістом сучасних програм з фізики та профільних дисциплін. В «су-
часному» історичного компоненту важливими на етапі експерименту виявились багатостадійні компоне-
нти самого процесу інтеграції (наприклад, пов’язані з відбором та поєднанням методів навчання і форм 
учіння). «Майбутнє» історичного компоненту – цілісні продукти інтеграції (навчальні досягнення) – 
тільки формуються, і результативність їх планомірно досліджується. Можна сказати, це артефакти – тех-
нологічні продукти і результати експериментального педагогічного процесу. Методологія інтегративного 
підходу дозволяє спланувати різну направленість освітніх систем (наукову, гуманітарну, культурологіч-
ну, екологічну і та ін.) [7,8,9]. В нашому випадку таким системоутворюючим напрямком є технічна 
направленість, оскільки переважна більшість знань та вмінь з профільних дисциплін в Романівському 
МНВК (10 – 11 кл.), на базі якого проходить педагогічний експеримент, формується на основі технічних 
дисциплін.  

В експериментальній методичній системі використання знань учнів з фізики в профільному навчанні 
на основі методології інтегративного підходу виявились певні стабільні та провідні елементи. Зокрема, 
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“образ природи” фізико-технічної інтегративної направленості формується з урахуванням змісту і особ-
ливостей проведення інтегративних днів; предметно-профільних узагальнюючих уроків в кінці вивчення 
тем з фізики і розділів за спеціалізаціями профільного навчання (такі уроки проводяться під керівницт-
вом одного вчителя, але на консультацію до нього приходять всі інші); предметно-профільних консуль-
тацій; предметно-профільних самостійних і контрольних робіт, а також методів оцінки їх результатів. 
Суттєвими є також розроблена тематика рефератів предметно-профільного змісту, критерії їх оцінюван-
ня; тематика предметно-профільних лабораторних робіт з фізичного практикуму; предметно-профільні 
наочні посібники і їх демонстрація; рекомендований список посібників і дидактичних матеріалів предме-
тно-профільного інтегрованого змісту; предметно-профільні екскурсії, навчально-виховні заходи; пред-
метно-профільний факультатив «Практична реалізація фундаментальних законів природи в технічних 
артефактах». Для глибшого вивчення складних питань і понять, що вимагають спільного обговорення і 
викладу, існує діючий спеціальний стенд постійної і змінної інформації. Змістовним, виходячи з завдань 
інтегративного підходу, виявився розділ програми 10-11 кл. з фізики “Електродинаміка”, а також такі 
розділи і відповідні теми профільного навчання: “Будова тракторів”, “Будова сільськогосподарських ма-
шин”, “Система пуску”, “Електрообладнання тракторів” та інші [10,11].  

Методична система визначилась у двох провідних напрямках: розробка методів спільної діяльності 
учнів і вчителів та матеріально-методичне забезпечення формування інтегрованих знань. Вони були 
пов’язані з вирішенням таких завдань: 

1.  Структуризація знань на основі загальних та специфічних закономірностей характерних для 
фізики і профільних дисциплін ; 

2.  Аксіоматизація природничо-наукових та технічних знань в системі ПНКС; 
3.  Визначення оптимальних провідних методів і засобів навчання, форм занять; 
4.  Розробка критеріїв оцінки ефективності інтеграції фізичних та технічних знань відповідно до 

вимог програм з фізики та профільних технічних дисциплін і відповідно до логіки відтворення особливо-
стей цілісної ПНКС. 

Концепція циклічності курсу фізики В.Г. Розумовського (факти-проблеми-гіпотези-
теоретичні наслідки-проблема-експеримент) принципово не змінена, але скоректовано відповідно до за-
вдань експерименту, обґрунтування теоретичних висновків (проблема формування ПНКС) та проведення 
фізичного експерименту (поєднання науково-фізичних та практично-технічних знань).  

В плані проведення педагогічного експерименту ми закономірно вийшли на використання ще одного 
актуального методологічного принципу – гуманізації освіти. Суть питання в тому, що на фоні синтезу 
наук: від їх ізольованості до міждисциплінарності, від диференціації до інтеграції сфер наукового пі-
знання спостерігається відхід від "знаннєвої" до "особистістно-орієнтованої" ("особистісно-
гуманітарної") парадигми освіти. До дидактичних категорій – знань, вмінь, навичок додаються критерії 
норм і цінностей соціального характеру. Підтверджень такого висновку багато: від ефективності уроку, 
що повинен проходити з врахуванням інтересу учнів, до особливостей формування знань як особистісно-
індивідуальних надбань (Г.І. Щукіна, М. Мамардашвілі, Є.М. Князева, С.П. Курдюмов та інші). 

Шляхом анкетування та тестування школярів за методиками Т.Ф. Доброхотової, Л.Н. Кабардової, 
В.Д. Шадрікова, Л.П. Крившенко ми прийшли до висновку про переважаючу відповідність орієнтації 
вихованців на основні види діяльності (як на даному етапі, так і в майбутньому) у зв’язку із зацікавленіс-
тю ними в отриманні фізичних та технічних знань. Отже, можна повторити відоме: засвоєння предмету 
вивчення набагато ефективніше, якщо воно входить у структуру основних цілей особистості. 

Одним із важливих завдань педагогічного експерименту вважаємо практичне підтвердження концеп-
ції особистісних конструктів когнітивного психолога Дж. А Келлі. Це означає необхідність формування в 
учнів відповідної наукової системи конструктивного простору особистості, яка сприятиме адекватній 
взаємодії суб’єкта з дійсністю, що його оточує. Таке завдання особливо актуальне під кутом зору форму-
вання компетенції майбутніх технічних спеціалістів. Водночас, базуючись на теорії каузальної атрибуції, 
можна говорити про поліпарадигмальність особистісно-орієнтованої освіти, що адекватна гуманітарній 
самосвідомості сучасної людини.  
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ МЕТОДИКИ РОБОТИ НАД ХУДОЖНІМИ ТЕКСТАМИ НА 
ЗАНЯТТЯХ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 

Робота присвячена науковому обґрунтуванню творчо-дієвої концепції роботи над художніми текстами 
в аспекті культуроспрямованого вивчення німецької мови студентами та учнями старшого етапу сере-

дньої школи. 

Традиційні вимоги до засобів навчання іноземної мови спрямовані на те, щоб дані засоби забезпечу-
вали з одного боку, оволодіння іноземною мовою як абстрактним інваріантом всіх національних мов, а з 
іншого боку - сумою всіх компонентів конкретної мови на різних її рівнях - фонетичному, лексичному, 
граматичному та ін. Підготовка германістів вимагає абсолютно нового теоретичного і методичного під-
ходу, на основі якого іноземна мова повинна засвоюватись як єдина система декількох національних фе-
номенів і викладатись як складний синтез усіх мовних рівнів, щоб студент міг у першу чергу засвоїти 
стереотипи мислення  іноземною мовою, перенестися в іншу національну ментальність, відчути чужу 
естетику сприйняття слова. Оскільки все це найяскравіше втілюється в художній літературі, тексти різ-
них творів і жанрів художнього слова мають посісти значне місце серед мовних засобів навчання інозем-
ної  мови поряд із країнознавчими та діловими текстами [1:18],[2:347]. 

Література і методика навчання іноземної мови– це історія несмілої любові й постійного нехтування. 
Прагматично-функціональна концепція методики (1975-1985) ставила за мету навчити спілкуватися в 
ситуаціях повсякденного життя і надавала перевагу роботі з такими текстами, як оголошення, ділові 
бланки, анкети, листи та ін. Художні тексти відігравали тут лише незначну роль. Найчастіше робота над 
художніми текстами велася без урахування їх естетики та філософії, за прийомами, властивими текстам 
ділового стилю [3:439]. 

Концепція міжкультурних зв’язків при навчанні іноземної мови (з 1985 року) розвивалася під впли-
вом контрастивної лінгвістики та герменевтики чужого. Звичайно ж літературні тексти звертаються до 
носія рідної мови і культури. Передумови для сприйняття та розуміння художнього тексту представни-
ками інших народів зовсім різні. Одна культура, власна культура читача, вступає в діалог з іншою - куль-
турою тексту. Але саме новизна, незвичність, дивність літературно переданого культуросвітогляду захо-
плює й підсилює намагання читача проникнути в чужу дійсність через розуміння тексту. Одночасно фо-
рмується терпіння й наполегливість у роботі з художнім словом, оскільки читач-іноземець усвідомлює, 
що він не зможе зразу ж зрозуміти все в тексті, і лише поступово відкриває для себе значення деталей. 

Зміна парадигм у літературознавстві призвела до принципового переосмислення в дидактиці та мето-
диці роботи над художнім текстом. Метод інтерпретації художнього твору як автономного естетичного 
витвору незалежно від історичних і суспільних умов, започаткований у німецькому літературознавстві 
ще в кінці 40-их років [4], монопольно панував також у методиці викладання літератури до кінця 60-х 
років. З типовим “питанням” до тексту і з питанням всіх питань – “Що хоче автор цим нам сказати?” – 
цей методичний прийом аналізу художнього тексту проник і в методику викладання іноземних мов. Аб-
солютно нові підходи до сприйняття художнього тексту запропонували на початку 70-их років Ганс Ро-
берт Яус [4] та Вольфганг Ізер [5]. Основні положення цієї концепції полягають у тому, що текст, на їх-
ню думку, існує не “сам в собі”, а лише сприйнятий читачем, тобто текст у процесі читання завжди по-
стає як щось нове. Отже, текст завжди має двох “авторів”: одного, хто написав текст, і другого, хто сприй-
має текст і актуалізує для себе і через себе зміст тексту. Саме художньому тексту притаманна категорія від-
критості, що вимагає від читача в уяві своїй реконструювати розгортання сюжетних ліній, а також домис-
лювати, доповнювати певні невизначені місця з власного досвіду та розуміння, відповідати собі на певні, 
порушені автором тексту питання. Мабуть, саме тому різні читачі по-різному сприймають один і той самий 
художній текст, бо між читачем і текстом розвивається перспектива індивідуальної взаємодії. 

При такій новій стратегії читання для дидактики менш важливими є автор і текст, акцент уваги зосе-
реджується на читачеві, його активності в процесі читання. Наслідки даної стратегії для методики роботи 
над художнім текстом можна виразити в наступних принципових підходах: 

− при роботі над літературним текстом першочергову роль відіграє активність, спонтанність і мо-
тивованість кожного читача;  ці якості слід стимулювати; 

− ми виходимо з того, що немає однієї для всіх інтерпретації тексту. Їх може бути стільки, скільки й 
читачів; 

− читачі звертаються до тексту з питаннями, виходячи з власних потреб, досвіду, уподобань та очі-
кувань. 

Цей рецептивно-дидактичний підхід був спочатку запропонований у німецькій школі для занять із 
рідної літератури. Сприйняття читача не як абстрактної особи, а як неповторної, індивідуальної особис-
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тості з конкретними особливостями – національно-регіональними, історико-культурними та ін. – відкри-
ває нову стратегію і в роботі над художнім текстом іноземною мовою в процесі її вивчення. Кожен читач 
– чи в Мексиці, чи в Єгипті, чи в Болгарії – долає дистанцію пізнання тексту, виходячи із власного куль-
турного простору і власного життєвого досвіду, і трактує іншомовний художній текст по-своєму, спира-
ючись на власне розуміння змісту і сприйняття чужого світу. Різні тлумачення тексту можуть послужити 
природним поштовхом до стихійного обговорення, дискусії про прочитане. 

Завдання вчителя іноземної мови полягає в тому, щоб забезпечити мовну готовність студентів/учнів 
виразити щось власне або дізнатися про те, що відчувають і думають інші. Необхідно перебороти асиме-
трію у стосунках “учитель – учень”, коли вчитель, який все знає, ставить запитання, а учень, який нічого 
не знає, намагається відповісти на ці запитання. Все це абсолютно неприродно і суперечить комунікати-
вному акту. Необхідно дозволити учням “діяти” з власного досвіду і для власного досвіду з текстом, 
щось із ним робити, а не лише про нього говорити. На думку Бернда Каста [6:8], “діяти” означає творчо 
опрацьовувати текст, завдяки власній фантазії перенести себе в події, змальовані в тексті, активно змі-
нювати хід подій і зміст тексту, продуктивно “втручатись” у текст, доповнювати певні елементи, про-
довжувати певну сюжетну лінію, реалізуючи власне мислення, уявлення та досвід. Завдяки конкрет-
ним діям із текстом і над текстом, учень прагне стати його співавтором і співучасником його подій. За 
влучним висловлюванням сучасного німецького письменника Г.М. Енценсбергера, читання є анархічним 
актом. Читач довільно обходиться з текстом, щось перескочить, щось продивиться “по діагоналі”, а якісь 
інші місця розширить власними асоціаціями, і кожен робить свої власні узагальнення з прочитаного. Ви-
ходячи з цього, вчитель може запропонувати студентам/учням завдання, зорієнтовані на їх творчі дії з 
текстом: 

− розрізаний на частини текст реконструювати в хронологічній послідовності; 
− заповнити пропуски в тексті, щоб перевірити розуміння суттєвих деталей змісту; 
− заповнити опущені частини тексту, враховуючи попередній та наступний контекст; 
− викласти текст, як в доміно, із складових карток із частковим відтворенням тексту і порівняти йо-

го з оригіналом; 
− викласти план для переказу із карток з окремими пунктами або з опорними словами і відтворити 

зміст історії усно чи письмово; 
− актуалізувати текст, переносячи його з одного часу в інший: з минулого в сучасність чи навпаки; 
− трансформувати текст, розповідаючи його від іншої особи: від першої замість третьої чи навпаки; 
− розповісти історію від імені одного з персонажів тексту; 
− ввести в текст себе в якомусь образі, придумати собі свою роль в історії; 
− взяти на себе роль певного персонажа з тексту й у формі внутрішнього монологу відтворити його 

думки, почуття, погляди на події; 
− написати за текстом сценарій радіоп’єси і потім драматизувати її; 
− доповнити текст діалогом між певними персонажами, який міг би відбутися після певних подій; 
− програти текст у формі рольової гри; 
− придумати, що відбулося до того, перш ніж почалась історія, щоб пояснити дії та поведінку пев-

них персонажів; 
− придумати іншу кінцівку історії та доповнити її подальшими подіями; 
− написати свою історію, використавши знайомих персонажів та умови дійства; 
− написати текст в іншому жанрі, наприклад, як газетний репортаж; 
− написати листа від імені одного персонажа до іншого; 
− писати щоденник із перспективи певного персонажа; 
− підготувати інтерв’ю з певними персонажами або з автором тексту; 
− написати лист до автора з повідомленням власних вражень, висновків для себе та ін.; 
− написати рецензію для стінгазети; 
− вести читацький щоденник, в якому нотувати свої враження, питання, роздуми, фіксувати цікаві 

цитати та ін. 
Кожен викладач чи вчитель зможе, безперечно, продовжити перелік творчих завдань, виходячи з кон-

кретики умов своєї роботи. Роль учителя ми вбачаємо, в першу чергу, у виборі придатних для творчої 
роботи текстів та в допомозі читачам зрозуміти текст іноземною мовою через зняття мовних бар’єрів. 
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Прищепа В.А. Особенности современной методики работы над художественными текстами на 
занятиях немецкого языка. 

Работа посвящена научному обоснованию творчески-деятельностной концепции работы над художе-
ственными текстами в аспекте культуронаправленного обучения немецкому языку студентов и уча-

щихся старшего этапа средней школы. 

Prischepa V.P. Peculiarities of Modern Methods of Studying Fiction at German Lessons. 

The article is dedicated to the scientific substantiation of the creative activity conception of studying fiction in 
the aspect of culture-orientated teaching of German to students and senior pupils. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 

В статті розкриваються принципи і методи масажу і самомасажу, що сприяє підвищенню працездат-
ності людини. 

“Не хлібом єдиним живе людина”. “Хороше здоров’я - всьому голова”. Ця народна мудрість добре ві-
дома всім. Ще Гомер згадував у своїх поемах про чудодійний вплив масажу на організм олімпійців дав-
нини. Що таке – масаж? Відчувши різкий біль, людина інстинктивно погладжує, чи потирає вдарене  мі-
сце – це і є  найпростіший і найпоширеніший спосіб, він називається поглажування. Добре розігріває 
шкіру, а через неї впливає на центральну нервову систему. Знімає напругу, зменшує біль. 

А які ще існують види і способи масажу? В наш час фахівці розрізняють масаж лікувальний, спорти-
вний, гігієнічний, косметичний. 

Найбільш давнім, за свідченням пам’яток старовини, є лікувальний масаж, який служив людині ще в 
первісній общині засобом вгамування болю [1:8]. 

Суть масажу зводиться до нанесення тканинам організму різноманітних механічних впливів у такій 
послідовності: поглажування, розтирання, розминання, вібрації, похлопування, встряхування та ін. Роз-
тирання  розвиває гнучкість і охороняє суглоби від захворювань і травм. Розминання – головний спосіб. 
У масажистів-професіоналів він становить 80% усього часу сеансу масажу, впливає на всю товщу м’язів. 
Це, так би мовити, пасивна гімнастика. Вижимання – це більш глибокий масаж, який добре тонізує шкі-
ру, підшкірно-жирову клітчатку, м’язи, вірніше, їх поверхневий склад [ 2:76]. 

Це під силу кожному здоровому. Єдина умова – хоча б загальне знайомство з анатомією. 
Масаж застосовується і під час змагань, які іноді затягуються на декілька годин, такі як стрибки з же-

рдиною, волейбол... Слід нагадати, що масаж, крім всього іншого, знімає надмірне нервове навантажен-
ня. І, звісно, він – відмінний засіб відновлення після великих фізичних перевантажень. Масаж допомагає 
не тільки в спорті, а й у повсякденному житті [3:45]. 

Самомасаж – це нескладне словоутворення тлумачиться як самостійний масаж. Після перелому кіс-
ток, вивиху та інших травм і захворювань людина, сама масажуючи хворе місце, може прискорити, на-
близити повне одужання. Самомасаж допомагає уникнути чисто професійних захворювань. Наприклад, 
працівниці трикотажної промисловості. Праця їх нелегка, рухи досить однотипні. Їм можна порадити під 
час перерви, фізкультхвилинки: 5-7 хвилин самостійно промасажувати кисті, передпліччя. Це зніме вто-
му, напругу, підвищить працездатність [4:129]. 

Стенографісткам, друкаркам і телеграфісткам можна хоч би раз на зміну  провести 3-4 хвилинний са-
момасаж  пальців і кисті. А дояркам – передпліччя. Водії, що хворіють на радикуліт і ішіас, можуть уни-
кнути цих професійних захворювань, регулярно масажуючи поясницю. 

Інша рекомендація – викладачам, студентам, праця яких розумова, малорухома, напружена, протягом 
декількох годин призводить до перенавантаження і втоми. Працездатність погіршується, іноді з віком 
розпочинаються часті головні болі. В такому випадку варто 2-3 рази на день по 5-7 хвилин масажувати 
голову легким поглажуванням. Це в деякій мірі зменшить нервове перенавантаження і втому. 

На жаль, буває, що не кожен, хто мріє отримати вузівську освіту, достатньо до цього підготовлений. 
Ті, що займаються фізкультурою не систематично, а від випадку до випадку, ризикують отримати трав-
ми. Щоб уникнути їх, варто взяти в помічники самомасаж. Масажуючи 3-5 хвилин ліктьовий і плечовий 
суглоби перед метанням гранати, фізкультурник не тільки покращить свій результат,  але і його м’язи 
стануть сильнішими і гнучкішими. Перед стометрівкою і кросом варто обов’язково 8-10 хвилин прома-
сажувати гомілку, стегно, коліно, ступню, тобто ті м'язи і суглоби, які при бігові отримують найбільше 
навантаження. Перед тим, як стрибнути в басейн, потрібно витратити 10-12 хвилин на розтирання і роз-
минання рук і ніг. Швидкість збільшиться,  а можливість отримання травм  майже зникне. 

Дуже корисно застосовувати масаж у лазні. Лазня – це загартування, масаж, психотерапія... Тільки 
варто пам’ятати, що перебування в парній і так піднімає тиск, тому вживання алкоголю категорично за-
боронено. Часто лазнею користуються, щоб зігнати зайву вагу. Тільки недосвідчені згонщики намага-
ються досягти ефекту за рахунок довгого перебування в парній і значного підвищення температури в ній. 
Це призводить тільки до значних перенавантажень серцево-судинної системи. Доведено, що більш ефек-
тивні і менш шкідливі для організму – короткі терміни перебування в парному відділенні – 5-6 хвилин 
при температурі вологої пари 60-80 градусів і сухої 90-110 градусів. Краще збільшити кількість заходів у 
парну. Зокрема, при 3, 4, а й у наступних заходах не слід підніматися на самий верх. Механізм потовиді-
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лення вже діє, тому достатньо все ті ж 5-6 хвилин побути нижче. Якщо ви поставили мету зменшити вагу 
в парній, то не слід після неї приймати холодний душ, виходити в холодну роздягальню, вживати напої. 
Алкогольні напої і пиво, які вживаються в лазні, після неї помітно знижують оздоровчий ефект парної, а 
часом і ліквідують його. Найкращий напій в процесі лазневої процедури – мінеральна вода, чай з медом 
чи варенням. або відварами трав. Слід пам’ятати, що звичайний чай вміщує багато корисних речовин, які 
доповнюють оздоровчий і  лікувальний ефект лазні. 

Масаж у лазні слід виконати після першого чи другого перебування в парній, коли тіло добре розігрі-
те. За браком часу можна промасажувати окремі частини тіла, групи м’язів. Наприклад, масаж спини, 
починаючи із поглажування верхніх країв трапецевидних м’язів, потім їх розтирають і розминають. По-
перемінно, по черзі заносячи зверху праву і ліву руки, розтирають місця остистих відростків і параверте-
бральних зон шийних і верхніх грудних хребців, надлопаткові і лопаткові зони. Потім виконують похло-
пування трапецевидних м’язів. І закінчують поглажуванням [2:157,159]. 

Масажуючи зону поясниці, нижні відділи спини, використовують поглажування, розтирання, розми-
нання і похлопування м’язів. Закінчивши масаж поясниці поглажуванням, переходять до масажу грудної 
клітки. 

Масаж грудної клітки розпочинають з поглажування передньої і бокових поверхней. Проводять по-
глажування і розтирання міжреберних проміжків, розтирання грудей і реберних дуг, розминання грудних 
м’язів. Проводять похлопування і надавлювання на грудну клітку, вібраційне поглажування [4:93]. 

Масаж ніг і рук починають з поглажування через всю довжину кінцівки, від периферії до центру, піс-
ля такого відсмоктуючого масажу проводять розминання великих м’язових груп. Розминання чергують з 
розтиранням і поглажуванням. Потім переходять до поглажування окремих сегментів – опрацьовують 
ступню, гомілку, стегно, кисть, передпліччя, плече і послідовно суглоби. 

Косметичний масаж включає комплекс масажних прийомів, які впливають на комплекс волосяної ча-
стини голови, шиї та обличчя.  

Масаж, проведений фахівцем, без сумніву, більш ефективний. Часто його проводять у вигляді само-
масажу як засіб профілактики старіння шкіри, тому він необхідний кожному, особливо людям із жирною 
і сухою шкірою, якщо їм доводиться протягом тривалого часу перебувати на відкритому повітрі в жарку 
або вологу погоду. 

Протипоказанням щодо проведення масажу обличчя є процес запалення шкіри, посилений ріст волос-
ся на обличчі – над верхньою губою, щоках чи на підборідді: сильно розширені кровоносні судини, від-
сутність достатньо розвинутої підшкірної основи і, звичайно, забруднена шкіра. 

Дотримання цих нескладних, але важливих правил і вимог до самого себе завжди сприятиме доброму 
настрою. Адже в здоровому тілі – здоровий дух.   
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ІСТОРИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАЗОВИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ПОНЯТЬ ТЕОРІЇ 
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ЯК ОСОБЛИВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ 

У статті викладена сутністна характеристика базових педагогічних понять: “індивідуальний підхід”, 
“індивідуальна робота”, індивідуалізація”. Автор моделює власні означення цих категорій в їх взаємо-

зв’язку та взаємозумовленості. 

Процес навчання у сучасній вищій та середній школі спрямований на створення умов для активної 
колективної роботи у класі, групі й, в той же час, повинен забезпечувати індивідуальний розвиток кож-
ного, сприяти успішному навчанню, максимальному розвитку його здібностей та обдарувань. Такі умови 
створює індивідуальний підхід у навчанні, здійснення якого особливо актуальне у наш час, коли вимага-
ється оволодіння значним обсягом навчального матеріалу на достатньо високому рівні трудності всіма 
учнями. Такі можливості надає також і індивідуалізація навчання, яка орієнтована на особистість кожно-
го учня й будується з урахуванням його індивідуально-психологічних особливостей. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що, незважаючи на розуміння важливості розгля-
дуваної проблеми, немає єдиного тлумачення понять “індивідуальний підхід”, “індивідуальна робота”, 
“індивідуалізація”, досі ще недостатньо розкрита їх сутність, є невпорядкованість у визначеннях. Про-
блему розвитку цих понять в історичному контексті, на наш погляд, можна характеризувати кількома 
тенденціями. 

Перша тенденція характеризується різними термінами у визначенні цих понять як протягом одного 
часу, так і в різні періоди. Так, принцип індивідуального підходу тлумачили як “основоположення” (Я.А. 
Коменський), “правило” (Ф.А. Дістервег), “підхід”  (Б.П. Єсипов,  Н.К. Гончаров, В.М. Галузинський ), 
“спосіб” (В.З. Юркевич, Л.В. Кондрашова ), “гама персональних і колективних педагогічних засобів 
впливу” (М.Л.Портнов),  “одна з форм спілкування вихователя з вихованцем” (К.М.Гуревич). , “важлива 
складова частина методики навчально-виховної роботи” (Г.С.Костюк), “принцип педагогіки” 
(Г.І. Щукіна, І.Т.Огородніков, Ю.К.Гербєєв, В.І.Лозова, В.М.Галузинський, С.УГончаренко,  
Ю.К.Бабанський  та ін.) [1,2,3,6]. 

Деякі дослідники відносять індивідуальний підхід до понять часткового характеру – правил, принци-
пів (Н.Д. Левітов ), зводять його до врахування індивідуальних розходжень учнів  (Л.П.Мусялик, Г. Ной-
нєр ), звужують, співвідносячи його з вимогами, які пред’являються до методів і форм організації навча-
льного процесу (Л.Г. Ковальов ). 

Причому, як принцип педагогіки, він також має різні назви: “принцип індивідуального підходу до уч-
нів в умовах колективної роботи з класом” (М.А. Данилов, В. Оконь , Б.П. Єсипов ), “індивідуальний 
підхід до дітей” (“Педагогічна енциклопедія”, “Педагогічний словник”), “фронтальність, колективність й 
індивідуалізація навчання в їхньому оптимальному сполученні” (Б.П. Єсипов ), “індивідуальний підхід 
до учнів в умовах колективної роботи з групою” (М.А. Данилов, А.П. Кондратюк , Н.В. Савін, М.Н. Ска-
ткін ), “принцип індивідуалізації виховання і навчання” (С.П. Баранов, Т.А. Ільїна, С.Т. Карпенчук), 
“відповідності виховання віковим і індивідуальним особливостям учнів” (С.П. Баранов, Л.Р. Болотіна, 
Л.Г. Сьомушкіна), “принцип доступності навчання у його зв’язку з віковими та індивідуальними особли-
востями учнів” (А.М.Алексюк), “природовідповідності”, “диференціації та індивідуалізації виховного 
процесу” (“Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти”), “особистісний підхід” 
(С.Г. Карпенчук), “природовідповідності” (Н.Є. Мойсеюк, М.Г. Стельмахович ) [2,8]. 

На основі представлених даних можна зробити висновок, що індивідуальний підхід виділяється як 
самостійний принцип, так і його складова частина, найчастіше – колективізму; деякими дослідниками 
(Савін Н.В., Огородніков І.Т., Мойсеюк Н.Е.) індивідуальний підхід не виділявся взагалі як принцип у 
системі дидактичних принципів; Н.Е.Мойсеюк виділяє цілу ієрархію принципів, похідних, на його дум-
ку, від принципу природовідповідності виховання: індивідуалізації виховного процесу, особистісного 
підходу, єдності виховання і самовиховання. Є.С.Рабунський вважає, що потрібно здійснювати індивіду-
альний підхід у тісному зв’язку з іншими дидактичними принципами, тому що відносно ізольований роз-
гляд цього принципу можливий лише у межах розумної абстракції, що полегшує розуміння та практичну 
реалізацію його у єдиному цілісному навчально-виховному процесі. З одного боку, він служить конкре-
тизації інших принципів, які розкривають соціально-типові вимоги до навчання та виховання. З іншого 
боку – визначає вимоги до змісту освіти, методів та організаційних форм з метою формування творчої 
індивідуальності кожного учня. Його реалізація передбачає часткові, тимчасові зміни найближчих за-
вдань і окремих сторін змісту навчально-виховної роботи, постійну видозміну методів та організаційних 
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форм. Отже, незважаючи на розбіжність у поглядах, більшість учених–дослідників виділяють індивідуа-
льний підхід як найважливіший принцип навчально–виховного процесу, який здійснюється у тісному 
зв’язку з іншими принципами та різноманітними шляхами. 

Терміни “індивідуальна робота” й “індивідуалізація” науковці також тлумачать неоднозначно. Інди-
відуальну роботу розуміють як “одну з форм організації навчального заняття” (А.П. Кондратюк, 
Б.П. Єсипов ); “роботу учнів за спеціальними завданнями і за своєю власною ініціативою” 
(І.Т. Огородніков, В. Оконь ); “здійснення  індивідуального підходу в навчанні” (М.А. Данилов, 
М.Н. Скаткін,  Є.С. Рабунський); “виконання школярем навчального завдання” (В.І. Лозова, 
П.Г. Москаленко, Г.В. Троцко); “форму організації пізнавальної діяльності” (Л.В. Кондрашова, В.К. Бу-
ряк, Л.А. Гапоненко); “найважливішу форму виховання” (В.С. Юркевич); “самостійну роботу” 
(Г. Нойнер, Ю.К. Бабанський). У “Педагогічному словнику”, “Педагогічній енциклопедії” та “Українсь-
кому педагогічному словнику” С. Гончаренка ототожнюються поняття “індивідуальна робота” й “індиві-
дуальне навчання”. Ряд дослідників (С.П. Баранов, Н.В. Савін, Г.І. Щукіна, М.Н. Скаткін, І. Унт, А.М. 
Алексюк та ін.) взагалі не вміщують це поняття до підручників, навчальних посібників [2,5,6,8].  

Поняття “індивідуалізація” почало з’являтися у вітчизняній  педагогічній літературі 60-х років з тен-
денцією збільшення уваги до нього в наступні роки. Індивідуалізацію розглядали з точки зору навчально-
виховного процесу – вибір форм, методів, прийомів навчання; змісту освіти – створення навчальних пла-
нів, програм, навчальної літератури; побудови системи освіти – формування різних типів навчальних 
закладів, груп, класів. Формування особистості й індивідуалізація є двома сторонами одного процесу. 
При цьому формування являє собою ведучу, визначальну сторону, тому що соціально ціннісні індивідуа-
льні особливості не стільки виявляються, скільки формуються у ході педагогічно спрямованої діяльності 
учнів. Тому формування особистості неможливо без індивідуалізації, під якою розуміли: “самостійну 
роботу учнів на різному рівні” (Т.І. Огородник); “особливу організацію навчального процесу” (“Пед. ен-
циклопедія”, Є.С. Рабунський, В.В. Семенцов, В.І. Лозова, П.Г. Москаленко, Г.В. Троцко, С. Гончарен-
ко); “організацію пізнавальної діяльності на уроці” (М.А. Данилов, М.Н. Скаткін, Т.А. Ільїна ); “важли-
вий напрямок удосконалювання всього навчального процесу” (Н.В. Савін); “розвиток індивідуально–
типових особливостей під впливом організованого колективного навчання” (Г. Нойнер, Ю.К.Бабанський, 
Л.Л. Кондрашова,  В.К. Буряк, Л.А. Гапоненко, С. Абрамова, Т. Фролова,  Т. Власова ); “систему вихов-
них і дидактичних засобів” (А.А. Кірсанов); “урахування в процесі навчання індивідуальних особливос-
тей” (Унт І.); “стратегію процесу навчання” (Г.К. Селевко); “підсистему усього виховного процесу” 
(В.М. Галузинський, М.Б. Євтух ); “принцип навчання” (С.П. Баранов) [6,7,8,11].  

Друга тенденція проблеми розвитку понять “індивідуальний підхід”, “індивідуальна робота”, “інди-
відуалізація” полягає у тому, що для всіх досліджень характерним є виділення різних ознак як головних у 
цих поняттях, із тенденцією зростання їх у процесі розгляду даного поняття з минулих років до сього-
днішнього часу. 

Найбільш повно подав ознаки індивідуального підходу Є.С.Рабунський, який виділив та обґрунтував 
дванадцять “суттєвих ознак індивідуального підходу”: гуманність, сприяння формуванню колективізму, 
активність, спрямованість на кожного учня, динамічність, спадкоємність та перспективність, двосторон-
ній характер, здійснення різноманітними шляхами, здійснення за певними етапами, неприпустимість оці-
нки якості кількістю заходів, наявність рушійних сил, єдність вимог. Проаналізувавши головні ознаки 
поняття “індивідуальний підхід”, подані Є.С. Рабунським  та в працях інших авторів, можна, на наш по-
гляд, структурувати їх, співвіднісши з навчально–виховним процесом, учителем та учнем. Ознаки, що 
характеризують індивідуальний підхід стосовно навчально–виховного процесу,  - “для підвищення 
якості навчання”, “в умовах класно-урочної системи”, “часткові, тимчасові зміни найближчих задач”, 
“постійне варіювання методів і організаційних форм”, “із метою залучення в колективну роботу класу”, 
“індивідуалізовані завдання для середніх, слабких, сильних”, “різноманітні засоби активізації”, “здійс-
нюється на всіх щаблях навчання”, “характер індивідуального підходу змінюється залежно від віку і сту-
пеня навчання”, “гуманність”, “двосторонній характер”, “здійснення за певними етапами”, “спадкоєм-
ність та перспективність”, “наявність рушійних сил”. 

Стосовно учня: “розвиток позитивних і усунення негативних якостей”, “виявляє і спрямовує форму-
вання індивідуальності”, “стимулює інтереси”, “підтримує віру у свої сили”, “надає можливість виявити 
свої задатки”, “готує до подолання труднощів у роботі”, “виховує інтерес до навчання”, “сприяє самови-
хованню і самоосвіті”, “обов’язкове доведення до загального, необхідного за програмою рівня”, “спри-
яння формуванню колективізму”. 

Стосовно вчителя: “вивчення й урахування особистих особливостей учнів”, “необхідний стосовно 
всіх”, “прогнозування розвитку учнів”, “здійснення певної виховної програми”, “єдність цілеспрямова-
них різноманітних впливів на учня”, “приведення змісту і форм діяльності учнів у відповідність до їх 
вікових й індивідуальних особливостей”, “тривала і систематична робота”, “важлива, невід’ємна якість 
педагогічної майстерності вчителя”, “єдність вимог”. 
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Є.С.Рабунський підкреслює, що іноді індивідуальний підхід формулюється неточно, що сприяє тим 
самим його неправильному розумінню у педагогічній практиці. Так, рекомендації здійснювати індивіду-
альний підхід по відношенню до кожного учня нерідко розуміється як вимога індивідуальної роботи по 
попередженню неуспішності. І це, на думку М.А. Данилова, призводить до створення ніби двох гілок 
дидактики: з одного боку дидактика загального процесу навчання, з другого – дидактика індивідуально-
попереджувальна. 

Поняття “індивідуальна робота” у педагогічній літературі має місце як у навчальному, так і у вихов-
ному процесі. Тому, на наш погляд, доцільно виділити ознаки, що характеризують індивідуальну роботу 
у виховному процесі, навчальному процесі і загальні. 

Серед ознак індивідуальної роботи, які відносяться до виховного процесу, можна назвати такі: “пе-
дагогічний вплив учителя на учня”, “опосередкований вплив на учня через дитячий колектив”, “збігання 
з інтересами, потребами і цінностями”, “найважливіша форма виховання”.  

Ознаки, що стосуються навчального процесу:  “невід’ємність від роботи колективу”, “більш поглиб-
лена робота”, “за спеціальними завданнями учителя”, “без взаємодії з іншими”, “під безпосереднім кері-
вництвом учителя”, “дозволяє організувати активну самостійну роботу”, “відповідає здібностям і можли-
востям учнів”, “використання різноманітних прийомів і способів розумової діяльності”, “темп, відповід-
ний щодо індивідуальних можливостей”, “знання, уміння і навички, передбачені програмою і за межами 
затвердженої програми”, “обов’язковий елемент фронтальної та групової роботи”, “діяльність по вико-
нанню загально-класної роботи”, “діяльність по виконанню окремого завдання”. 

Ознаки, що можна вважати загальними: “здійснення індивідуального підходу”, “урахування вікових 
і індивідуальних особливостей особистості”, “задоволення індивідуальних схильностей і інтересів”, “ко-
нтакт учителя з учнем”, “допомога вчителя – безпосередня чи опосередкована”, “призводить до загаль-
ного результату”.  

Поняття “індивідуалізація” більшістю дослідників  пов’язується з навчальним процесом. Виходячи з 
цього, можливо, на наш погляд, структурувати ознаки індивідуалізації щодо змісту освіти, організації 
навчання і загальні, що можна віднести до кожної з цих груп. 

До ознак, що характеризують індивідуалізацію змісту освіти, можна віднести такі: “допомагає визна-
чити  норму знань і розвитку учнів”, “різноманітна повнота і глибина вивчення”, “різноманітна кількість 
і трудність завдань”, “спільні індивідуальні освітні програми”. 

Серед ознак, що характеризують індивідуалізацію  організації навчання, — “оптимальна зайнятість 
учнів на уроці”, “посильна розумова напруга”, “залежно від підготовленості і темпу роботи учнів”, “пі-
знавальна діяльність є складною і привабливою для всіх”, “індивідуально-типологічні групи”, “специфі-
чний підхід до кожної групи”, “розвиток індивідуально-типологічних особливостей”, “завдання різного 
ступеня трудності”, “навчання необхідним прийомам пізнавальної діяльності”, “індивідуальний темп і 
стиль”, “в усіх формах і методах”, “оптимально організований навчально–виховний процес”, “особлива 
організація навчального процесу”, “у колективі класу (групи)”. 

До загальних ознак належать такі: “ставить та вирішує конкретні завдання навчання”, “відповідає 
меті діяльності та реальним пізнавальним можливостям”, “застосовується на всіх етапах”, “здійснення 
вимог індивідуального підходу”. Іноді індивідуалізацію навчання трактують як прийняття до уваги інди-
відуальних особливостей учителя, як формування індивідуального стилю викладання [4]. 

Третя тенденція характеризується відсутністю виділеного чіткого визначення даних понять у педа-
гогічній літературі до появи деяких з них в “Педагогічній енциклопедії” і “Педагогічному словнику” у 
60-ті роки. 

Більш-менш вдалі визначення поняття “індивідуальний підхід” можна зустріти у 70-ті роки – Є.С. 
Рабунський , у 80-ті  – В.С Юркевич, у 90-ті – І. Унт , В.М. Галузинський, М.Б. Євтух , П.І. Підкасистий, 
В.І. Лозова, С.Гончаренко [1,7]. 

Визначення поняття “індивідуальна робота – у 60-ті – І.Т.Огородніков, у 70-ті – Є.С.Рабунський , у 
90-ті – Л.В.Кондрашова , В.Оконь , В.І.Лозова [3,7]. 

Визначення поняття “індивідуалізація” у 70-ті роки – Є.С. Рабунський , М.А. Данилов, М.Н. Скаткін, 
у 80-ті – А.А. Кірсанов , Т.А. Ільїна , у 90- ті – І.Унт, Л.В. Кондрашова, В.В. Семенцов , Г.К. Селевко, 
С.Абрамова ,  В.І.Лозова , С.Гончаренко [1,9,11]. 

З наведених даних видно тенденцію зростання уваги до цих понять в останнє десятиліття і зокрема, 
до виділення на основі характеристики більш чіткого визначення. 

Індивідуалізацію розглядають також як особливу організацію процесу навчання, яка охоплює всі його 
ланки. Необхідність індивідуалізації як особливої організації навчання зумовлено тим, що рівень підго-
товки і розвиток здібностей до навчання не у всіх однаковий. Відсутність індивідуалізації, вважає М.А. 
Данилов, ставить учнів у різні становища: легке для одних стає достатньо складним для інших, майже 
неможливим для третіх. Тоді перші розглядають заняття як некорисне; другі – як потрібне та цікаве; тре-
ті – як важке та непривабливе. Недостатня індивідуалізація перешкоджає оптимальному розвитку здібно-
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стей, вихованню, готовності до праці за здібностями. На уроках, де високий рівень індивідуалізації пі-
знавальної діяльності поєднується з високою інтеграцією колективної роботи, результати завжди є ви-
щими. Тому, з точки зору практичного використання, найбільший інтерес викликає індивідуалізація як 
особлива організація навчання, тобто система, в якій доцільно визначити мету, зміст, результат, прин-
ципи існування, особливості та недоліки. 

Мету  індивідуалізації М.А. Данилов і М.Н. Скаткін бачать у можливості отримання більш високих 
загальних та індивідуальних результатів пізнавальної діяльності; Т.А. Ільіна вважає, що метою індивіду-
алізації є активний вплив на розвиток пізнавальних здібностей, забезпечення максимального розвитку, 
навіювання віри у свої сили та можливості, створення умов для того, щоб кожен міг успішно виконувати 
вимоги програми; С.П. Баранов – у допомозі визначити ту форму знань і розвитку учнів, яка дозволяє 
ставити і вирішувати конкретні завдання навчання; І.Т. Огородніков – у залученні до більш глибокої ро-
боти, подоланні наявних недоліків та задоволенні індивідуальних схильностей та інтересів; Б.П. Єсипов 
– у розвитку всього позитивного, що є у кожному. В “Педагогической энциклопедии” мету індивідуалі-
зації сформульовано як спосіб, щоб не допустити прогалин у знаннях учнів, забезпечити максимально 
продуктивну роботу усіх. Н.В. Савин вважає, що призначення індивідуалізації у сучасній освіті полягає у 
тому, щоб забезпечити умови для поглибленого вивчення окремих галузей науки, мистецтва, розвитку 
індивідуальних здібностей особистості. Завдання індивідуалізації, за думкою Г.С. Костюка, полягає не 
тільки у пристосуванні навчання до індивідуальних особливостей учнів але і у впливі на індивідуальні 
особливості учнів, забезпечення максимального розвитку нахилів, здібностей, талантів [2,8]. 

Досягнення мети індивідуалізованого навчання повинно ґрунтуватися на певній системі принципів. 
Розглядаючи принципи індивідуалізації, доцільно в першу чергу назвати розроблені В.А. Сухомлинсь-
ким ще у 1966 році “положення” у сфері розумової праці, які, на наш погляд, спрямовували учителя  саме 
на індивідуалізацію навчання; тобто є системою  принципів   індивідуалізованої   організації    навчання 
[10].    

Найбільш вдалою і чіткою спробою виділити принципи індивідуалізованого навчання у сучасній пе-
дагогічній літературі можна вважати принципи, подані Г.К. Селевко: індивідуалізація є стратегією про-
цесу навчання; індивідуалізація є необхідним фактором формування індивідуальності; використання ін-
дивідуалізованого навчання по всіх вивчаючих предметах; інтеграція індивідуальної роботи з іншими 
формами навчальної роботи; учіння в індивідуальному темпі, стилі; передумовою індивідуалізації на-
вчання є вивчення учнів; особливості, які в першу чергу слід враховувати при індивідуалізації навчальної 
роботи: навчаємість, учбові уміння, успішність, пізнавальні інтереси; індивідуалізована робота вимагає 
адекватного рівня розвитку загальнонавчальних умінь та навичок [9]. 

У деяких інших підручниках, навчальних посібниках, статтях різних авторів можна виділити пооди-
нокі принципи: необхідність знання індивідуальних особливостей учнів, важливість знання своєрідності 
інтелектуальних інтересів і здібностей кожного та створення атмосфери творчих пошуків та колективної 
праці (Б.П. Єсипов), необхідність організації пізнавальної діяльності на уроці, при якій вона для всіх є 
достатньо складною і привабливою (М.А. Данилов, М.Н. Скаткін), стимулювання інтересів одних до 
більш глибокої роботи при обов’язковому доведенні інших до загального, що вимагається програмою, 
рівня (Т.А. Ільїна), сприяння досягненню єдності виховання та навчання, сприяння розвитку здібностей 
учнів, врахуванню їх схильностей та інтересів; врахування специфіки кожного навчального предмету; 
здійснення на всіх етапах навчання і головним чином при засвоєнні нових знань (“Педагогическая энци-
клопедия”), уникання у процесі навчання як “стереотипності”, так і “калейдоскопічності” (варіювання, 
але не мигання) (Є.С. Рабунський)[2,8]. 

Розглядаючи зміст індивідуалізації як особливої організації навчання, потрібно, на наш погляд, у пе-
ршу чергу звернути увагу на особливості використання змісту освіти. Н.В. Савин наголошує на важливо-
сті наукового відбору матеріалу, виділенні у навчальному матеріалі провідних ідей, чітке проведення їх 
крізь систему курсу. В “Педагогической энциклопедии” звертається увага на необхідності тематичного, 
перспективного планування, тому що учитель, який дає у процесі проходження тієї чи іншої теми різні 
завдання і дозволяє різний темп переробки навчального матеріалу, у момент завершення роботи над те-
мою повинен забезпечити засвоєння знань, умінь та навичок всіма учнями. Т.А. Ільїна, І.Т. Огородніков, 
І.Е. Унт, Б.П. Єсипов, Г.К. Селевко пропонують розробку завдань різного ступеня складності з програм-
ного та додаткового матеріалу у такій кількості, щоб кожен учень міг бути оптимально зайнятий на уро-
ці, використання їх на всіх етапах уроку, при виконанні різноманітних письмових завдань та в усній ро-
боті; наголошують на тому, що домашнє завдання повинно бути також індивідуалізоване залежно від 
ступеня засвоєння матеріалу окремими учнями. І.Е. Унт вважає, що пристосування навчальної роботи до 
індивідуальних особливостей учнів можливе не тільки за рахунок індивідуалізації завдань, а також за-
вдяки створенню класів і груп на основі урахування цих особливостей, тому що таким чином можна 
комплексно аналізувати різноманітні можливості урахування індивідуальних особливостей учнів, порів-
нювати їх між собою та виявляти, який шлях є у даних конкретних умовах більш доцільним [2,6,9]. 
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Щодо практичних засобів індивідуалізації навчання, то Є.С. Рабунський наголошує на тому, що у пе-
ршу чергу треба допомогти учням в оволодінні знаннями і раціональними прийомами самостійної пізна-
вальної діяльності, індивідуалізувати самостійну діяльність учнів та інші  організаційні форми навчання, 
постійно варіювати методами та організаційними формами з врахуванням загального і особливого в осо-
бистості кожного учня, розумно поєднувати фронтальні, групові та індивідуальні способи організації для 
підвищення якості навчання та розвитку кожного учня, тому що індивідуальна діяльність складає 
обов’язковий елемент як фронтальної, так і групової форми. І.Т.Огородніков пропонує наступні методи: 
вивчення додаткової літератури, вирішення нетипових задач, спеціальні лабораторні роботи, підготовка 
докладів і рефератів, самостійна робота різного рівня і бачить сутність та значущість їх у тому, що вони 
прилучають учнів до поглибленого вивчення окремих питань та прищеплюють навички дослідницького 
підходу до праці. А.М.Алексюк наводить приклади застосування в індивідуалізованому навчанні таких 
методів, як додаткові заняття, індивідуальні консультації, індивідуальні домашні завдання, різні варіанти 
навчальних завдань[6,7]. 

Декілька прийомів роботи з найбільш підготовленими учнями наводять Г.Нойнер та Ю.К.Бабанський: 
збільшення обсягу завдань, підвищення їх складності, відшукування декількох варіантів вирішення на-
вчального завдання, творчі завдання. Т.А.Ільїна пропонує використовувати у навчальній роботі взаємо-
допомогу товаришів, надання додаткової допомоги вчителя і також наголошує на необхідності навчання 
їх прийомам пізнавальної діяльності. 

Результат індивідуалізованого навчання безпосередньо залежить від конкретизації найближчих за-
вдань, від умілої організації навчального матеріалу, гнучкості обраної методики, рівня освіченості та 
педагогічної майстерності вчителя, вважає Є.С.Рабунський. Ведучим критерієм ефективності він називає 
темп просування до більш дійового пізнавального інтересу, до більш високих рівнів успішності та пізна-
вальної самостійності. У “Педагогической энциклопедии” наголошується, що можливий при індивідуалі-
зації навчання розподіл учнів даного класу за рівнем знань та інтелектуального розвитку на групи “силь-
них”, “середніх” та “слабких” для виконання окремих завдань повинен вести до підняття цього рівня і до 
знищення таких груп як стійких утворень – що і є ідеальним кінцевим результатом навчання. 

На основі поданого аналізу можна побачити, що індивідуалізація як особлива організацій навчання 
має свої переваги та особливості:  

− це тривала та систематична робота, яка припускає часткові, тимчасові зміни найближчих задач і 
окремих сторін змісту навчально-виховної роботи; 

− постійне вивчення учня, його сильних та слабких сторін, особливостей; 
− обов’язкове пристосування навчальних цілей та змісту до рівня підготовки учнів, тобто спрямо-

ваність на кожного учня; 
− здійснення на всіх ступенях навчання та різноманітними засобами. 
Але поряд з тим можна виділити ряд суттєвих недоліків: 
По-перше, в реальній практиці індивідуалізація навчання має відносне значення, тому що йдеться не 

про врахування індивідуальних особливостей кожного учня, а про схожих учнів. 
По-друге, складність розробки типології учнів у навчальній діяльності: виділення типових індивідуа-

льних особливостей у навчальній діяльності, виявлення творчої своєрідності, прогалин у навчанні, вста-
новлення їх причин, умовне віднесення учня до тієї чи іншої групи типології. 

По-третє, існує складність у доборі індивідуальних завдань і співвіднесенні їх з тим чи іншим учнем.  
У реальному навчальному процесі індивідуалізація як особлива організація навчання також має епі-

зодичний характер. Тому, на наш погляд, доцільно поєднати особливості та переваги індивідуалізації 
навчання як особливої системи з технологічним підходом у навчанні, що дасть змогу уникнути деяких 
недоліків. 
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Еремеева В.М. Исторические тенденции развития базовых педагогических понятий теории инди-
видуализации обучения как особенной организации процесса. 

В статье изложена существенная характеристика базовых педагогических понятий: “индивидуальный 
подход”, “индивидуальная работа”, ” индивидуализация”. Автор моделирует собственные определения 

этих категорий в их взаимосвязи. 

Yeremeyeva V. M. Historical Tendencies of the Development of the Basic Pedagogical Notions of the Indi-
vidualization Training Theory as a Special Organization Process. 

The article focuses on the essential characterics of the basic pedagogical notions: “individual approach”, “in-
dividual work”, “ individualization”. The author models her own definitions of the above categories in their 

interconnection and interdependence. 



Вісник Житомирського педагогічного університету.Випуск 8. Педагогічні науки  

© Пастовенський О.В., 2001  
56 

УДК 371.113 
О.В. Пастовенський, 

учитель 
(ЗОШ №2, м. Андрушівка) 

ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПЛАНУВАННІ МЕТОДИЧНОЇ 
РОБОТИ В ШКОЛІ 

Розглядаються шляхи використання електронних таблиць Microsoft Excel для діагностики рівня професій-
ної майстерності педагогічних працівників з метою визначення напрямків методичної роботи в школі. 

Оптимальне визначення переліку тем, що виносяться для глибшого вивчення вчителями на засіданнях 
педагогічних рад, методоб’єднань, творчих груп, для індивідуального опрацювання є важливою умовою 
забезпечення належної результативності методичної роботи в школі. Однак часто коло таких питань ви-
значається інтуїтивно, без врахування рівня професійної майстерності вчителів та їх запитів. Не зовсім 
вдалою виявилася в 80-х роках спроба вирішити дану проблему за допомогою складання діагностичних 
карт, оскільки непросто було опрацювати отримані при анкетуванні вчителів матеріали. Використання ж 
на сучасному етапі комп’ютерних технологій, зокрема електронних таблиць Microsoft Excel, допомагає 
значно спростити цю роботу, по-новому підійти до діагностики рівня професійної майстерності педпра-
цівників і планування на цій основі методичної роботи в школі.  

Даний процес можна розбити на два етапи. 
1.  Визначення дирекцією кола питань для опрацювання в педколективі під час аналізу відвіданих 

уроків учителів.  
2.  Виявлення таких питань за допомогою анкетування педагогів. 

Для визначення дирекцією питань з метою опрацювання в педколективі можна використати таблиці 
оцінки параметрів відвіданого уроку вчителя (див. таблицю 1). Такі таблиці під час спостереження та 
аналізу навчального заняття дають можливість кількісно (в балах) оцінити комплексне планування і реа-
лізацію навчальних, виховних і розвиваючих завдань уроку, оптимальність добору матеріалу, доцільність 
вибору форм і методів навчання, стимулювання і контролю, здійснення диференційованого та індивідуа-
льного підходів, узагальнення і систематизації матеріалу тощо. Ці бали виставляються в правому стовп-
чику таблиці. Зрозуміло, що параметри, за якими оцінюється ефективність навчального заняття, можуть 
бути й іншими (в залежності від специфіки роботи школи, рівня професійної майстерності педколективу, 
особливостей циклу навчальних предметів тощо). Довільною може бути також і шкала оцінювання – чо-
тирибальною, десятибальною чи іншою. 

 
Таблиця 1.  

Оцінка параметрів відвіданого уроку вчителя 
Параметри уроку Оцінка 

Оптимальність вибору типу і структури уроку  
Комплексне планування і реалізація навчальних, виховних і розвиваючих завдань уроку   
Перевірка домашнього завдання, актуалізація знань школярів  
Оптимальність вибору методів контролю  
Оптимальність добору навчального матеріалу  
Реалізація принципів навчання   
Здійснення міжпредметних зв’язків  
Оптимальність вибору форм навчання  
Здійснення диференційованого та індивідуального підходу  
Оптимальність вибору методів навчання  
Ефективність роботи з підручником і літературою   
Добір і використання наочності та ТЗН  
Оптимальність вибору методів стимулювання  
Виділення головного, здійснення порівняння і систематизації  
Оцінювання знань учнів  
Визначення домашнього завдання  
Створення належного морально-психологічного мікроклімату в класі  
Врахування вікових і психологічних особливостей школярів  
Підтримання свідомої дисципліни та уваги учнів на уроці  
. . .  
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Кількісні показники після аналізу відвіданих уроків учителя заносяться в його підсумкову таблицю 
(див. таблицю 2). Вона будується в Microsoft Excel на основі розглянутих вище параметрів навчальних 
занять. Засобами Excel (функція срзнач, автозаповнення) у стовпчику “Середні значення” легко знахо-
диться середній бал кожного з параметрів за кілька відвіданих уроків. При внесенні нових даних у насту-
пні стовпчики Excel автоматично перераховує результат. Питання, з яких показники виявилися нижчі, 
можна запропонувати педагогу для індивідуального опрацювання. 

 

Таблиця 2.  
Підсумкова таблиця оцінки параметрів відвіданих уроків учителя 

Параметри уроку Оцінки параметрів уроку Середні 
значення 

. . . . . . . . .      . . . 
Здійснення міжпредметних 

зв’язків 
3 2      2,5 

Оптимальність вибору форм на-
вчання 

2 1      1,5 

Здійснення диференційованого 
та індивідуального підходу 

2 2      2 

Оптимальність вибору методів 
навчання 

2 4      3 

Ефективність роботи з підручни-
ком і літературою 

3 4      3,5 

. . . . . . . . .      . . . 
Середні бали, отримані після вивчення системи уроків педагога, заносяться у створену в Microsoft Ex-

cel діагностичну таблицю (див. Таблицю 3). Причому, до неї доцільніше заносити не числа, а зв’язати 
відповідні комірки з даними стовпчика “Середні значення” підсумкової таблиці вчителя. Для цього по-
трібно поставити в першій комірці таблиці 3 знак “=” і адресу відповідної комірки із середнім значенням, 
а потім використати автозаповнення. Тоді після внесення нових даних у таблицю 2 діагностична таблиця 
буде автоматично змінюватися. За допомогою функції срзнач і автозаповнення у стовпчику “Середні 
значення” просто знаходяться середні показники параметрів навчальних занять для педагогів, уроки яких 
відвідувалися. При змінах у діагностичній таблиці Excel автоматично перераховує результат. Питання, з 
яких вчителі мають нижчі показники, можна пропонувати для опрацювання в педколективі. Цей самий 
результат простіше і швидше можна було б отримати за допомогою консолідації підсумкових таблиць 
учителів (Данные – Консолидация… – Функция: Среднее, відзначивши опцію Создавать связи с ис-
ходными данными), однак у цьому випадку втрачається наочність, оскільки Excel виводять лише ре-
зультат обчислень.   

 
Таблиця 3.  

Діагностична таблиця за результатами відвіданих уроків учителів 

Параметри уроку 
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. . .  . . . . . . . . . . . .    . . . 
Оптимальність добору навча-

льного матеріалу 
 3 3 4 2    3 

Реалізація принципів навчання  2 3 3 2    2,5 
Здійснення міжпредметних 

зв’язків 
 2 2 3 1    2 

Оптимальність вибору форм 
навчання 

 3 4 4 3    3,5 

. . .  . . . . . . . . . . . .    . . . 
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На другому етапі всім учителям пропонуються анкети, де вони оцінюють за чотирибальною (чи ін-
шою) шкалою доцільність опрацювання в педколективі перерахованих в таблиці 1 питань. Зрозуміло, 
анкету  можна доповнити й іншими пунктами, зокрема щодо  методики проведення факультативів та до-
даткових занять, організації позакласної і гурткової роботи тощо. Дані з анкет заносять у підсумкову 
таблицю (див. таблицю 4). За допомогою функції срзнач і автозаповнення у рядку “Середні значення” 
легко обчислюються показники, які визначають доцільність глибшого вивчення відповідних питань.  

Таблиця 4.  
Підсумкова таблиця за результатами анкетування вчителів 

Прізвища вчителів 

. .
 . 
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. .
 . 

  
 

  

. . .  . . . . . . . . .       
Іванюк Н.І.  3 2 4       
Петренко А.В.  2 3 3       
Сидорчук Н.А.  3 3 4       
Шульженко І.М.  2 4 3       
. . .  . . . . . . . . .       
Середні значення  2,5 3 3,5       

 

На основі обох розглянутих вище підходів вибирається коло питань для опрацювання в педколективі. 
Необхідно зауважити, що засобами Microsoft Office (Правка – Копировать – Вставить) робочі таб-

лиці будуються досить просто і не вимагають значних затрат часу і зусиль. До них легко можна внести 
додаткові дані і автоматично отримати нові результати. 

У перспективі при комп’ютеризації шкіл та під’єднанні їх до мережі InterNet застосування аналогіч-
ного підходу можливе і для визначення напрямків роботи районних методичних об’єднань, семінарів-
практикумів тощо. 

 
Матеріал надійшов до редакції 12.12.2000 р. 

Пастовенский А.В. Использование компьютерных технологий при планировании методической ра-
боты в школе. 

 

Рассматриваются пути использования электронных таблиц  Microsoft Excel для диагностики уровня 
профессионального мастерства педагогических работников с целью определения направлений методи-

ческой работы в школе. 

Pastovensky A.V.  Employnment of Computers Technologies in Planning Methods at School. 

The author considers the ways of  employment of Microsoft Excel electronics tables for diagnostics of teachers’ 
professional level with the aim of determining methods directions at school. 
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ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗОНИ РАДІОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ 

Аналізуються сутність, структура, шляхи та засоби патріотичного виховання старшокласників зони 
радіологічного контролю ( на матеріалі Житомирської області). 

Актуальність окресленої проблеми не викликає сумніву, оскільки в Україні лише 38% старшокласни-
ків бажали б залишитися на постійне проживання на батьківщині за умов можливості виїзду за кордон. 

Ця справа у нашому регіоні ускладнюється ще й тим, що 6 північних районів Житомирської області 
та м.Коростень мають статус зони радіологічного контролю частково (чи повністю). 

Загалом до проблеми патріотизму вчені-педагоги починають звертатися ще з часів Я.Коменського. 
Він вперше вводить до наукового обігу поняття "кола рідної мови", а також “азбуки моральних вмінь”, 
серед яких особливо виділяє почуття любові до рідних та рідного краю. Великий К.Ушинський також 
розглядає патріотичні почуття серцевиною особистості, а стратегічним засобом їх формування називає 
сформованість уявлення малої батьківщини. Останні особливо чітко розвиваються, за цим вченим, у ні-
жному (тобто дитячому) віці. Саме сформованість їх у дитинстві дозволяє у подальшому житті людині 
користуватися цим надбанням. 

У XX столітті найбільш чітко окреслив зміст і систему формування патріотизму у школярів видатний 
гуманіст В.Сухомлинський. У своїй "Школі радості" вчений один з перших уроків на природі розпочинає 
словами про матір і батьківщину. Загалом системність і гуманізм патріотизму вченого є переконливими, 
оскільки пізнання природи і малої батьківщини у вченого носить дієвий (активний) характер. Суттєвим є 
і те, що павлиський вчитель долучає до цього процесу скарби народного виховного впливу (легенди, 
оповіді, бувальщини, казки), а також включає саму дитячу творчість. Очевидно, саме тому його лебедина 
пісня "Серце віддаю дітям" сьогодні є відомою в усьому світі. 

Проблема патріотизму, зокрема й старшокласників, у нашому краї загострюється ще й тому, що бли-
зько 4 тисяч юнаків і дівчат проживають в зоні радіологічного контролю. Чимало їх переселилися в чисті 
екологічні райони області. Наші дослідження засвідчують, що і перші і другі майже в однаковій мірі по-
чувають себе дискомфортно. У них, за даними медиків, з'являються фобії, неврози. Природно, що цією 
справою мають займатися спеціальні заклади області - дитячі та юнацькі санаторії, де учні отримують 
спеціальну медичну допомогу лікарів, а також кваліфікованих психологів і вихователів. 

Усе ж, за нашими даними, у таких юнаків і дівчат досить загостреними є почуття болю за долю рідно-
го краю (малої батьківщини), а також невпевненість за своє майбутнє. У цьому зв’язку актуальність окре-
сленої проблеми є очевидною. 

У філософії проблема патріотизму досить чітко окреслена М.Бердяєвим, В.Соловйовим, 
В.Шинкаруком, М.Бахтіним, І.Надольним, В.Бичком. О.Забужко та ін. Усе ж, довготривалий комуністи-
чний експеримент віддзеркалився і в самому понятті "патріотизму", оскільки такий розглядався обов'яз-
ково у контексті "радянський". По суті, національний патріотизм визнавався як буржуазний, позбавлений 
майбутнього, а його автори М.Грушевський, Г.Ващенко, І.Огієнко, С.Русова, В.Липинський та інші пат-
ріоти-вчені були оголошені радянською партійною пропагандою ворогами народу. Їхні переконання та 
праці ніде не згадувалися протягом всієї комуністичної епохи. 

Для нас особливо важливими є висновки вчених-філософів про дієвість принципу патріотизму, про 
формування в індивідів таких складових патріотизму, як почуття гідності, гордості за свій народ. Очеви-
дно, найбільш повно до цього підійшов видатний М.Грушевський у статті "Хто такі українці і чого вони 
хочуть". Саме тут вчений обстоює дві ознаки українства: по-перше, українцями є всі, хто має етнічне 
коріння, і, по-друге - всі інші народи, що проживають в Україні і хочуть долучитися до розбудови своєї 
держави. Цю думку дещо по-іншому обстоює наш земляк, професор І.Огієнко в "Українській культурі". 
За цим вченим, почуття гідності і гордості за свій народ убезпечують нас від винародовлення, не дозво-
ляють розпорошитися між іншими народами, тобто мати свою окремішність, а сучасною науковою філо-
софською мовою – свою ментальність. 

Остання, за етнопсихологами, залежить від місця проживання певного народу на Землі і є інтеграль-
ним психічним утворенням, яке, крім передачі за допомогою генетичного коду батьків, формується ще й 
на соціальному рівні. У цьому зв’язку для нас особливо важливим є положення про сутність та особливо-
сті формування патріотизму особистості у шкільному віці, оскільки весь період шкільного життя є сенси-
тивним щодо розвитку цього складного інтегрального поняття. 

Аналіз найновіших підручників (професори Н.Мойсеюк, М.Фецула, академік АПН України М.Євтух 
та ін.) дозволяє стверджувати, що автори надто обережно оперують вищеназваним поняттям. Проте, ви-
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ходячи з найновіших державних документів у галузі освіти і виховання ("Державна програма "Освіта" 
(Україна XXI ст.)", "Концепція виховання дітей і молоді в національній системі освіти" та ін.), можна 
стверджувати, що патріотизм як інтегральне особистісне новоутворення дітей та молоді є за своєю при-
родою досить складним і по-різному мусить формуватися у дитячому, підлітковому та юнацькому віці. 
Для дитячого віку найбільш характерними є розвиток патріотичних почуттів, оскільки дитячі враження є 
досить яскравими і глибокими. Для підлітків суттєвим є опора на мислительні процеси, здатність до реф-
лексії. Тому у 8-9 класах учні знайомляться із законами Української держави. У старшокласників здат-
ність до саморефлексії, самоаналізу дозволяє поглиблювати основні патріотичні поняття, особливо при 
вивченні навчального предмета "Людина і світ". 

Загалом під патріотизмом старшокласників ми розуміємо здатність юнаків і дівчат до глибокого усві-
домлення своєї ментальності, поваги до рідного народу, держави Україна та включення до активної дія-
льності по зміцненню і розвою свого рідного краю та власної життєтворчості. 

У психолого-педагогічній структурі патріотизму ми виділяємо інтелектуально-ціннісний, емоційно-
мотиваційний та практичний компоненти. 

Інтелектуально-ціннісний компонент передбачає формування знань про історію й сучасне свого рід-
ного народу, державу Україна, про особливості малої батьківщини (минуле і сучасне Волині-
Житомирщини). Загалом цьому у підлітковому віці сприяє вивчення навчальних предметів "Рідний край" 
і "Географія Житомирської області". Проте такі знання не окреслюють усіх особливостей і багатства (ма-
теріального і духовного) нашого регіону. Тому, очевидно, надто на часі є потреба у розробці факультати-
вних курсів для старшокласників "Видатні діячі культури Волині-Житомирщини", "Видатні пам’ятки 
історії і культури Волині-Житомирщини'' та ін. Загалом вивчення факультативних курсів базується на 
тому досвіді, який учні отримали раніше при вивченні навчальної дисципліни "Українознавство". Ре-
зультатом такого вивчення є формування в учнів переконань в унікальності і неповторності як краси 
природи, так і культурних пам’яток рідного краю та в необхідності опікувати над живим й створеним 
руками самого народу. 

Природно, що в результаті такого вивчення старшокласників підводять до розуміння загальнолюдсь-
ких і національних цінностей, котрі, у свою чергу, є основою їх цілісного світосприйняття та світорозу-
міння. В своїй сутності природа загальнолюдських і національних цінностей у педагогіці є достатньо 
структурованою (див. роботи І.Беха, О.Вишневського, Г.Ващенка, О.Савченко, О.Сухомлинського та 
ін.). Для нас особливо важливими у цьому зв’язку є такі, як гідність, гордість, справедливість, працелюб-
ність, правдивість, відповідальність, які в своїй сукупності і складають поняття "патріотизм". Природно, 
що ця сукупність не носить механічного характеру, вона, насамперед, відрізняється цілісністю й систем-
ністю. Також у формуванні складників патріотизму враховується положення про самостійність юнаків і 
дівчат, їхню здатність до узагальнення та саморефлексії. 

Крім вищеназваних факультативів, інтелектуально-ціннісний компонент формується всім змістом по-
заурочної й позашкільної виховної діяльності. Звичайно, що кожна школа у цьому зв’язку керується вла-
сними виховними програмами, котрі складаються, виходячи із можливостей та досвіду педагогів. Проте, 
враховуючи своєрідність ("почерк") вчителів і вихователів, доцільно спиратися й на можливі потенційні 
задатки самої молоді. Спостереження за діяльністю старшокласників елітних навчальних закладів (Жито-
мирський педліцей, Житомирський ліцей ЖІТІ, гімназія №1 м. Нов.-Волинська) переконують, що ці юнаки 
й дівчата самостійно здатні проектувати і реалізовувати свої виховні проекти. При цьому вони виходять, 
перш за все, із власних духовних потреб і ціннісних орієнтацій. Правда, здатні вони й прислухатися до так-
товних порад керівництва й класних керівників, вихователів, старших. Цю особливість, очевидно, варто 
враховувати й вчителям, вихователям масових шкіл, зокрема й зони радіологічного контролю. 

Також за доцільне варто враховувати й таку особливість молоді, як здатність досить легко схоплюва-
ти новації, а тому виховні проекти мають реалізовуватися з використанням новітніх виховних технологій 
без зайвої шаблонності, консерватизму, оскільки такі сприйматимуться учнями неадекватно й дещо з 
небажанням. Навпаки, новітні цікаві виховні форми лише сприятимуть стимулюванню бажання долуча-
тися до них. Природно, що кожна школа при цьому має ще й свою певну систему стимулювання пере-
можців - юнаків яскравих, по-своєму унікальних і талановитих. Заохочення спонукатиме до участі широ-
кого загалу, оскільки тут вступають в силу механізми зараження та ідентифікації. Загалом формування 
мотивації базується на ітелектуально-ціннісному компоненті, проте не зводиться до нього, оскільки емо-
ційно-мотиваційний компонент патріотизму має свої особливості і свій зміст. 

Мотиваційний компонент розвивається у навчальній діяльності, оскільки спостерігається зв’язок між 
патріотизмом і успішністю навчання старшокласників. Саме у навчальній діяльності відбувається при-
своєння основних понять патріотизму юнаками й дівчатами і, завдяки рефлексії, перетворення їх в інтег-
ральне особистісне новоутворення шкільного віку. Проте без розвитку мотивації цей процес був би надто 
спрощеним, а, точніше, дещо на рівні звичайного ремесла чи рецептури. Загалом спонукають старшокла-
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сників до діяльності патріотичного спрямування й під час занять цілі групи мотивів. Для нас особливо 
важливими у цьому зв'язку є внутрішні мотиви, тобто такі, котрі зачіпають внутрішні сутнісні сили юна-
ків і дівчат шкільного віку, які академік О.Леонтьєв називав "мотиваційним ядром особистості", а акаде-
мік О.Бадальов "гуманістичним ядром особистості". Це, насамперед, мотиви самоствердження, самови-
раження й самореалізації. Природно, що у зв’язку з десятирічною економічною кризою досить відчутним 
є мотив матеріальної вигоди чи винагороди. На жаль, через те, що чимало батьків не вміють заробляти на 
прожиття, матеріальна мотивація у цих родинах є надто відчутною. Природно, що у школах, які вміють 
поєднувати навчальну і комерційну діяльність, такої проблеми не існує. Не існує її й в окремих елітних 
закладах (котрі мають багатих опікунів). Проте таких не так вже й багато. В цілому матеріальною моти-
вацією керівництву шкіл варто користуватися надто тонко, долучаючи до діяльності комісій (експертів) 
самих же старшокласників-членів ради школи. Саме їх участь робить цю справу "прозорою", тобто в ро-
зумінні юнаків і дівчат їхня участь сприятиме дотриманню принципу справедливості. 

Аналіз діяльності шкіл (гімназія східних мов М.Києва, Яворівської ЗОШ, Кропивницької ЗОШ), які 
вдало поєднують навчально-виховну діяльність з комерційною, засвідчує, що в них кардинально зміню-
ється мотивація. Старшокласники таких закладів отримують іменні стипендії, разові премії і т.д. Проте 
таких шкіл в Україні ще надто й надто мало. Все ж розвитку мотивації до оволодіння поняттям "патріо-
тизму" у більшій мірі сприяють позаурочні форми пошуково-патріотичної діяльності. Започатковані у 
20-ті рр. XX століття пошукові групи старшокласників патріотичного спрямування варто відновити, осо-
бливо у зоні радіологічного контролю. 

Діяльність таких груп (20-25 старшокласників) має координувати керівництво школи. Очевидно, ко-
ристуючись сучасним стилем, варто розробити статут групи. На першому ж засіданні варто самим юна-
кам обрати президента групи, а також його актив (чи раду). Також доцільно обрати куратора (чи науко-
вого керівника, бажано кваліфікованого географа чи історика). Учні самостійно планують свої проекти 
на навчальний рік. Ото ж мова йде про практичний компонент патріотизму старшокласників на змістов-
ному рівні. Практичний компонент передбачає оволодіння юнаками й дівчатами цілою гамою практич-
них вмінь: краєзнавчо-патріотичні обстеження конкретної місцини нашого регіону. Для здійснення такої 
діяльності в області назріла потреба у створенні координаційного центру. Окрім науковців, до його скла-
ду можуть залучатися члени постійної комісії з гуманітарних питань обласної ради на чолі із заступни-
ком її голови. Очевидно, в районах і містах зони радіологічного контролю (Народицький, Овруцький, 
Олевський, Лугинський, Ємільчинський, Малинський, м.Коростень) при райміськрадах мають бути свої 
центри. Суттєво, що в кожному з названих районів і міст мають бути опорні школи, де можна було б на-
очно переконатися у важливості цієї справи патріотичного спрямування. 

До змісту діяльності старшокласників патріотичного спрямування попередньо доцільно віднести не 
лише краєзнавчі розвідки й пошуки. Це лише початок великої і важливої справи. За результатами пошу-
ків учні могли б скласти декілька карт-схем, особливо відселених сіл ("Карта-схема рідкісних рослин, 
тварин", "Карта-схема видатних людей району", "Карта-схема відомих умільців району", "Карта-схема 
народних ремесел", "Карта-схема народних звичаїв і обрядів (від найдавніших часів і до сучасності)", 
"Карта-схема цікавих пам’яток культури району" та ін. 

Матеріали розвідок і пошуків членів пошуково-краєзнавчих груп потребують у подальшому деталь-
ного аналізу й обробки. Природно, що учні, на жаль, не володіють вміннями такого аналізу. Та й не всі 
вчителі мають досвід ведення такої справи. У цьому зв’язку виникає потреба у спеціальному навчанні. 
Відповідних фахівців школи матимуть не раніше 2004 року із числа випускників педуніверситету (вчи-
телі української мови, літератури та історії). Саме вони вивчають архівну справу й документознавство. 
Тому є потреба у спеціальному навчанні. Очевидно, для цього в Житомирському обласному інституті 
післядипломної освіти автор цієї статті міг би провести відповідне навчання, зокрема вчителів. 

Результати пошуків, після відповідного аналізу й систематизації, могли б знайти місце у шкільних 
краєзнавчих куточках, краєзнавчих класах (чи й музеях). Вони могли б бути використаними при вивченні 
"Українознавства", "Рідного краю" та "Географії Житомирської області". Отже, йдеться передусім про 
райони із зони радіологічного контролю. Проте, зважаючи на важливість цієї справи, а також на те, що 
патріотизм як науково-дієву категорію надто важко формувати в учнів шкільного віку, можливо доціль-
ним було б започаткувати її в усіх районах області. Така справа змогла б внести до навчально-виховного 
процесу деяке пожвавлення. Очевидно, це полегшило б саму справу організації й управління всім вихов-
ним процесом у загальноосвітніх закладах області. 

Отже, враховуючи положення, за яким практичний компонент патріотизму старшокласників успішно 
формується у позаурочній виховній діяльності, варто зазначити, що сформовані вміння забезпечують 
дієвість самого виховного процесу. В учнів поступово формується переконання у необхідності включен-
ня до самої діяльності. У такий спосіб зміниться (у позитивному аспекті) їхня загальна навчальна моти-
вація. Це, у свою чергу, спонукає їх до читання додаткової літератури, що також змінює знову ж мотива-
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цію. Визначальними, у такий спосіб, стають мотиви самоствердження, самовираження, самореалізації. 
Це також забезпечує зростання патріотичної культури. Відомо, що вона органічно пов’язана із культу-
рою загальною. Тим самим завдяки рефлексії відбувається присвоєння інтелектуально-ціннісного, моти-
ваційно-емоційного й практичного компонентів патріотизму й перетворення їх на інтегральне особистіс-
не новоутворення юнацького шкільного віку. Завдяки цьому чіткішими стають майбутні професійні ви-
значення молодих людей. Вони починають досить чітко орієнтуватися на своє майбутнє. Вони визнача-
ють своє майбутнє. Образно кажучи, вони знають, чого хочуть досягти в житті. Саме цим відрізняються, 
за нашими даними, випускники елітних закладів Житомирщини. 

Природно, що всіляка нова справа на початку матиме наших опонентів. До обміну думками, до поле-
мізування ми готові долучитися й спробувати переконати опонентів. Тим більше, що за матеріалами цих 
роздумів готується розгорнута програма формуючого експерименту у відповідних школах області. 

 
Матеріал надійшов до редакції 12.12.2000 р. 

Петронговский Р.Р. Патриотическое воспитание старшеклассников зоны радиологического кон-
троля. 

Анализируется сущность, структура, пути и средства патриотического воспитания старшеклассни-
ков зоны радиологического контроля (на материале Житомирской области). 

Petrongovsky R.R. Senior pupils' patriotic education in the radiological control zone. 

The essence structure, ways and means of the patriotic education of the senior pupils in the radiological control 
zone are analyzed (on the basis of Zhytomyr region). 
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ФІЗИЧНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ – СКЛАДОВА ЧАСТИНА УКРАЇНСЬКОЇ 
КОЗАЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ 

В статті визначено історичні зв’язки  особливих фізичних вправ, як складових і важливих частин у роз-
витку української молоді. 

Козацький рух в Україні був однією з найяскравіших сторінок літопису боротьби народу за політичну 
і державну незалежність. Козацтво - єдиний і могутній форпост, який пильно стояв на сторожі свободи, 
гідності та честі України як незалежної держави. Недарма іноземці часто називали Україну "Козацькою 
республікою", а українців - "козацькою нацією". Багатовіковий визвольний козацький рух покликав до 
життя унікальне явище не лише східнослов'янської, а й світової культури - козацьку педагогіку. 

Українська козацька педагогіка - це частина народної педагогіки у її вершинному вияві, що формува-
ло у молодих українців синівську вірність рідній землі. Батьківщині. Це народна виховна мудрість, яка 
своєю головною метою ставила формування мужнього громадянина з яскраво вираженою українською 
національною свідомістю і самовідданістю. 

Серед ідеалів козацької педагогіки є виховання вільної і незалежної у своїх прагненнях людини, котра 
повинна, спираючись на вітчизняні традиції громадського і політичного життя, розвивати рідну культу-
ру, економіку, будувати незалежну державу. 

Таким чином, ідеї козацької педагогіки мали вплив на формування особистості, а вихованість та осві-
ченість були невід'ємними складовими частинами національного способу життя українців. Козацька пе-
дагогіка навчала відповідальності за збереження й примноження духовних надбань нації, золотими  
правилами були заповіді лицарської честі, геройської звитяги, усвідомленої самопожертви заради 
торжества справедливості. Це наука про виховання мужності, патріотизму, доброти, всесвітнього 
братерства, взаємодопомоги, фізичної досконалості, віри у свої сили, можливості. 

Систему фізичного виховання козаків визначають такі основні компоненти: 
- Початковий відбір, де першочергове значення мав рівень розвитку фізичних і моральних якостей 

людини; 
- Здоровий спосіб життя, а саме: ефективне використання сил природи (водні процедури, сон на сві-

жому повітрі, інші засоби загартування, поміркованість у харчуванні, вживання алкоголю, паління.); 
- Національні за свої змістом, специфічні засоби вишколу козаків (гопак, серці). 
В Запорозькій січі функціонувала ефективна система фізичного виховання, основи якої становили ві-

ковічні звичаї українського народу. Вона мала тільки національний характер. 
У системі фізичного вдосконалення козаків переважали ігрові та змагальні форми використання фізи-

чних вправ, часто в поєднанні з піснею або музикою. 
Пріоритетне місце в структурі спеціальної фізичної підготовки козаків належало: 
1) цілеспрямованому розвиткові рухових якостей (сили, спритності, витривалості); 
2) удосконаленню навичок у плаванні, бігу, їзді верхи тощо; 
3) удосконалення майстерності у володінні різними видами зброї й засобами пересування. 
Метою фізичного виховання у Запорізькій Січі була підготовка воїнів, які в більшості своїй "міцної 

тілобудови, легко переносять голод, спрагу, спеку; у війні невтомні, відважні, хоробрі, або, краще сказа-
ти, дерзновенні і мало дорожать своїм життям". 
У козацьку добу побут українців, як твердять літописи, був дуже насиченим руховими іграми і змагаль-
ними фізичними вправами, що сприяли розвиткові фізичних якостей та формуванню на цій основі міц-
ного покоління захисників Вітчизни. 

Характерною ознакою колориту української землі того часу були мандрівні бійці - молоді хлопці, які хо-
дили по селах і мірялися силою із сільськими парубками. Перемога в таких імпровізованих поєдинках дуже 
цінувалася, а переможець, як правило, увінчувався вінком і довго вважався героєм парубоцької громади. 

Фізичні вправи використовувалися не тільки для фізичної підготовки, а й для духовного й естетично-
го виховання підростаючого покоління. Під час ігор і вправ діти повинні виявляти витриманість, уваж-
ність у ставленні до слабших. Вершиною української системи вдосконалення людини було бойове мис-
тецтво запорізьких козаків – гопак. 

В гопаку виділяють два основні компоненти: основи фізичного та основи психічного вишколу  люди-
ни. Треба зауважити, що фізичні та   психічні  компоненти  бойового мистецтва реалізувалися в гармо-
нійному поєднанні, істотно доповнюючи один одного. Відмінною рисою найпопулярнішого танцю - го-
пака – є те, що його основу становили важкі, з точки зору виконання, дії, а саме стрибки: "щупак", "яст-
руб", розтяжки в повітрі тощо, – що вказувало на спорідненість гопака із системою власне бойового єди-
ноборства. Такі координаційно складні елементи відсутні і в російських, і в інших слов'янських націона-
льних танцях. У запорізьких козаків були дуже поширені танці, серед яких переважали козачок, метели-
ця. 
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Оволодівали козаки й іншою системою козацької боротьби - гайдак. Вона призначалася здебільшого для 
розвідників-пластунів. Цікаво, що арсенал прийомів цього виду єдиноборства дозволяв козакові битися 
вночі з кількома противниками. 

Існує дуже мало відомостей про козацьку систему боротьби спас. Вона мала не атакуючий, а суто 
оборонний характер. Для неї характерне філігранне, скрупульозне відпрацювання блокування дій супро-
тивника. 

Значний виховний, пізнавальний потенціал мав цілий пласт культури наших предків, який дістав на-
зву козацького характерництва. Боротьба характерників із ворогом вважалася вершиною козацького бо-
йового мистецтва. Окремі козаки настільки розвивали свої внутрішні сили, можливості, досягали над-
звичайних успіхів у розвитку своїх здібностей, що багато сучасників було переконано в тому, що в них 
"вселялися " якісь надприродні сили. Таку силу й енергію козаки застосовували в разі потреби у боротьбі 
з ворогами. Вони володіли уміннями, які в наш час демонструють, наприклад, екстрасенси. 

Є наукова інформація про те, що козацькі спеціальні вправи досягали неймовірного ефекту, коли "ті-
ло грало" (больові удари супротивника в такому разі не відчувалися). Вороги нерідко вірили, що козаки 
могли брати голими руками розпечені ядра, обминали кулі. 

Постійно займаючись самовдосконаленням, козаки, зокрема, оволодівали дихальними вправами, до-
водячи, подібно до йогів, справді невичерпні можливості людського організму. 

Усі види козацької боротьби у процесі тренування, оволодіння майстерністю єдиноборств ґрунтува-
лися на правилах, принципах народної моралі, етики. Порушення їх вважалося не припустимим і мало 
важкі наслідки для тих, хто нехтував козацькими законами життя, їх традиціями й звичаями. 

Важливе місце відводилося формуванню вмінь плавати, веслувати, керувати човном. Вихованців 
учили добре маскуватися в різних умовах, від чого часто залежало їхнє життя. Сюди входило перебуван-
ня під водою з допомогою очеретини. 

Щовесни вище дніпрових порогів козаки влаштовували змагання з веслування поперек бурхливої річ-
ки. Перемагав той, чий човен фінішував на протилежному березі точно проти місця старту. 

Часто проводилися змагання з пірнання у воду. Для цього старшина впускав прокурену люльку в річ-
ку, і молоді козаки наввипередки пірнали, щоб дістати її з дна. 

Необхідно зазначити: якби козаки керувались у своїх діях тільки силою, то розвитку освіти та культу-
ри чекати б не довелося. Відомо, що запорожці були людьми глибоко релігійними. Гармонійне поєднан-
ня цих двох культів, тобто високої моральності й фізичної досконалості, створювало справжніх лицарів, 
еліту й гордість українського народу. Ця єдність надзвичайної сили й моральної довершеності повинна 
обов'язково стати ідеалом сучасної системи національного виховання. Тільки тоді Україна буде сильною 
та незалежною державою, здатною відстояти й захистити інтереси своїх громадян. 

Сучасні дослідження засвідчили, що учням середньої школи, молоді подобається козацька тематика. 
Ось чому потрібно розширювати й поглиблювати впровадження ідей і засобів родинної, шкільної і соці-
альної козацької педагогіки, застосовувати нові форми виховної роботи. Уже вироблено численні цікаві 
форми виховної роботи на козацьких традиціях, до яких залучаються діти, підлітки та юнаки на доброві-
льних засадах. Один із яскравих прикладів є товариство "Пласт". 

Серед виховних заходів дедалі помітніше місце займають ранки й вечори на козацьку тематику, кон-
курси-змагання "Козацькі забави", "Козацькі ігри". В середніх школах створюються учнівські козацькі 
республіки, що мають свою лицарську конституцію. Усією роботою керує козацька рада, до складу якої 
входять 10 учнів і 10 дорослих, курінні отамани й педагоги-консультанти, серед яких значне місце посі-
дають вчителі фізичного виховання, майстри своєї справи. 

Отже, основні завдання козацької педагогіки - підготовка фізично загартованих, з міцним здоров'ям, 
мужніх воїнів, виховання в молоді українського національного характеру й світогляду, національних і 
загальнолюдських цінностей, формування високих лицарських якостей, прагнення до милосердя, - пови-
нні широко впроваджуватися в роботу школи, знаходити застосування у змісті сучасної національної 
освіти. 

  
Матеріал надійшов до редакції 18.01.2001 р. 

Трухан Л.В., Физическое усоверменствование личности - составная часть украинской казацкой пе-
дагогики. 

В статье определены исторические связи особых физических упражнений как составляющие и важные 
части в розвитии украинской молодежи. 

Trouhan L.V., Physical perfection of an individual as a component of Ukrainian kozak  pedagogic. 

The article is aimed at  defining the historical relations of some special physical training exercises as an impor-
tant component of the development of Ukrainian youth. 
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ЗМІСТ І СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ПІДГОТОВКИ З ФІЗИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

Визначено зміст, напрямок та особливості професійно-прикладної підготовки з фізичного виховання 
майбутніх учителів як необхідного компоненту освіти вчителя-вихователя. 

Фізичне виховання у вищих педагогічних навчальних закладах - не лише поліпшення здоров'я студен-
тів. Воно підвищує рівень фізичної  підготовки і розвиває функціональні системи організму, зумовлює 
успіхи  в окремих видах спорту і разом із тим відводить значну роль теоретичним знанням, спеціальним 
практичним умінням і навичкам у галузі фізичного вдосконалення, які в кінцевому результаті дають ефектив-
ний інструмент впливу на виховання дітей і молоді [1: 107-111]. 

З цією метою на кафедрі фізичного виховання Житомирського педагогічного університету напрацьо-
ваний і здійснюється комплекс сучасних теоретичних положень і принципів, а також практичних заходів, 
спланованих на весь період навчання у вузі. Він охоплює окремі розділи. 

 
Теорія 

 
1. Лекційний курс (24 години розділені на весь період навчання), програмний матеріал містить відомо-
сті про вплив фізичних вправ (міри й дози) на організм на етапах навчальної підготовки (5-10 років), роз-
витку (10-18 років), удосконалення (15-24 роки), стабілізації (25 років і старші) і відповідних адаптивних 
реакцій організму залежно від медичної групи (основної, підготовчої та спеціальної) і віку тих, що за-
ймаються. 
2. Дотримання техніки безпеки на заняттях з фізичного виховання як із загальної фізичної підготовки 
(ЗВП), так з окремих видів спорту. 
3. Основні положення і правила гігієни і здорового способу життя. Деформації функціональних систем 
організму й деградації особистості під впливом шкідливих звичок (паління, алкоголь, наркоманія). 
4. Роль, значення й зміст  професійно-прикладної підготовки з фізичного виховання як необхідної 
частини навчання вчителів. 
5. Сучасні наукові уявлення про склад та структуру фізичної та спортивної підготовки - особливості 
педагогічного процесу [2: 79-81]. 
6. Природно-наукові основи фізичного виховання. 
7. Особливості проведення занять в екологічно-несприятливих умовах і регіонах із підвищеною радіаці-
єю. 

 
Практичний матеріал 

 
1. Складання комплексу ранкової гігієнічної гімнастики або загальнорозвиваючих вправ, які ви-
конують протягом дня (правила запису, послідовність, дозування, термінологія). 
2. Проведення окремих вправ у підготовчій частині занять (правильне використання термінів, постанов-
ка голосу і "командної мови"). 
3. Складання конспекту і проведення підготовчої частини занять з фізичного виховання з групою 
студентів ("школярів"), правила складання конспекту, вдосконалення спеціальної термінології й по-
дачі команд, орієнтування в процесі занять, активність позиції. 
4. Оволодіння туристичними та екологічними навичками й уміннями ,  охоплюючи орієнтування на 
місцевості. 
5. Навчання і вдосконалення вмінь  триматися на воді, використання підручних засобів, надання пер-
шої медичної допомоги. 
6. На старших курсах (IV-V) оволодіння й удосконалення методики проведення туристичних походів і 
фізкультурно-масових заходів, організація спортивних вечорів, конкурсів тощо. 
7. Удосконалення вмінь управління колективом учнів (класом) у різноманітних ситуаціях і заходах, 
постановка мети і розв'язування задач (включаючи і педагогічні). 
8. Правила організації тренування й суддівство змагань в окремих видах спорту (для тих, хто тренуєть-
ся у спортивних секціях). 
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Склад освітнього комплексу майбутнього вчителя може бути відображений у першому наближенні за 
схемою: 

 
Особливо важливе значення професійно-прикладна підготовка з фізичного виховання має в екологіч-

но несприятливих регіонах, до яких належать деякі регіони Житомирської області. 
У процесі навчання в педагогічному університеті у студентів відбувається взаємне збагачення пізна-

вальних процесів спеціальності зі знанням із фізичної культури, що збільшує можливості майбутніх учителів 
у вихованні молоді, закріплює їх авторитет і соціальний статус.     
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ПРОЕКТУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЗА МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ 

У роботі подана концептуальна модель граф-схем курсів навчальних дисциплін як інноваційного варіанта 
календарно-тематичного планування педагогічної діяльності вчителів і учнів. Розроблена технологічна 
модель науково-педагогічного проектування нового програмово-методичного забезпечення, теоретично 
обґрунтовані дидактичні засади (принципи, технологія і досвід) структурування предметних курсів. Роз-
глянуто питання ролі і місця граф-схем у практичній діяльності педагогів, керівників навчальних закладів. 

Одним зі шляхів реформування освіти в Україні, як зазначено у Державній національній програмі 
"Освіта", є створення та запровадження у навчально-виховний процес таких систем навчання та тех-
нологій, які були б спроможні розкрити та розвинути позитивний інтелектуально-особистісний потенціал 
як учнів, так і вчителів. 

На наш погляд, цьому покликанню відповідає система модульно-розвивального навчання, яка експе-
риментально запроваджується з 1993 року у навчальних закладах України [1 : 2]. Застосування цієї сис-
теми навчання у практику роботи шкіл призвело до отримання позитивних результатів як у навчанні й 
психічному розвитку учнів, так і у професійній діяльності вчителів. 

Разом з тим, під час впровадження модульно-розвивальної системи навчання виказали себе і певні про-
блеми. Зокрема, педагоги, які використовують дану технологію, через відсутність достатнього науково-
методичного забезпечення їхньої підготовчої діяльності щодо проведення модульних занять, відчувають 
утруднення під час їх планування на рівні змістового простору дидактичного модуля (навчального курсу). 
Адже не тільки осмислення та оволодіння педагогами теорією та технологією модульно-розвивального на-
вчання, а й якість їхнього планування освітнього простору сприятимуть підвищенню ефективності процесу 
навчання. Так, створення програмово-методичного забезпечення модульно-розвивального навчання розпо-
чинається з граф-схем навчальних курсів, що є інноваційним варіантом календарно-тематичного плануван-
ня педагогічної діяльності як вчителя, так і учня. Саме зазначені граф-схеми повно реалізують соціально-
культурний підхід до відбору змісту освіти, гармонійно поєднуючи наукову, досвідну і соціокультурні 
стратегії управління освітнім процесом кожним учителем-предметником [3 :4]. 

Організація модульно-розвивального навчання (експериментальні дослідження) [2:3:4:5] передбачає 
створення проблемно-модульної програми. Згідно з нею, досвід передається у вигляді знань (наукові про-
грами, теоретичні знання, теорії, закони, теореми, моделі, аксіоми, постулати, класифікації, категорії, по-
няття, факти та ін.), норм (цілі, плани, алгоритми, проекти, програми, інструкції, та ін.) і цінностей (ідеї, 
ідеали, ставлення, оцінки, мотиви, переконання, вірування, ціннісні орієнтації). Програма дає змогу визна-
чити базовий змістовий простір дидактичного модуля, взаємоадаптувати психолого-педагогічний (найспри-
ятливіші умови для психосоціального зростання особистості вчителя і учня при проходженні ними етапів 
навчального модуля), науково-предметний (навчальні програми, плани, підручники, допоміжна література) 
і методично-засобовий (проблемно-модульна навчальна програма) зміст навчальних модулів. Це є переду-
мовою прискореного психологічного розвитку особистості учнів, підготовки їх до соціальне активного, 
свідомого життя (кожен учасник навчання є не тільки здобу-вачем наукового знання, а й носієм кращих 
соціальних норм і культурних цінностей). 

Основним засобом модульно-розвивальної системи є проблемно-модульна навчальна програма у єд-
ності п'яти компонентів: 

- граф-схем навчальних курсів і графіків модульних занять на півріччя (для вчителя і учня), що дають 
змогу здійснити календарно-тематичне планування інноваційної системи відповідно до вимог конкрет-
ного дидактичного модуля; 

- наукових проектів навчального модуля (для вчителя), що забезпечує наукову взаємоадаптацію пси-
холого-педагогічного, навчально-предметного і методично-засобового різновидів змісту з опертям на 
технологічну модель повного функціонального циклу навчального модуля; 

- розвивальних міні-підручників (для учня), що характеризують завершені фрагменти змістового моду-
ля у єдності блоків знань, норм і цінностей та інформаційних систем кодування образного, семантичного, 
символічного, графічного, предметного; 

- програми розвитку особистості (для учня), що сприяє поступальному індивідуальному, психо-
соціальному розвиткові учня під час проходження ним розвивальної взаємодії у системі "учитель -
учень"; 

- сценаріїв модульних занять (для вчителя), що отримують опис цілісного модульно-розвивального 
процесу. 

Запропонована структура проблемно-модульної програми створює можливості для наукового проек-
тування розвивального простору взаємодії вчителя і класного колективу як взаємодоповнення складових 
соціокультурного досвіду - знань, норм, цінностей. В ході повноцінного функціонування навчального 
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модуля на основі цих програм наукові знання стають інструментом свідомої діяльності учнів, норми сис-
темно втілюються у програмах творення довкілля і власної поведінки, а цінності тотально заповнюють 
простір моральних учинків, краси і духовності. Водночас соціально-культурний досвід не тільки напов-
нює шкільну практику, він ще й збагачує внутрішній світ учня новим змістом, сприяє психосоціальному 
розвиткові його особистості, духовному розквіту. 

Проектування освітнього простору розпочинається зі створення граф-схем навчальних курсів як інно-
ваційного варіанту календарно-тематичного планування [6:7:8:9: 10]. 

Граф-схема складається із графу та схеми [З]. Граф - лінійна (або розгалужена) змістовно-логічна 
структура освітнього курсу, що складається із взаємопов'язаних та взаємозалежних блоків-компонентів; 
передбачає специфічне перегрупування змісту навчальних програм і годин в умовах модульного навчан-
ня. Схема- символічне зображення графів (Див. Табл.1.). 

Підготовка вчителів експериментальної школи до наукового проектування здійснюється на трьох рів-
нях: допроектному, структурування і проектування. Допроектний забезпечує перепідготовку вчителів 
до науково-проектної діяльності, що потребує удосконалення системи методичної роботи та управлінсь-
кої моделі школи. Перший (структурування) - подання навчального курсу у вигляді граф-схем як сукуп-
ності навчальних модулів, а також створення модульного розкладу та графіку занять на півріччя; другий 
(проектування) - проходження чотирьох етапів створення програмово-методичного забезпечення моду-
льно-розвивального процесу [3:4:6:9]. 

Проектна діяльність вчителів вимагає вироблення певної стратегії, тактики проектної діяльності. Під 
час створення граф-схем навчальних предметів слід керуватися конкретно-науковими принципами: 

1. Логічності. Культурно-освітній зміст курсу (навчальний предмет і соціумний контекст) ієрархічно 
подається згори донизу, що відображається в нумерації змістових блоків різного порядку (1, 2 ,3 ...; 1.1, 
1.2, 1.3,...; 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 і т.д.). 

Спочатку педагог-дослідник розподіляє навчальний матеріал предмету на блоки (теми), далі на підбло-
ки (навчальні модулі), між якими встановлюються зв'язки. Потім створюється граф-компонент навчаль-
ного модуля, у якому кожний компонент - окрема тема, що входить до блоку предметного матеріалу. 

На наступних етапах учитель-проектувальник працює з кожним окремим підблоком (компонентом) 
навчального матеріалу або окремим матеріалом однієї теми. Тоді у змісті теми виділяються окремі еле-
менти - питання, які вивчаються в обсязі всього підблоку. Отже, проектна діяльність здійснюється за 
алгоритмом: 1) довершений обсяг предметного змісту розподіляється на окремі підблоки (компоненти), 
встановлюються зв'язки між ними й будується площинний граф окремого блоку навчального матеріалу; 2) 
окремий підблок (компонент) диференціюється на елементи та мікроелементи, встановлюються зв'язки між 
останніми та конструюється плоский граф; 3) перевіряється якість продуктів проектування, коригуються їх 
зміст, структура, оформлення; 4) графи об'єднуються в узагальнений граф предметного змісту. 

2.  Занурення. Навчальні модулі (від вихідних до завершальних) вибудовуються горизонтально. 
Учителі і учні мають змогу оволодівати досвідом через пізнавальну поінформованість до проблемно-
нормативного осмислення освітнього змісту та творчого оперування цим змістом з виходом на рефле-
ксію та ціннісно-естетичне сприйняття щойно здобутого досвіду. Етапи зазначеного культурного розвит-
ку особистості відповідають моделі навчального занурення особистості у конкретний фрагмент 
освітнього змісту. 

3.  Осягання. Соціально-культурний досвід, зафіксований у змісті навчального курсу, внутрішньо 
осягається і переживається духовно. Отож понятійно-термінологічна конкретизація змістових блоків 
(модулів) граф-схем має неперехідне значення для розширення соціально-культурного поля оволодіння 
учнем навчальними предметами не тільки на теоретичному рівні, а й на практично-мистецькому. 

При цьому важливо дотримуватися послідовності основних категорій навчального курсу від класу до 
класу. Пошук показав, що тут можливі варіанти, з огляду на багатоаспектність соціально-культурного 
досвіду. Наприклад, при вивченні української мови, з огляду на цілі, зміст дослідно-експериментальної 
програми "Школа Розуміння", спроектували таку категорійну наступність: 5-й клас - вступ до українсь-
кої мови: культура писемного мовлення; 6-й клас - українська мова (морфологія): 

культура слововживання; 7-й клас - українська мова (морфологія і синтаксис): культура осмислення 
слова; 8-й клас - українська мова (синтаксис простого речення): культура висловлювання; 9-й клас -
українська мова (синтаксис складного речення): культура спілкування; 10-й клас - українська мова як 
розділ філології: культура мовленнєвого етикету; 11-й клас - українська мова як філологічна наука: 

культура духовного самоствердження та ін. 
4. Зростання. Повноцінне проживання учнями змісту паритетної освітньої діяльності з учителем у 

певним чином змодельованому соціокультурному просторі, який здебільшого пов'язаний з прохо-
дженням ним семи-восьми етапів цілісного модульно-розвивального процесу і забезпечує максимально 
можливий для конкретної особистості психосоціальний розвиток. Умовні позначення на граф-схемах: 4-Е 
- чуттєво-естетичний - нульовий (необов'язковий) етап; У-М - установчо-мотиваційний -перший етап; 3-
П - змістово-пошуковий - другий етап; К-С (0-С) - контрольно-смисловий (оцінювально-смисловий) - 
третій етап; А-П - адаптивно-перетворювальний - четвертий етап; С-У - системно-узагальнювальний - 
п'ятий етап; К-Р - контрольно-рефлексивний - шостий етап: Д-Е - духовно-естетичний - сьомий етап. 
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5. Інформаційності. В граф-схемі подаються додаткові відомості про особливості організації на-
вчання, форми і засоби освітнього контролю тощо. 

Таблиця 1 
Модель граф-схеми навчального курсу 

Дидактичний модуль 

як програма курсу навчальних дисциплін 

                                               К                                                   мм/год 

 

 

 

Т1 

                 І 
К1 

мм/год 

 

Т2 

                 І 

К2 

мм/год 

 

Т… 

                І 
К… 

мм/год 

Тn 

                 I 
Kn 

мм/год 

 
 

 

НМ1,2 
К2 

мм/год 

НМ1,3 
К3 

мм/год 

НМ1,1 
К1 

мм/год 

НМ2,1 
К4 

мм/год 

НМ2,2 
К5 

мм/год 

НМ2,3 
К6 

мм/год 

НМ…,1 
К7 

мм/год 

НМ…,2 
К8 

мм/год 

НМ…,3 
К9 

мм/год 

НМn.1 
К10 

мм/год 

НМ… 
К… 

мм/год 

НМn,n 
Кn 

мм/год 
 

Етапи 

НМ 
Кількість міні-модулів 

Ч-Е — 1 — … … … … … … … … … 

У-М 2 2 3 … … … … … … … … … 

З-П 3 3 3 … … … … … … … … … 

К-С 1 3 3 … … … … … … … … … 

А-П 3 3 3 … … … … … … … … … 

С-У 3 3 3 … … … … … … … … … 

К-Р 2 3 3 … … … … … … … … … 

Д-Е 1 — 3 … … … … … … … … … 

Реко- 
мен- 
дації 

Види роботи ( контрольні, самостійні роботи, роботи з сигнальними картками, перекази, диктанти, 
вимоги до спілкування та ін. ) 

При-
мітки 

Повторення за певний курс, узагальнення, систематизація знань, 
тривалість навчання ( І, ІІ … чверті ) 

 
Умовні позначення: 
1. Категорії соціально-культурного та загально-наукового досвіду - Кі;г... „ 
2. Підблок навчального матеріалу - Ті;г .„ „ 
3. Навчальний модуль (тема, розділ) - НМі;г... „ 
Модульно-розвивальна система гармонізує міжособистісні взаємини вчителя і учня, визначаючи соці-

ально-психологічну роль останнього на кожному етапі модульно-розвивального процесу. Учні за нових 
умов навчання, маючи визначений простір для вільного виявлення дій і вчинків, контролюють нормати-
вний перебіг модульно-розвивального процесу. Навчально-виховний процес за умов модульно-
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розвивальної системи стимулює розвиток міжособистісних взаємин "учитель - учень", стає гуманнішим, 
духовнішим, психологічно та соціально адаптованішим.  

Таким чином, створені граф-схеми маючи сучасну проектно-конструкторську, проспектну фор-
му, яка є зручною для використання як вчителями, так і учнями, дають можливість: 

1. Педагогам творчо і гнучко підходити до комплектування вузлів дидактичного модуля (угрупо-
вувати, поширювати, звужувати зміст та обсяг предметних тем, зміщувати їх порядок у загальному пла-
ні), використовуючи при цьому сучасні технології блокування предметного матеріалу, розробку укруп-
неної дидактичної одиниці тощо. 

2. Зазначати зміст та траєкторію соціокультурного зростання учнів, які визначені за модульно-
розвивальним змістом навчання у специфічних для кожного предмету категоріях. "Читаючи" схему на-
вчальних курсів, кожен учень інформується про те, ЩО, КОЛИ, ЯКИМ ЧИНОМ він буде засвоювати. 
Процес навчання, його зміст, логіка, форми, а також контроль повністю відкриті для учня, що де-
мократизує стосунки вчителів та учнів. 

3. Передбачають здійснення підготовки до модульно-розвивальних занять не поурочно, а, навпаки, 
системно у відповідності послідовних етапів навчального модуля. Таким чином, педагог за планування 
модульно-розвивального простору перетворюється з користувача готових календарно-тематичних планів 
у проектувальника-конструктора освітнього процесу, що вирізняє його як творчу, системно мислячу осо-
бистість, котра діагностує, прогнозує результати навчально-пізнавальної діяльності учнів та їх особисті-
сного зростання. 

Планування освітнього простору навчальних курсів у вигляді граф-схем дозволяє рекомендувати їх 
педагогам для масового використання у шкільній практиці. Вчителі й учні постійно звертаються до цього 
інструментарію під час навчання аби планувати і координувати свою пошукову діяльність, самопочуття, 
саморозвиток. Граф-схема - не тільки засіб програмної дії, а й важливий зовнішній чинник культурного 
розвитку особистості. 
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Семенюк Т.В. Проектирование образовательного пространства в модульно-развивающем обучении. 

В работе представлена концептуальная модель граф-схем курсов учебных дисциплин как инновационно-
го варианта календарно-тематического планирования деятельности учителей и учащихся в условиях 

модульно-развивающего обучения. 

Semenjuk T. V. The project of educational space in modular-developmental training.  

The conceptual model of graph-schemes as an innovational variant of thematic planning for pedagogical activi-
ties of teachers and pupils is represented in modular-developmental training. 
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РОЗВИТОК АЛГОРИТМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ ТА СТУДЕНТІВ  

У статті розглянуто питання  розвитку алгоритмічної культури школярів та студентів під час  
розв’язуванні задач за допомогою ЕОМ.  

Велику кількість інформації, що надходить ззовні, сучасна людина може сприйняти та використати 
лише за допомогою ЕОМ. Застосування комп’ютерів у різних сферах діяльності людини суттєво впливає 
на стиль мислення і характер роботи багатьох спеціалістів. Саме тому вивчення курсу інформатики в 
середній школі і пізніше у вищих навчальних закладах є одним з важливих компонентів загальної освіти 
людини. 

За останні роки значно розширився спектр задач, які вирішуються безпосередньо на ЕОМ. Практика 
свідчить, що використання комп’ютерних програмних засобів значно підвищує ефективність педа-
гогічного процесу. В першу чергу це відбувається за рахунок його інтенсифікації. Треба зазначити та-
кож, що одночасно активізується пізнавальна діяльність студентів, а робота набуває творчого, 
дослідницького характеру. Набагато підвищується роль самостійної роботи, яка є важливим елементом 
якісної підготовки кваліфікованих фахівців.  

Дослідження показують, що у сучасній педагогіці вищої школи теорія і практика формування проек-
тувальних умінь у майбутніх вчителів розроблені недостатньо [1:108]. Там же окреслена одна з можли-
вих причин такого становища: для формування проектувальних вмінь необхідно застосовувати спеціальні 
педагогічні технології та методики. Багато в чому ці зауваження стосуються і формування проектувальних 
умінь у студентів під час розв’язування задач за допомогою ЕОМ. Саме розв’язування задач перетворює 
формальне знання (формулювання правил, означень, властивостей, теорем та законів) у знання свідоме - 
студент аналізує отримані результати, зіставляє їх з уже відомими теоретичними фактами, застосовує на 
практиці вміння порівнювати, виділяти головне, навчається робити узагальнюючі висновки. 

Розв’язування ж за допомогою ЕОМ навіть найпростіших задач (з точки зору математики) не може 
бути успішним без відповідної додаткової підготовки. Процес розробки програм і подальше їх впровад-
ження і використання для вирішення конкретних задач (не обов’язково математичних) передбачає на-
явність у школярів та студентів певної алгоритмічної культури. Під алгоритмічною культурою треба ро-
зуміти сукупність уявлень, вмінь та навичок, пов’язаних з розумінням суті алгоритму та його властиво-
стей. 

Поняття алгоритму можна віднести до числа фундаментальних математичних понять. Він є об’єктом 
вивчення окремого розділу математики – теорії алгоритмів. Алгоритм – це деякий скінченний набір опе-
рацій, виконання яких одна за одною через скінченне число кроків приводить до поставленої мети 
(розв’язку задачі) [2:13] . Варто також відмітити: багато школярів та студентів, не звертаючись до самого 
визначення "алгоритм", правильно ним користуються. Вирішення великої кількості практичних задач 
зводиться до послідовного виконання скінченої низки простих дій.  По-суті, застосування будь-якого 
правила (чи з курсу математики, чи з курсу української мови, чи з курсу хімії – перелік можна продовжу-
вати) є прикладом використання певного алгоритму. Вміння правильно складати алгоритм є дуже важли-
вим елементом в процесі розв’язування задач взагалі, а особливо з фізико-математичного та хіміко-
біологічного циклів. При розв’язуванні ж задач з використанням комп’ютера це вміння набуває стрижне-
вого значення. 

Алгоритмічний підхід до розв’язування задач передбачає наступні етапи: 
1) правильна постановки задачі; 
2) побудова математичної моделі; 
3) точне та повне описання скінченої кількості дій; 
4) зазначення порядку виконання цих дій. 
Третій та четвертий пункти вищезазначеного переліку якраз і являють собою розробку алгоритму. 
При розв’язуванні задач з використанням комп’ютера додаються ще декілька етапів. А саме: 
5) складання програми; 
6) реалізація програми на ЕОМ; 
7) аналіз (інтерпретація) результатів. 
При такому підході одним з головних завдань курсу інформатики є розвиток у студента алго-

ритмічного стилю мислення. Треба зазначити, що на це не завжди звертається належна увага у середній 
школі. Але для того, щоб успішно працювати з комп’ютером, необхідно володіти саме алгоритмічним 
стилем мислення. Повноцінне використання новітніх комп’ютерних технологій неможливе без здатності 
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людини чітко поставити мету й описати шлях її досягнення. Програмування розв’язування алго-
ритмічних завдань – необхідний крок до ефективного використання сучасних технологій [3]. 

 Хотілося б звернути увагу на те, що зараз ми не згадуємо про використання певної мови програму-
вання. Важливо, щоб студент самостійно продумав необхідну схему для вирішення завдання, навчився 
розв’язувати задачу, використовуючи для цього відомі йому знання та методи. І лише після цього можна 
писати програму на певній мові. В цьому випадку мова програмування, її конструкції  та оператори вис-
тупають як засіб розв’язання конкретного завдання.  

Нерідко формулювання задачі є досить простим  (зрозуміло, що потрібно зробити і що необхідно от-
римати в результаті), але при безпосередньому розв’язуванні її за допомогою ЕОМ виникають труднощі. 
У багатьох випадках студенти без проблем розбирають і аналізують усі етапи вже розглянутої на прак-
тичних заняттях задачі, проводити ж розмірковування самостійно вдається не кожному. Розбиття склад-
ної задачі на окремі послідовні кроки викликає ускладнення. Тому дуже важливим є правильний підбір 
завдань: розв’язок кожної попередньої, більш простої, задачі повинен містити вказівку до вирішення на-
ступної. Доречним при такому підході є розробка елементарних базових завдань, які можуть бути вико-
ристані як основа для побудови алгоритмів розв’язування складних задач. 

На початку вивчення курсу основ інформатики, роблячи акцент на алгоритмічному підході до 
розв’язування задач, можна використати, наприклад, такий порядок виконання завдань (враховуючи по-
слідовність вивчення тем курсу):  

1. Знаходження меншого (більшого) з двох чисел. 
2. Знаходження меншого (більшого) з трьох чисел. 
3. Знаходження найменшого (найбільшого) елемента лінійної таблиці. 
4. Знаходження найбільшого (найменшого) елемента таблиці і заміна його місцем з останнім елемен-

том цієї ж таблиці. 
5. Знаходження найбільшого та найменшого елементів таблиці та заміна їх місцями. 
6. Впорядкування елементів лінійної таблиці за зростанням (за спаданням), використовуючи алгоритм 

вибору (використовуючи алгоритм обмінного сортування). 
7. Впорядкування елементів лінійної таблиці наступним чином: спочатку записати всі від’ємні еле-

менти та нулі, потім всі додатні елементи, зберігаючи порядок їх слідування. 
І лише після того, як будуть відпрацьовані такі алгоритми роботи з лінійними таблицями, можна по-

чинати опрацювання двовимірних масивів. 
Під час вивчення циклічних програм варто звернути увагу на такі відомі алгоритми: 
1. Алгоритм Евкліда (який полягає у відшуканні найбільшого спільного дільника двох чисел). 
2. Алгоритм знаходження послідовності чисел Фібоначчі (ця послідовність формально може бути по-

значена наступним чином:  F0=0; F1=1; Fn+2= Fn+1+ Fn ,   n ≥ 0). 
3. Знаходження суми арифметичної (геометричної) прогресії. 
4. Знаходження факторіала числа та суми факторіалів. 
5. Знаходження суми ряду для n членів та суми ряду з заданою точністю.  
Принагідно під час вивчення циклів можна вказати одну з цікавих властивостей чисел Фібоначчі, яку 

не важко довести методом математичної індукції, та запропонувати перевірити її: Fn+1Fn-1 – 2
nF  = (-1)n. 

А під час розв’язування задач з факторіалом варто врахувати, що факторіали ростуть дуже швидко: 10! 
це вже майже 3.6 млн. А 1000!  це вже число, що складається з 2 500 цифр. Якщо ж в алгоритмі пере-
дбачено перевірка більш ніж 10! випадків, то на практиці для його виконання буде використано досить 
багато часу. 

При роботі з рядковими величинами можна запропонувати таку низку завдань: 
1. Видалити певний символ з заданого тексту. 
2. Замінити в заданому тексті певний символ на інший. 
3. Підрахувати, скільки  разів певний символ зустрічається у заданому тексті. 
4. Підрахувати кількість слів у заданому тексті. 
5. Підрахувати кількість слів у заданому тексті, що закінчуються (починаються) певною літерою. 
6. Знайти найдовше (найкоротше) слово у тексті. 
7. Розташувати слова заданого тексту у порядку спадання (зростання) їх довжини. 
Зрозуміло, що всі розв’язки повинні супроводжуватися блок-схемами, які максимально унаочнюють 

хід та деталі вирішення конкретної задачі. Використовуючи блок-схему можна складати програму 
розв’язку, орієнтуючись на певну мову програмування. Необхідно зазначити й таке: вже розроблена і 
занесена студентом в комп’ютер програма сприймається і формально виконується ЕОМ точно так, як 
вона записана, а не так, як передбачав сам розробник. Співставлення задуманого і реалізованого допома-
гає краще зрозуміти суть самої задачі та алгоритм її розв’язку. Аналізуючи  і осмислюючи отримані ре-
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зультати, школярі та студенти навчаються продуктивно мислити, робити узагальнюючі висновки синте-
тичного характеру,  що є запорукою їхнього розумового розвитку. 

Ознайомившись з основними алгоритмами під час вивчення курсу інформатики та реалізувавши їх на 
комп’ютері за допомогою певної мови програмування, можна переходити до наступного кроку: 
розв’язування задач з курсу математики, фізики, хімії із застосуванням ЕОМ. Продуктивне вирішення 
цього завдання вимагає від учителя сформованості відповідних вмінь: вибір критеріїв якості 
розв’язування задач, ефективне керування творчою (адже складання алгоритму є процесом творчим) та 
розумовою  діяльністю учнів. Важливо, щоб до кожної задачі вчителем попередньо була складена систе-
ма тестів для перевірки правильності алгоритму та працездатності програми. За умови добре продумано-
го алгоритму складання програми займає небагато часу, а її налагодження полягає лише в пошуку син-
таксичних помилок. 

Враховуючи вищезазначене, можна говорити про необхідність введення курсу інформатики хоча б з 8 
класу загальноосвітньої школи з метою використання комп’ютера у 10-11 класах саме як засобу 
вирішення багатьох конкретних задач фізико-математичного та хіміко-біологічного циклу. Застосування 
алгоритмів у навчанні створює також передумови до формування початкових уявлень про  математичне 
моделювання. 

 Дехто з методистів (П.Ф. Руманчик) висловлює думку про можливість складання плану доведення 
теорем курсу математики загальноосвітніх шкіл та подальше оформлення цього плану у вигляді блок-
схеми. Також робиться припущення про доцільність обмежуватись на уроках математики пошуком і 
складанням плану розв’язку задачі, а оформлення алгоритму і безпосередні обчислення проводити на 
практичних заняттях з інформатики [4].  

Розвиток алгоритмічної культури студентів значним чином впливає на формування в них алго-
ритмічного стилю мислення, вміння точно і обґрунтовано висловлювати свою  думку, вироблення сис-
темних знань майбутнього педагога. 
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В статье рассмотрен вопрос  розвития  алгоритмической  культуры школьников и  студентов в проце-
се   решения  задач при  помощи ЭВМ.  

Zaritska O.L. The development of algorithm culture of pupils and students. 

The article considers the problem of the development of algorithm culture of pupils and students in the process 
of solving problems by means of computers. 
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ЕСТЕТИЧНИЙ КОМЕНТАР ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ 
КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ 

На основі власного науково-педагогічного досвіду автор розглядає проблему удосконалення комунікати-
вних умінь і навичок учнів у процесі вивчення української мови. Особлива увага приділена естетичному 

коментарю художнього тексту як засобу формування культури мовлення школярів. 

Розбудова української держави, культурне і духовне відродження народу, а також мовна політика в 
країні, вимагають принципово нових підходів до організації мовної освіти в середній школі, зокрема її 
естетично-комунікативного спрямування. 

Відомо, що основною функцією мови є комунікативна. Мета комунікації може зумовити необхідність 
вибору мовних засобів. У процесі функціонування мови суттєву роль відіграють виражальні засоби, які 
виділяють і посилюють головні елементи мовленнєвої комунікації. Таким чином, естетична функція є 
похідною і водночас вона збагачує комунікативну, надає мовленню образності. Відповідно не можна 
розмежовувати ці функції мови, кожна з них не може діяти на повну силу відірвано одна від одної. 

Розглядаючи проблему удосконалення комунікативних умінь і навичок, зазначимо, що вирішення її 
великою мірою залежить від глибокого оволодіння самою мовою, її закономірностями, нормами право-
пису, а також практикою усного і писемного мовлення. Іншими словами, важливою складовою комуніка-
тивного розвитку є культура мовлення. 

Постає питання про взаємозв’язок оволодіння законами мови та культурою мовлення. Щоб дослідити 
його, потрібно віднайти в цьому взаємозв’язку той елемент, що виступає як вияв естетичного ставлення 
до мови. 

На жаль, багатство і краса рідного слова, самобутність українського речення недостатньо усвідомлю-
ються дітьми, а це є однією з причин формалізму в знаннях школярів. Частина учнів середніх і старших 
класів, сприймаючи на слух такі слова, як обійстя, леґінь, крислатий, чорниці, перепитують їх по кілька 
разів, а замість слова супокій не замислюючись пишуть у диктанті сухопій, супопій, замість тоненька ці-
вочка – ціпочка, ксивочка, замість вишенник – вишельник тощо. Усне мовлення школярів засмічене сло-
вами-паразитами, бідне, містить часті повтори, у ньому мало означень, відсутні прислів’я, приказки, фра-
зеологічні звороти; більшість речень одноманітні, будуються за схемою – підмет, присудок, часто вжива-
ється подвійний підмет, що порушує логіку граматичних зв’язків української мови. За таких обставин 
діти не оволодівають культурою спілкування, не завжди можуть чітко, логічно висловити власні думки, 
почуття з дотриманням норм українського мовленнєвого етикету, не вміють вести діалог, коректувати 
власне мовлення в процесі говоріння, ураховуючи реакцію співучасників комунікації. 

Причини мовно-естетичної байдужості переважної більшості учнів криються, по-перше, у відсутності 
в них “особливої потреби говорити добірною мовою, а звідси і невимогливість до свого мовлення” [1], і, 
по-друге, в неправильній організації змісту шкільного курсу української мови. Досвід показує, якщо 
спрямувати навчання мови на виховання позитивних емоцій, почуттів, потреб (внутрішнього), то це ви-
рішить проблему культури спілкування, мовлення взагалі (зовнішнього). У результаті довготривалих 
роздумів і педагогічної практики В.Сухомлинський сказав: “Я тисячу разів переконувався: без поетично-
го, емоційно-естетичного струменя неможливий повноцінний розумовий розвиток дитини” [2].  

Заслуговує на увагу думка вітчизняного мовознавця В.Русанівського, що на уроках мови органічно 
поєднуються мова як засіб пізнання, мова як засіб комунікації, мова як засіб апеляції до почуттів, емо-
ційно-естетичного виховання [3]. 

За останні роки комплекс лінгводидактичних проблем, пов’язаних з осмисленням взаємодії культури 
мовлення та змісту мовної освіти, розроблено в працях О.Біляєва, Л.Мацько, В.Мельничайка, 
М.Пентилюк, Т.Шелехової та ін. Учені визначили основні напрями організації навчання мови в середніх 
школах: комунікативно-діяльнісний, культурологічний і проблемно-пошуковий. Це викликає необхід-
ність активізувати роботу з навчальним текстом, тлумачним, фразеологічним словниками, урізноманіт-
нювати види аналітичних і творчих завдань, оскільки пряма залежність творчої мовленнєвої діяльності 
від лінгвістичного аналізу готового тексту є закономірною. 

У зв’язку з тим, що текст відповідно до вимог чинної шкільної програми має стати опорою для розви-
тку мовлення учнів, у методиці мови посилюється інтерес до лінгвістики тексту. Саме текст, особливо 
художній, - найглибше природне джерело формування мовленнєвої культури учнів. Ця думка пронизує 
методичні погляди О.Потебні, І.Огієнка, С.Чавдарова та ін. 

Вплив навчального тексту залежить від повноти його сприйняття, яке в науково-методичній літерату-
рі знайшло відображення у термінах “сприймання”, “сприйняття”. Естетичне сприймання на сьогодні 
розуміється як діалектична єдність безпосереднього (чуттєвого) сприймання і опосередкованого (раціо-
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нального). Безпосереднє сприймання веде до чуттєвого пізнання. Відповідні знання відзначаються есте-
тичною оцінкою у вигляді естетичних емоцій або суджень про цінність того, що сприймається [4]. Дослі-
джуючи психологію розуміння, Г.Костюк звернув увагу на єдність змісту і форми мовлення. Так, на його 
думку, розуміння художнього мовлення завжди спирається на оволодіння засобами виразності мови і 
передбачає насамперед проникнення у їх зміст [5]. Важливо підкреслити, що на якість такої роботи 
впливають внутрішні й зовнішні психологічні фактори: рівень мислительної діяльності, розвитку чуття 
мови учнів, емоційно-ціннісні орієнтації, мовна здатність, мовленнєві здібності і т. ін. 

Практична технологія формування мовленнєвої культури учнів насамперед потребує глибокого ви-
вчення індивідуально-вікових особливостей дітей і встановлення рівня розуміння ними естетичної функ-
ції мови. Визначаючи рівні мовного розвитку школярів, доцільно, на наш погляд, виходити з таких кри-
теріїв: чуттєво-мовленнєвий досвід і мовно-естетичні орієнтації. До показників першого належить 
правильне розуміння учнем мовно-естетичних категорій (“тонке чуття мови”, “мовний стиль”, “мовний 
смак”, “мовна глухота”, “образність”, “гуманістична наповнюваність висловлювання”, “відшліфованість 
слова”, “переконливість промови”); вміння виразно читати; наявність у мовленні школяра достатнього 
запасу слів, стійких словосполучень  завдяки розвиненій емоційній пам’яті. Показниками другого крите-
рію є: вміння учнем переносити набутий чуттєво-мовленнєвий досвід у реальне життя (свідоме володін-
ня виражальними засобами мови, вміння будувати емоційно забарвлене розгорнуте зв’язне висловлю-
вання у різних типах, формах, стилях відповідно до ситуації мовлення); внутрішня здатність учня не ли-
ше глибоко і цілісно сприймати словесний образ (слово, словосполучення, речення, абзац), а й виражати 
до нього власне ставлення, узагальнювати, аргументувати оціночні судження; те, якою мірою учневі вда-
ється скористатися всіма доступними йому засобами мови під час спілкування в конкретній мовленнєвій 
ситуації. 

Для ефективного вироблення комунікативних умінь і навичок важливий художній контекст як ключ 
до прочитання підтекстової невербальної інформації. На уроці мови – це навчальний текст, що розкриває 
джерела оволодіння багатством форм і способів мислення (мовлення) народу, а також є дійовим засобом 
виховання духовного світу дитини. 

Рівень культури мовлення учнів великою мірою залежить від засвоєння ними словесної мудрості рід-
ного народу. Робота дітей з дидактичним матеріалом, в основі якого яскраві зразки фольклору, відпові-
дає їхнім внутрішнім потребам і можливостям, формує естетичне ставлення до мови, викликає позитив-
ний емоційний настрій. Наведемо приклади відповідних вправ. 

1. Виразно прочитайте прислів’я. Визначте, у чому полягає естетична функція узагальнено-особових 
речень. 

Вчи дитину не штурханцями, а добрими ділами та слівцями. Не кидай словами, як пес хвостом. 
Не шелести, як віник по хаті. Не хочеш почути дурних слів, не кажи їх сам. У бідності не опускай 
рук, а в багатстві не задирай носа. 

2. Розкрийте глибокий зміст і художньо досконалу форму народних висловів. До яких життєвих си-
туацій ви застосували б їх у власному мовленні (висміяти людські вади, дати пораду другові, підбадьо-
рити товариша і т. ін.)? 

Не лакомся, Грицю, на дурницю. Язиком вихати – не ціпом махати. Якщо батько кричить, 
то син гарчить, а як батько лається, то син кусається. Хоч не вміє говорити, не вміє мовчати. 
Хто вчиться без книжки, той решетом набирає воду. Не вчитель повинен приходити до учня, а 
учень до вчителя. Бездумне слово схоже на полову. Мудра голова не дбає лихії слова. Мудрий 
не дасться за ніс водити. Добре ласкаве слово краще м’якого пирога. Розуміється, як ведмідь 
на зорях. Який Сава – така й слава. 

Серед результативних методів і прийомів, які активно впливають на комунікативну компетенцію учнів, 
є естетичний коментар (лат. – тлумачення) засобів мови як структурний компонент мовного аналізу тексту. 
Суть цього прийому полягає в тлумаченні естетичної функції мови в художньому мовленні, поясненні ви-
ражального потенціалу окремих фонетичних, лексичних та інших явищ  (переносного значення слів, лекси-
чного багатства, розмаїття граматичних форм, синтаксичних конструкцій, незвичайної сполучуваності 
слів), екстралінгвістичних чинників. Як бачимо, одні прислів'я мають форму простого речення, інші – скла-
дного. Деяким з них притаманні окремі виражальні засоби мови – гіпербола, алітерація, повторення тих 
самих слів, протиставлення, звертання фразеологічні словосполучення; перехід слів із однієї частини мови 
в іншу тощо. Необхідність систематичного використання такого матеріалу в процесі вивчення різних тем 
мови є очевидною, а виконання на їх основі різних вправ наростаючої складності, що передбачають пояс-
нення виражально-смислових відтінків висловленої думки, допомагає учням побачити за мовним знаком 
образ, ефективно сприяє підвищенню їхньої активності й удосконаленню навичок культури мовлення, од-
ночасно посилює міцність засвоєння теоретичних понять з мови. 

Такий підхід у навчанні мови формує здатність в прямому змісті висловленої думки знаходити глибо-
кий підтекст, що робить особистість духовно багатшою, розвиває її уміння сприймати відтінки мовлення, 
комунікативно виправдано користуватися засобами мови для обміну думками з метою викликати певний 
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настрій, почуття, враження. Коментування естетичного потенціалу виражальних засобів мови може бути 
усним чи письмовим, розгорнутим чи стислим, - головне, щоб у ньому брали участь більшість учнів. На-
приклад, у процесі вивчення простого речення можна застосувати розгорнутий коментар до тексту вірша 
Т.Шевченка “Тече вода з-під явора”. 

 
Тече вода з-під явора 

 

Тече вода з-під явора 
Яром на долину. 
Пишається над водою 
Червона калина. 
Пишається калинонька, 
Явор молодіє, 
А кругом їх верболози 
Й лози зеленіють. 
Тече вода із-за гаю 
Та попід горою. 
Хлюпощуться качаточка 
Поміж осокою. 

А качечка випливає 
З качуром за ними, 
Ловить ряску, розмовляє 
З дітками своїми. 
Тече вода край города. 
Вода ставом стала. 
Прийшло дівча воду брати, 
Брало, заспівало. 
Вийшли з хати батько й мати 
В садок погуляти, 
Порадитись, кого б то їм 
Своїм зятем звати? 

 
Як бачимо, автор просто і водночас майстерно змальовує ідилічні картини рідного краю, навіяні зво-

рушливими спогадами-мріями. Синтаксична основа тексту – прості двоскладні речення, що читаються 
перелічувальною, дещо наспівною інтонацією, у результаті чого лаконічний динамізм надає художньому 
мовленню розмовної невимушеності, прозорості і зрозумілості. 

Увагу учнів потрібно привернути також до синтаксичних і семантичних паралелізмів, зоро-слухових 
образів, що створюють підтекст – гармонію природи і побуту українського села. Задушевні враження 
підсилюють у поетичному тексті дієслова-присудки, переважна більшість яких вжита в теперішньому 
часі (пишається, молодіє, зеленіють, хлюпощуться, ловить, заспівало, вийшли погуляти, порадитись), 
загальновживана лексика (вода, батько, мати,  зять, розмовляти, прийти), емоційно забарвлені слова 
(калинонька, качаточка, качечка, дітки, садок).  

Три образно-змістові картини у тексті переплітаються і взаємодіють між собою завдяки повтору – Те-
че вода, що, у свою чергу, підсилює динамічність зображуваного. Вражає останній малюнок сімейного 
щастя, про яке так мріяв поет, особливо на схилі літ. Саме тоді й був написаний вірш – 1860 р. 

Національний колорит поетичному пейзажу надають слова-символи (червона калина, верболози, ло-
зи), сповнені глибинної інформації про світогляд, звичаї, традиції українців. Недаремно в народі кажуть: 
“Без верби і калини нема України”. Осмислення їх національного значення стає важливим фактором ду-
ховного зросту, формування свідомого громадянина своєї країни. 

Аналіз шкільної практики переконує, що коментування художнього тексту активізує художнє бачення 
учнів, формує поняття стилю, розвиває в них як логічне, так і образне мислення, потребу в удосконаленні 
власного мовлення. У результаті цього школярі внутрішньо починають керуватися відповідними мірку-
ваннями, висновками під час висловлювання своїх думок. Найбільш продуктивним такий вид роботи 
виявляється тоді, коли до нього залучаються і вчитель, і учень як рівноправні учасники технології спів-
робітництва. 

Взаємозв’язок лінгвістичного і літературознавчого підходів до аналізу художнього тексту має на меті 
вивчення його мовної структури і образного змісту. Чуттєве сприйняття тексту дає матеріал для мовного 
аналізу, естетичної оцінки, розвиває естетичні судження, смаки, що потребує встановлення зв'язків між 
формою, змістом і функцією мовних засобів. Завдяки цьому учні отримують більш повне уявлення про 
виражальні можливості мови і оволодівають різними способами поєднання мовних одиниць у висловлю-
ванні. Такий підхід сприяє уникненню чисто логічного, безобразного, а тому і недостатньо ефективного 
пізнання мови, одночасно формує різнобічну духовну особистість і навички ефективної комунікації. Не-
увага до стилістичних відтінків мовних засобів може призвести до формалізму в навчанні мови. Показо-
вим є те, що в процесі удосконалення мовленнєвих умінь і навичок учнів основоположного значення на-
бувають принципи цілісності емоційного і раціонального пізнання мови з опорою на виражальні засоби, 
єдності лінгвістичного та літературознавчого підходів до слова в аналізі тексту художнього стилю. 

Для ефективного формування мовленнєвої компетенції школярів важливо використовувати естетич-
ний коментар з різними формами, методами і прийомами навчання, наприклад, із виразним читанням, 
спостереженням над фактами мови, стилістичним експериментом, вправами, асоціативним аналізом, ме-
тодом аналогій. Шляхом поєднання аналітичної роботи із завданнями синтетичного характеру в школя-
рів виробляється тонке чуття мови, мовний смак, збагачується запас словесних асоціацій, що полегшує 
вираження думок і почуттів. Естетичний коментар навчального тексту як прийом у структурі різних ме-
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тодів навчання мови значно посилює пізнавальні, розвивальні й виховні можливості уроків, поширює 
активний словник учнів, удосконалює граматичну будову їхнього мовлення. Комплексний підхід до 
принципів, форм і методів організації мовної освіти створює оптимальні умови для реалізації вмінь твор-
чо-комунікативного характеру. 
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Кучерук О.А. Эстетический комментарий художественного текста как средство усовершенство-
вания коммуникативных умений и навыков. 

На основе личного научно-педагогического опыта автор рассматривает проблему усовершенствования 
коммуникативных умений и навыков учащихся в процессе изучения языка. Особенное внимание уделено 
эстетическому комментарию художественного текста как средству формирования культуры речи 

школьников. 

Kucheruk O. A. Aesthetic commentary on fiction prose as a means of  improving communicative skills and 
habits of pupils. 

On the basis of scientific and pedagogical experience the author highlites the problem of improving communica-
tive skills and habits of pupils in the process of studying the Ukrainian language. The author focuses on aes-

thetic commentaries on the fiction prose as a means of forming the speech culture of pupils. 
 



 

© Бех І.Д., Вознюк О.В., Левківський М.В., 2001  
78 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 

УДК 11; 37 
І. Д. Бех,  

академік АПН України, доктор психологічних наук, професор  
(Інститут проблем виховання АПН України, м. Київ); 

О. В. Вознюк,  
пошукач 

(ЗОШ № 3 м. Житомира); 
М. В. Левківський,  

доктор педагогічних наук, професор 
(Житомирський педуніверситет) 

СТРУКТУРА ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ У СИСТЕМІ "ЛЮДИНА – ЛЮДИНА":  ГЕНЕЗИС І 
КОРЕКЦІЯ 

Здійснена спроба на основі теоретичного аналізу й узагальнень найновіших досліджень людинознавчого 
спрямування з реалізацією синергетичного підходу структурування сутності взаєморозуміння у системі 

«людина – людина» та формулювання перспективних напрямків її корекції. 

Як відомо, тварина тотожна своєму існуванню і не відокремлює себе із зовнішнього середовища, 
складаючи з ним, у певному розумінні, єдине гармонійне ціле. Можна сказати, що між тваринним органі-
змом і органічними елементами зовнішнього середовища існує практично повне порозуміння, функціо-
нальна гармонія, що реалізується на рівні інстинктивно-автоматичної та мимовільно-першосигнальної 
поведінки й відтворення. 

Подібне ж повне функціональне порозуміння спостерігається між материнським і ембріональним ор-
ганізмами. Високий рівень порозуміння спостерігається також між членом примітивного людського спів-
товариства і навколишнім природно-суспільним середовищем. Дане порозуміння випливає з того, що 
навколишнє середовище архаїчна людина наділяє психічними властивостями (панпсихізм), сакралізує 
його, а сама людина ще цілком не диференціює Я і не-Я, внутрішнє і зовнішнє, природне і соціальне, 
живе і неживе, актуально-дійсне і потенційно-можливе, існуючи в єдиному містичному просторі «тут і 
тепер» за принципом «тотальної співпричетності навколишньому світу» (Л. Леві-Брюль). Як показали 
Р. Бенедікт і А. Маслоу, які запропонували вимірювати характер соціальної спаяності і порозуміння рів-
нем соціальної синергії, у примітивних соціумах даний рівень дуже високий. 

Суспільне буття такої архаїчної людини регулюється принципом цілісної циклічної причинності, що 
знаходить своє вираження в таких поняттях, як архетип, колективне несвідоме, синхронічні зв'язки 
К. Юнга і В. Паулі, що реєструють феномен єдності людини і світу, їхнє екзистенційне взаємопроник-
нення, коли події фізичної і психічної реальності отримують «рівнобіжне значення» і причинно взаємно 
координуються.  

Даний стан співпричетності, або «райського» гармонійного існування людини в остаточному підсум-
ку руйнується. Людина розвиває своє Я як властивість саморефлексії, здатності подивитися на себе збо-
ку. Як пише С. С. Аверінцев, «людина є «індивідом», що створив дистанцію між собою та світом і через 
це отримав здібність бачити речі, людей і самого себе «збоку».  Дійсність при цьому десакралізується і 
профанується, а  друга сигнальна система, котра розвивається як властивість відбивати й освоювати світ 
опосередкованим,  знако-вербальним чином, прокладає між людиною і навколишнім середовищем непе-
реборну безодню нерозуміння, позбавляє її почуття загальної співпричетності світу. Глибинне екзистен-
ційне порозуміння людини і її космо-планетарного оточення втрачається. Центр тяжіння людського бут-
тя зі сфери інстинктивно-підсвідомої поведінки переміщається у площину усвідомлено-рефлексивної 
діяльності. Як пише М. І. Стеблін-Каменський, «процес становлення особистості, тобто поступовий роз-
виток від первісної нерозчленованості «Я» і не-«Я», до усе більш чіткого  протиставлення суб'єктивного 
об'єктивному, духовного фізичному, нематеріального матеріальному – це, звичайно, і є генеральною лі-
нією розвитку  людської  свідомості» [1]. 

Спроможність до абстрактно-логічного мислення, ініційована процесом руйнації архаїчного космосу 
древніх співтовариств, що викликана ускладненням суспільної інфраструктури і нагнітанням атмосфери 
соціальної поляризації, суб'єкт-об'єктної дихотомії, – дана спроможність зумовлює розвиток суб'єкт-
об'єктного мислення за типом «чи-чи» (логічний закон виключного третього) і руйнацію так званих меді-
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альних форм древніх мов, у яких суб'єкт і об'єкт (внутрішнє і зовнішнє) ще не диференціюються, а лю-
дина не протиставляє себе світу, наслідуючи природу, де існують лише безособові процеси і немає су-
б'єкт-об'єктної роздільності [2]. Можна вважати доведеним, що всі древні мови мали в якості однієї з діє-
слівних форм (які реалізують зв'язок буття і дії в бутті) медіальний стан, що у більшості сучасних мов 
практично відсутня. Тут ми можемо спостерігати активний («Я будую будинок») і пасивний («Будинок 
будується мною») стани, а медіальний стан («Будинок будує самий себе») відсутній повною мірою, тому 
що форми вираження прямо-зворотної активності в нас можуть бути закріплені тільки за живою істотою.  

Вербально-логічний тип осягнення буття виявляється критико-аналітичним, рефлексивним (принцип 
негативного зворотного зв'язку) типом у тому розумінні, що він існує у вигляді суб'єкт-об'єктих опози-
цій, тобто ґрунтується на законах логіки, таких як закон виключного третього («чи - чи»). Тому будь-яке 
твердження чого-небудь тут у прихованому вигляді несе в собі заперечення чогось іншого. Принцип за-
перечення, у свою чергу, виявляє вибірковість поведінки та актуалізацію волі, що діє за правилом нега-
тивного зворотного зв'язку, «від противного» (П. В. Сімонов). Тобто, воля є не чим іншим, як «демоном 
протиріччя», чи заперечення, що є когнітивною основою для формування межі між певними моментами 
дійсності, а це, у свою чергу, дозволяє людині відокремити внутрішнє від зовнішнього, Я від не-Я та 
сформувати особистісний принцип егоцентризму. 

Втрата людиною стану тотальної співпричетності світу, їхнього взаєморозуміння компенсується роз-
витком егоцентричного початку, що конституює межу між Я та не-Я у вигляді другосигнальної рефлек-
сії, у вигляді системи знаків (мови) і ціннісно-орієнтаційної, когнітивно-прагматичної надбудови – світо-
гляду.  

Спроможність людини рефлексувати дає можливість діяти вибірково, вольовим чином, як автономній 
сутності (особистості), що змінює соціальні ролі (личини) у залежності від соціальної кон'юнктури і по-
стає розщепленою множинною сутністю, яка виявляє три роди дисгармоній (дисінтеграцій, або нерозу-
мінь): 

1. Дисгармонії на рівні природно-інстинктивних, підсвідомих, першосигнальних форм відображення й 
освоєння дійсності, що причинно зумовлені вибірково-рольовим, вольовим статусом соціалізованої лю-
дини. Дані дисгармонії виявляються як у вигляді розщепленого витоково єдиного синестезичного ком-
плексу сфери відчуттів на домінуючі (репрезентативні) і рецесивні (пригнічені) сенсорні модальності (як 
їх розуміє нейро-лінгвістичне програмування), так і у вигляді розщепленої чуттєво-емоційної сфери на 
почуття й емоційні реакції, такі, як страх, гнів, подив і ін., які функціонально не узгоджуються, є 
«нав’язливими», і нездатні швидко трансформуватися одна в одну.  

2. Дисгармонії на рівні штучно-соціальних, свідомих, другосигнальних форм відображення й освоєння 
світу у вигляді  дисгармонійного світогляду (що розділяє людину і навколишню реальність), дисгармо-
нійної свідомості, котра виявляється як у формі дисгармонійного мислення, що оперує класичною одно-
значною, антиномічною логікою (принцип «чи-чи»), так і у формі феномена взаємного протиріччя соціа-
льно-особистісних ролей і їхньої поведінкової обмеженості, вузькості рольового репертуару («конфлікт 
неприйняття ролі», «конфлікт розчинення у ролі», «конфлікт переростання ролі» [3 : 103]).  

3. Дисгармонії цілісної людини, що виявляються в функціональній неузгодженості першосигнальних 
(мимовільних, підсвідомих) й другосигнальних (довільних, свідомих) форм психічної активності та по-
стають у взаємній невідповідності інстинкту і соціальної норми, належного і дійсного, відчуття і рефлек-
сії, почуття і думки, жіночого і чоловічого (тобто пасивного й активного, відповідно до В. А. Геодокяна) 
початків людини і суспільства в цілому, актуального-дійсного і потенційно-можливого.  

Дані три роди дисгармоній в остаточному підсумку породжують явище відчуженості людини від са-
мої себе, світу й інших людей. Подолання даної відчуженості, даного нерозуміння реалізується через 
подолання трьох розглянутих родів внутрішніх дисгармоній людини, що у перебореній, об’єктивованій, 
екстеріорізованій формі розкривають  структуру  взаєморозуміння на рівні системи «людина – людина».  

Дана фундаментальна структура взаєморозуміння в гранично простій формі інтерпретується в теоре-
тичній площині концепції функціональної асиметрії півкуль головного мозку людини, де права півкуля, 
яка є в плані онто- і філогенезу більш древньою, ніж ліва, розглядається як така, що співвідноситься з 
підсвідомо-мимовільною, емоційно-чуттєвою пасивно-автоматичною, жіночною сферою психічної акти-
вності та дозволяє відбивати й освоювати світ у формі релігійно-міфологічної, сакрально-містичної, «ро-
зуміючої» співпричетності світу. Ліва півкуля співвідноситься зі свідомо-довільною, абстрактно-
логічною, вербально-знаковою, особистісно-рольовою, вибірково-вольовою сферою психічної активності 
людини та дозволяє людині відокремлювати себе із середовища свого існування, що виявляється у формі 
неспівпричетності і нерозуміння.  

Відомо, що учні, які надають перевагу лівопівкульовим формам психічної активності, краще працю-
ють з абстрактно-фактологічним матеріалом в індивідуальному режимі, у той час коли учні, у котрих 
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спостерігається домінування правопівкульових форм психічної активності, полюбляють спільні форми 
роботи, які потребують співробітництва, емоційного співпереживання і досягнення сумісних цілей [4]. 

Досягнення стану гармонії людини, що виявляється у формі відновлення модусу тотальної співприче-
тності світу, але на більш вищому (особистісно-орієнтованому) рівні розвитку, може бути інтерпретова-
ним як стан узгодженості півкульових функцій, тим більше, що даний стан є природною метою еволюції 
людини, тому що витоково (у дитинстві) півкулі функціонально практично не диференціюються і пра-
цюють за принципом правої півкулі. Потім спостерігається процес їхньої асиметризації і відокремлення 
домінуючої лівої півкулі. Потім, у старому віці, виявляється тенденція до нівелювання півкульової аси-
метрії [5 : 23].  

Потрібно сказати, що у стані функціональної гармонії півкуль людина знову досягає модусу тотальної 
співпричетності світу, але на особистісному рівні, коли особистість починає розширюватися до масшта-
бів усього Всесвіту (дане твердження втілюється в принципі космологічного доповнення, співпричетнос-
ті, або в антропному принципі, розробленому сучасною наукою). Справа в тому, що особистість як така, 
за своїм визначенням, є дещо ідентичною тільки самій собі, причинно самодостатньою (самодетерміно-
ваною) і автономною, що дозволяє робити вільний вибір, поза яким людина є біологічним роботом. У 
сучасній науці (синергетиці) відомий тільки один феномен, що має такі властивості, це – ціле, що харак-
теризується нададдитивністю, самодетермінованістю, абсолютністю, монадністю. Тобто, ціле є унікаль-
ною сутністю, яка входить до складу іншого, більш «потужного» цілого не інакше, як за принципом «усе 
у всім» (співпричетності), що знаходить своє теоретичне вираження в парадоксах математичної теорії 
множин. Таким чином, щира особистість, як ціле, є світом, інтегрована в нього ціліснопричинним чином 
за принципом співпричетності («усе у всім»), коли людина, по суті, повертається до своїх еволюційних 
витоків, але на вищому рівні розвитку.  

Отже, розвиток людини йде від континуального, правопівкульового психічного модусу до дискретно-
го лівопівкульового модусу, а потім спостерігається процес синтезу континуального і дискретного. У 
плані еволюції Всесвіту в цілому даний процес також набуває вигляду розвитку від польового, контину-
ального, енергетичного його аспекту до аспекту речовинного, дискретного, інформаційного, а від нього 
до синтезу речовинного і польового.  

Якщо деталізувати процес розвитку людини, то можна сказати, що він окреслює чотири основні ета-
пи, або рівня: 1) відчуття (інстинктивно-перцептивний рівень); 2) емоції (емоційно-мотиваційний рівень); 
3) поняття – судження – умовивід (когнітивно-рольовий, рефлексивний рівень); 4) світогляд (ціннісно-
світоглядний рівень). Дані чотири рівні в їх структурно-динамічному синтезі кристалізують Я, особис-
тість людини як ціле, яка може поставати в плані порозуміння невротичною, конфліктною сутністю, що 
виявляється в нерозв'язній чотиьохаспектній проблемі «бути собою серед інших» [6:18]. Ця проблема 
відбивається у сфері чотирьох рівнів розвитку людини – (1) інстинктивно-перцептивного («бути» – база-
льный рівень занепокоєння при неврозі страху – психастенія); (2) емоційно-мотиваційного («бути серед 
інших» – неврастенія); (3) когнітивно-рольового («бути собою серед інших» – істеричний невроз); (4) 
ціннісно-світоглядного («бути собою» – невроз нав'язливих станів ). Цікаво, що, за П. В. Сімоновим, дані 
чотири базові типи неврозів співвідносяться з психотипами людини й основних структурами її головного 
мозку [7]. Так, меланхолік схильний до нерішучості, тривоги, боязкості при загостреній чутливості до 
незначних сигналів (що відповідає функціональним особливостям гіппокампа, психастенія). Холерик – у 
полоні прагнення до задоволення домінуючої потреби, мало рахується з одночасно  існуючими мотивами 
(гіпоталамус, істерія). Флегматик характеризується тим, що його активність може бути збудженою сиг-
налами дуже важливих і високоймовірних подій (фронтальний неокортекс, невроз нав’язливих станів). 
Сангвінік має схильність до позитивних емоцій, високої допитливості, нехтування невдач (міндалини, 
неврастенія). 

Дані чотири рівні відповідають (згідно з філософським принципом єдності світу) динамічним фазам 
кристалізації групи (колективу) [див. 6 : 28]: фаза 1 (орієнтація і залежність, коли виявляється прагнення 
до пошуку взаємних контактів, точок дотику – рівень перцепції); фаза 2 (конфлікти і протест, коли вияв-
ляється взаємна поведінкова неузгодженість членів групи в зв’язку з невідповідністю їх мотивацій і емо-
ційних станів); фаза 3 (розвиток зв'язків і співробітництва, коли кристалізуеться рольовий початок, що 
дозволяє свідомо виконувати певні групові ролі, які узгоджують активність членів групи); фаза 4 (цілес-
прямована діяльність, реалізована в сфері спільних цілей і світоглядної бази).  

Загалом, структура взаєморозуміння у системі «людина – людина» (що є одночасно й структурою 
людини) може бути представлена у вигляді наступної моделі (див. Рис. 1) 
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 Континуально-енергетичний       Вектори        Дискретно-iнформацiйний
 аспект, правопiкульовi про-         пiвкульвої    аспект, лiвопiкульовi про-
  цеси, 1 сигнальна система           iнтеграцiї    цеси,  2  сигнальна система

                         (1)                                                                      (3)
  iнстинктивно-     iнстинкти                             ролi                    когнiтивно-           Дискрет-
  перцептивний     вiдчуття                               мислення            рольовий                 ний
       рiвень             конституцiя                         характер            рiвень                      аспект

                          (2)                                                                         (4)
   емоцiойно           мотиви                                   iдеали ( мета)   цiннiсно-               Контину-
   мотивацiй-          емоцiї                                     цiнностi            свiтоглядний           альний
   ний рiвень          темперамент                        свiтогляд           рiвень                       аспект

 
 

Рис. 1. Структура взаєморозуміння у системі «людина – людина» 
 

Кожен із показників усіх чотирьох рівнів характеризується трьома складовими (правопівкульовою, 
лівопівкульовою і інтегральною).  Покажемо ці складові. Інстинкти: життя (що втілює асимілятивні 
процеси), смерті (що втілює дисимілятивні процеси), гомеостазу (що втілює процеси організменої рівно-
ваги). Відчуття: реалізуються в сфері трьох сенсорних модальностей – кінестетичної, аудіальної, візуа-
льної. Конституція: астенічна, гіперстенічна, нормастенічна, або, відповідно до Е. Кречмера, шизотим-
ний, циклотимний, віскозний типи. Мотиви: внутрішні, зовнішні, нейтральні, тобто парадоксальні. Емо-
ції: позитивні, негативні, нейтральні. Темперамент (темпераментальні властивості нервової системи): 
сила, врівноваженість, рухливість. Ролі (відповідно до Е. Берна і К. Роджерса): роль дитини, дорослого, 
батька, або активна, пасивна, двоїста роль. Мислення: передлогічне, логічне, інтегральне, або парадокса-
льне, що поєднує передлогічне і логічні мислення. Характер (локус контролю): екстернальний, інтерна-
льний, нейтральний. Ідеали: свободи (прагнення до якої реалізується на рівні правих політичних сил), 
рівності (прагнення до якого реалізується на рівні лівих політичних сил) братерство як синтез свободи й 
рівності. Цінності: кристалізуються навколо надцінних ідей: «Я», тобто внутрішнє, «не-Я», тобто зовні-
шнє, «Ми» як синтез «Я» і «не-Я». Світогляд: випливає з типу детермінації, що дає три світоглядні докт-
рини: атеїзм, деїзм та теїзм (останній у формі моно-, полі- і пантеїзму).  

Відношення між чотирма показаними рівнями, що становлять вектори півкульової інтеграції, виявля-
ють наріжні сутнісні виміри людської активності: 

1. Відношення між першим і другим рівнями виявляє вимір душевності (несвідомого). 
2. Відношення між третім і четвертим рівнями виявляє вимір духовності (свідомого).   
3. Відношення між духовністю і душевністю виявляє особистісний вимір, або Я людини. 
4. Відношення між першим і четвертим рівнями виявляє вимір синестезії. 
5. Відношення між другим і третім рівнями виявляє вимір емпатії. 
6. Відношення між параметрами емпатії і синестезії характеризують любов. 
7. Відношення між першим і третім рівнями виявляє вимір потреби. 
8. Відношення між другим і четвертим рівнями виявляє волю як антипотребу (за П. В. Симоновим). 
Виходячи з вищевикладеного, можна виділити основні психолого-педагогічні і психотерапевтичні лі-

кувально-коригуючі і превентивні методи в межах кожного з восьми вимірів, які можна застосовувати з 
метою розвитку і гармонізації цих вимірів, тобто усунення трьох типів дисгармоній, нами розглянутих. 

1. Вимір душевності гармонізується і розвивається за допомогою психотерапевтичних технік регресу 
в минуле (права півкуля, що співвідноситься з параметром душевності, орієнтується на минулий час), 
методики відреагування, холотропної терапії Ст. Грофа, самовираження і корекції за допомогою мистец-
тва, методи катарсису, символдрами, гіпнозу (при гіпнозі активна переважно права півкуля). 

2. Вимір духовності гармонізується і розвивається за допомогою когнітивно-світоглядних терапій і 
корегуючих методів (спрямованих на подолання перекручувань у засобах прийому, переробки і структу-
рування інформації в процесі когнітивної репрезентації світу й образу «Я», що зумовлює формування 
дезадаптивних когнітивних схем), розвитком рефлексії майбутнього (ліва півкуля орієнтується на майбу-
тній час), потенційно-можливого аспекту сприйняття дійсності. 

3. Особистісний вимір гармонізується і розвивається через розвиток творчих здібностей, застосування 
методів інтеграції свідомості і підсвідомості, імаготерапії Дж. Волпера, розвиток метафоричного, пара-
доксального, багатозначного світосприймання, застосування медитації (як показують енцефалографічні 
дослідження, у стані медитації півкулі функціонально гармонізовані), прийомів психоаналізу.  

4. Вимір синестезії гармонізується і розвивається за допомогою евритмії (особливого виду мистецтва, 
застосовуваного у системі вальдорфських шкіл: синтез думки і слова, кольору і музики, рухів тіла і ду-
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ші), технік нейро-лінгвістичного програмування (спрямованих на «розкріпачення» витиснутих сенсорних 
модальностей людини), одна з яких використовує техніку вербально-ціннісної корекції. 

5. Вимір емпатії гармонізується і розвивається за допомогою рольових ігор, психодрами Дж. Морено, 
що дозволяють сполучити емоційні стани з рольовим репертуаром людини й навчають ставити себе на 
місце іншого.  

6. Вимір любові (як синтез емпатії і синестезії, сприйняття об'єкта любові і себе в єдності всіх психо-
фізіологічних складових двох організмів) гармонізується і розвивається за допомогою гештальттерапії 
(«цілісної» терапії), онтотерапії, психосинтезу, а також використання методик розвитку синестезії і ем-
патії.  

7. Вимір потреб гармонізується і розвивається за допомогою біхевіоральних методів, що базуються на 
принципах формування обумовленої поведінки, оскільки потреба функціонує за принципом позитивного 
зворотного зв'язку. 

8. Вимір волі гармонізується і розвивається за допомогою парадоксальних поведінкових методів, та-
ких, як метод парадоксальної інтенції В. Франкла, тому що воля (будучи антипотребою, за П. В. Сімоно-
вим) функціонує «від противного» за принципом негативного зворотного зв'язку.  

Природно, що вищезазначені напрями гармонізації взаєморозуміння у системі «людина – людина» є 
не лише визначальними, а й потребують технологічного забезпечення з тим, щоб оптимізувати сам про-
цес діагностики та корекції міжособистісних взаємин підлітків і юнаків шкільного віку.  
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век»: генезис и коррекция. 
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«person – person»; the perspectіve dіrectіons of іts correctіon are represented. 
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СПРОБА ПОБУДОВИ ТЕХНОЛОГIЇ РОЗВ’ЯЗКУ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦIЙ У КОНТЕКСТI 
КОНЦЕПЦIЇ ФУНКЦIОНАЛЬНОЇ АСИМЕТРIЇ МОЗКУ ЛЮДИНИ 

У статтi автори роблять спробу дати теоретичне обґрунтування технологiї ровз'язування  проблем-
них  ситуацiй та пропонують структуру такої технологiї на основi концепцiї функціональної асиметрії 
мозку людини, яка останнiм часом демонструє нові  системоформуючi  та  еврiстичнi можливостi. 

Проблема виявлення шляхiв розв'язку "проблемної ситуацiї" спокусливо приваблює прихильникiв 
"еврістики" з часiв, можливо, ще Декарта та Лейбнiца [1 : 200]. Вважається,  що за кожною проблемою 
латентно присутня система, яка обiймає та обiймається цiєю проблемною ситуацiєю [2].  

Шукання "фiлософського  каменя" – ключа до розумiння iнварiантної системи дiй (муки Сальєрi) – 
при зустрiчi з творчим завданням може стати захоплюючим процесом. Час вiд часу здається, що "жура-
вель iстини" вже знаходиться в наших руках. Ось i зараз... 

1964 рiк. Рiчард Сперрi відкриває феномен функцiональної асиметрiї мозку людини (ФАМ). 1981 рiк 
– Нобелiвська премiя. В наш час дослiдження, що пов'язанi з ФАМ, формуються у певну теоретичну 
концепцiю, яка демонструє  суттєвi  можливостi  у розумiннi  проблем свiдомостi  та  єдностi  психiчних 
процесiв [3]: 

1. Успiшний розв'язок проблеми забезпечується вiдкриттям методу рiшення, виявленням цiлiсної сис-
теми  з її структурними елементами та динамiкою функцiональних зв'язкiв мiж ними [4 :  30–34]. 

2. Процес розв'язку проблеми розгортається у  просторi  та  часi  як iсторичний  феномен, який має 
свою iнтригу й участникiв цього процесу з їх суб’єктивними переживаннями драми сюжету, крещендо, 
доведеного до моменту "Еврiка!". 

3. Цей акт  набуває  iндивiдуально-особистiсного, духовного сенсу, який пiдносить людину до рiвня 
Творця.  

Цi три аспекти мають бути врахованi у розробцi загального пiдходу  до проблемної ситуацiї та її роз-
в'язку. Автори запропонованої статтi вважають, що концепцiя ФАМ може вiдiграти роль системоформу-
ючого засобу у побудовi цiлiсної iнварiантної системи рiшення проблемних ситуацiй. 

Основнi положення концепцiї ФАМ (КФАМ) 
Враховуючи, що КФАМ лише набуває широкого висвiтлення [5], автори вважають за потрiбне приве-

рнути увагу, хоча б стисло, до її основних положеннь, припускаючи певну довiльнiсть, оскiльки КФАМ в 
узагально прийнятому розумiннi як теоретична споруда iснує лише у першому наближеннi. 

1. ФАМ людини є виявленням просторово-часової органiзацiї мозку. Ця просторово-часова  ор-
ганiзацiя вкрай досконала та пов'язана з особливою диференцiйованiстю матерiї мозку. Залежнiсть 
свiдомостi вiд мозку або формування мозку стало можливим, певно, завдяки еволюцiї простору та часу, 
що стало у кiнцевому пiдсумку стало формами прояву психiчних процесiв [6 : 146]. 

2. Етапи розвитку мозку є одночасно етапами еволюцiї просторово-часових вiдношень. Зако-
номiрностi розвитку духу та матерiї схиляють до усвiдомлення, що у просторово-часових координатах 
вони виявляють себе у найбiльш загальному виглядi у змiнi  фаз  симетрiї  та  асиметрiї [7 : 109].  

3. ФАМ виявляє себе, перш за все, у фактi iснування полярних стратегiй обробки iнформацiї (право- 
та лiвопiвкульової), у дуальних способах сприйняття та мислення, вiдбиття та освоєння  зовнiшнього та 
внутрiшнього свiтiв. 

4. Правопiвкульовий (ПП)  спосiб обробки iнформацiї – це емоцiйно-образний, предметно-
експресивний, цiлiсно–синтетичний, який виявляє багатозначний лiнгвiстичний та мотивацiйно-
смисловий контексти сприймання дiйсностi. ПП – базис пiдсвiдомого, iнтуїтивного прояву людської 
психiки. 

5. Лiвопiвкульова (ЛП) стратегiя пов'язана з абстрактно-логiчним та понятiйно-концептуальним, дис-
кретно-аналiтичним свiтосприйняттям, якє виявляється у однозначному лiнгвiстичному та мотивацiйно-
смисловому контекстах розумiння  свiту. ЛП  –  базис свiдомого прояву людської психiки, що реалiзує 
соцiальнi феномени волi та скепсiсу. 

6. ПП  у  своїй дiяльностi спирається на природнi знаки. Функцiї, що сконцентровано у ПП, – це фор-
ми психiчної дiяльностi, субстанцiєю яких є природнi знаки. У ЛП сконцентровано такi форми психiчної 
дiяльностi, субстанцiєю   яких  є  штучнi,  артифiцiйнi  знаки  [5 : 144–145]. 
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7. Стратегiї обробки  iнформацiї  пiвкулями  мозку  протилежнi  та взаємодоповнювальнi  [8]. Фено-
мен обробки iнформацiї, що виникає у однiй з пiвкуль, викликає полярний вiдгук у пiвкулі–"партнера". 

8. У парнiй роботi пiвкулi мозку функцiонують асиметрично у часi: ПП – у теперiшньому з опорою на 
минуле, ЛП – у теперiшньому зi зверненiстю до майбутнього часу [6 : 140]. У мозку немовби чiтко роз-
подiлено минуле та майбутнє мiж ПП та ЛП. 

9. Бiля витокiв висловлювання стоїть ПП, вона формує його глибинну структуру, а за завершеною 
формою висловлювання стоїть ЛП, вона формує його поверхневу структуру. ПП оперує iконiчними, а 
ЛП – символiчними знаковими системами. Можна продемонструвати, що початковi етапи породження 
мови представлено iконiчними знаками, а кiнцевi – символiчними. Шлях вiд глибинної структури мови 
до поверхневої – це шлях перетворення  думки  "для  себе"  у  думку "для iншiх". Вона починається у ПП 
та закiнчується у ЛП [5 : 131]. 

10. Сучасна  епiстемологiя  визнає  три  форми осягнення буття: 1) чуттєву (ПП); 2) рацiональну (ЛП); 
3) медитативну [9]. Остання як результат синхронiзацiї процесiв, що перебiгають у ПП та ЛП, як синтез 
протилежностей, у свiтлi якого виявляється феномен усвiдомлення, а дiйснiсть вiдкриває свою iстинну 
сутнiсть. Це нове бачення не вiдбувається за якимись механiчними рецептами чи у зв'язку зi свiдомими 
очiкуваннями. Воно завжди готується долею i потрiбно просто  дозволити йому трапитись. Як говорять 
на Сходi: "Свiтло циркулює у вiдповiдностi до своїх законiв". 

У процесi досягнення результату вербально-логiчної та зорово-образної дiяльностi вiдбувається ди-
намiчне поєднання територiально вiддаленних одна вiд одної структур ЛП та ПП мозку внаслiдок виник-
нення специфiчної (притаманнiй своєрiдно кожнiй  пiвкулi) та неспецифiчної (об'єднує обидвi пiвкулi) 
активацiї [10 : 269]. 

На завершальному етапi має мiсце генералiзацiя активацiї в обох пiвкулях мозку, сумiсна їх участь в 
iнтелектуальнiй дiяльностi людини [10 : 259]. На нейрофiзiологiчному рiвнi реалiзується особливий ме-
ханiзм "замикання". Динамiка процесу "замикання" тимчасового зв'язку йде вiд асиметрiї до симетрiї та 
знову до асиметрiї  активностi  пiвкуль  [11]. 

12. Найбiльше пiдвiщення глобальної синхронностi (активностi, що перекриває обидвi пiвкулi) зареє-
стровано при переходi вiд стану спокою до дiяльностi або при змiнi режиму роботи. Неспецифiчна 
(спiльна для обох пiвкуль) генералiзацiя активацiї в обох пiвкулях мозку є суттєвою як стартовий "пуско-
вий механiзм" [12 : 136]. 

13. Зовнiшнi бiхевiорально-феноменологiчнi ознаки переважної активностi тiєї чи iншої пiвкулi та 
моменти їх взаємодiї (синхронiзацiї психофiзiологiчних процесiв, що протiкають у обох пiвкулях) висві-
тлено в лiтературi з НЛП (нейролiнгвiстичне програмування) [13 : 135 –155]. 

Передумови побудови технологiї розв'язування проблемних ситуацiй 
1. На пiдставi аналiзу власного професiйного досвiду, психолого-педагогiчної лiтератури,   резуль-

татiв психофiзiологiчних та нейрофiзiологiчних дослiджень, ми припускаємо, що у розв'язуваннi пробле-
мної ситуацiї мозок реалiзує свiй природний цикл обробки iнформацiї, яка пов'язана  з проблемною ситу-
ацiєю. Безумовно, на нього (цикл) вливають зовнiшнi дiї як стимулюючого, так i гальмiвного характеру. 
Ми пропонуємо "iдеальну" модель рiшення проблемного завдання, а також "важiлi" пiдтримки дiй на 
кожному етапi такого циклу. 

2. Розв'язування проблемної ситуацiї як складного когнітивного завдання складається з ряду по-
слiдовних стадiй (змiст та логiку яких буде обґрунтовано далi); кожна з них є своєрдним елементарним 
циклом [14]. Цикл завершується суб'єктивним вiдчуттям в областi сонячного сплетiння (факт, що визна-
ється схiдними та захiдними психотерапiями). Можна припустити, що у  такий  момент  вiдбувається  
"замикання енергетичного трикутника": ЛП–ПП – область сонячного сплетiння, що реєструється суб'єк-
том як акт усвiдомлення. 

3. ПП здiйснює iнтегруючi дiї, а ЛП – операцiї диференцiюючого характеру. На кожному новому 
етапi ЛП дослiджує все бiльш тонкi елемети цiлiсної системи (вона складається у процесi виявлення ме-
тоду розв'язку проблеми). ПП вiдбирає цi елемети для побудови блокiв,"шлiфуючи" їх з кожним новим 
кроком розкриття методу розв'язку. "Кожна наступна стадiя процесу виростає з попередньої, є її 
внутрiшньою умовою, i тому всi стадiї неперервно пов'язанi мiж собою генетично" [15 : 95]. При цьому 
процесуальний аспект мислительної дiяльностi суб'єкта не зводиться до операцiонального. Разом с тим, 
спостерiгається взаємний перехiд внутрiшньої та зовнiшньої сторiн психiчної дiяльностi [20]. 

4. Технологiя розв'язування проблемний ситуацiй, яка побудована на ґрунтi КФАМ є спорудою бiльш 
загального рiвня. Тому вона повинна вбирати виявленi й в iншiх дослiдженнях етапи розв'язування про-
блемний завдань. Наприклад, М. Вертгеймер обґрунтовує такий варiант  [16 : 20–21]: 

а) поява теми; на цій стадії виникає почуття необхiдностi почати роботу, почуття "спрямованої на-
пруженостi", яка мобiлiзує  творчi сили; 

б) сприйняття теми, аналiз ситуацiї, усвiдомлення проблеми; 
в) попередня робота над розв’язуванням проблеми. Вона, у значнiй мiрi, протiкає неусвiдомлено, хоча 

попередньо свiдома робота носить досить напружений характер. Ця  попередня робота може розглядати-
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ся як спосiб створення спецiальних засобiв для розв’язування проблеми. За приклад може правити трену-
вання у вiзуалiзацiї проблемної ситуацiї; 

г) виникнення рiшення, що не потребує  особливих пояснень. 
Можна навести й iншi джерела [4: 43–45; 17 : 109; 18 : 247; 19 : 100–102; 20 : 229–234, 290–291], що 

торкаються послiдовностi  дiй  у  розв'язуваннi навчальних завдань рiзного ступеня складностi,  проте 
при всiй позитивностi вказаних розробок, вони скорiше мають характер iнтуїтивно-емпiричних узагаль-
нень, що можуть бути теоретично осмисленi з позицiй КФАМ.  

5. Оскiльки технологiя розв'язування проблемних ситуацiй у КФАМ виявляє циклiчний характер [21], 
вона має бути узгоджена з вiдомою методологiчною закономiрнiстю – циклом наукового пiзнання (ЦНП)  
[22 : 8–42, 63–71; 23 : 16–19; 24 : 116–121, 262]. Вiн схематично може бути зображено ланцюжком: факти 
–> гiпотеза, модель –> висновки, що будуються на ґрунтi гiпотези, моделі –> експериментальна пе-
ревiрка висновкiв, яка пiдтверджує правильнiсть гiпотези, уточнює або спростовує її. У ЦНП фiксуються 
зовнiшнi пiдсумки дiяльностi мозку, але не розкривається психологiчний процес їх (пiдсумкiв) одержан-
ня. У всякому разi, КФАМ дає можливiсть зрозумiти, якi дiї обробки iнформацiї знаходяться у промiжках 
мiж вiдмiченими фазами ЦНП, якi дiї пiвкуль мозку можуть привести до певного результату на шляху 
ЦНП. Хоча дослiдники вказують на вiдмiннiсть мiж науковими та навчальними ситуацiями [23 : 87–110], 
етапи ЦНП можуть бути спiльними для обох пiдходiв, однак  з рiзним наповненням та питомою вагою 
кожної стадiї ЦНП.  

6. Технологiя  розв'язування навчальних завдань, яка спирається на КФАМ, повинна в той же час 
пройти три органiзацiйно-психологiчнi етапи: а) мотивацiйний; б) операцiйний; в) рефлексивний  
[24:101–108]. 

7. Нарештi, кiлькiсть крокiв технологiї визначається наступними мiркуваннями:  А) найбiшьш опти-
мальною моделлю циклiчного процесу є синусоїда [7 : 32]; Б) на пiдставi пункту 7 (основнi положення 
КФАМ цiєї статтi) синусоїди активностi бiопотенцiалiв пiвкуль знаходяться у протифазах [25 : 57, 63, 68, 
87].Викладену iнформацiю iлюструє Рис. 1 – графiчна iнтерпретацiя iдеальної моделi технологiї 
розв’язування проблемної ситуацiї: 
 

  ПП

  ЛП

      1       2       3       4       5       6      7       8      9(1)

                                       Рис. 1
 

В)  згiдно пункту 12, мають бути створенi стартовi умови розв'язування проблемної ситуацiї за  допо-
могою релаксацiйних  технiк; 

Г)  на вiдповiднi етапи технологiї вказують точки екстремумiв активностi пiвкуль мозку (вони лежать 
на лiнiях 3, 7), точки перетину графiкiв (1, 5, 9) та промiжнi точки переходiв (лежать на лiнiях 2, 4, 6, 8);  

Д) враховуючи симетричнiсть розташування точок активностi, можна зробити висновок, що всiх 
крокiв (етапiв) повинно бути 15 (кроки 1, 5, 9 є спiльними). 

Далi, як пiдсумок, пропонується у загальному виглядi блок-схема технологiї розв’язування проблеми 
та дiй, що пов’язанi з активiзацiєю вiдповiдних пiвкуль [26 : 12–13]. 

ЛП ПП 
1. Підготовчий етап. Використання релаксаційних технік для зниження сторонніх “шумових” впливів, 
забезпечення  умов для попередньої первісної  синхронізації коливань біопотенціалів обох  півкуль. 
2. Вербальне висвітлення обставин, що можуть при-
звести до усвідомлення проблемної ситуації. 

2. Цілісне візуальне сприйнаття реальної ситу-
ації, експериментальної установки, моделі, 
ілюстрації, що пов’язані з проблемною ситуаці-
єю. Рефлексування первісних відчуттів. 

3. Завершення вербального висвітлення проблемної 
ситуації через мовлення вголос. 

3. Диференціювання області візуального                             
сприйняття в порiвняннi, спiвставлення різних 
варіацій проблемної ситуації. Перехід від ста-
тичного до динамічного сприйняття ситуації.  

4. Первісне пояснення сутi проблеми в основному з 
використанням донаукової мови. Первісне виявлення 

4. Візуалізація проблемної ситуації у внутріш-
ньому плані. Побудова первісної моделі про-



Вісник Житомирського педагогічного університету.Випуск 8. Психологічні  науки  
  

 86 

причинно-наслідкових зв’язків. блеми у зовнішньому плані в вигляді малюнка, 
схеми. 

5. Рефлексія позитивного відношення, зацікавленості у розв’язуванні проблеми. Спостереження зовніш-
ніх ознак позитивної мотивації [13 : 135–155]. Вербальна інтерпретація власного відношення до пробле-
ми. 
6. Вербальне виявлення зв’язків між первісною модел-
лю проблеми та теорією, на підставі якої може 
розв’язуватись проблема. Перехід від частково науко-
вої мови до наукових понять. 

6. Розгляд варіацій первісних моделей. 

7. Первісна знаково-символічна матеріалізація                                                                                               
проблемної ситуації. 

7. Співставлення матеріалізованих об’єктів- 
моделей. Побудова  динамічної моделі. 

8. Первісне формулювання виявленої закономірнсті. 8. Подальша диференціація динамічної моделі. 
Співставлення різних варіантів динамічної мо-
делі. 

9. Згортання логічних операцій. Досягнення емоційного стану “Ага!”, “Знайшов!”  Завершення побудо-
ви ідеальної моделі проблеми. Вихід на завершений образ (гештальт). Формулювання виявленої законо-
мірності. Усвідомлення моменту рішення проблеми, рефлексія “відкриття”.  

 

Цiлком зрозумiло, що реальний шлях розв'язування проблемного завдання може вiдрiзнятися вiд за-
пропонованої iдеальної моделi. У процесi диференцiюючих та iнтегруючих дiй можливий рух як "зверху 
донизу" так й "знизу вгору". Проте ідеальна модель сприяє освітленню шляхів пошуків. Якщо "техно-
логiя" виявиться такою, яку може бути верiфiковано (див. [21], де запропонований варiант технологiї 
знаходить певне пiдтвердження!), тодi у дослiдженнях активностi взаємодiї пiвкуль мозку при  розв'язу-
ваннi  проблемної ситуацiї повинно бути зареєстровано три моменти синхронiзацiї біопотенцiалiв 
пiвкуль (на Рис. 1 – точки 1, 5, 9). Доки ця закономiрнiсть чекає свого остаточного доказу, автори визна-
ють, що запропонована "технологiя" виправдовує себе як ефективний навчальний варіант у педагогічній 
практиці. 
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Брандес В. М., Вознюк А. В. Попытка построения технологии решения проблемных ситуаций в 
контексте концепции функциональной асимметрии головного мозга человека. 

В статье авторы делают попытку дать теоретическое обоснование технологии решения проблемных 
ситуаций и предлагают структуру такой технологии на основе концепции функциональной асимметрии 
головного мозга человека, которая в последнее время демонстрирует новые системоформирующие и  

эвристические  возможности. 

Brandes V. M., Voznuyk O. V. An Attempt of Building the  Technology of  Resolving  the Problems  in  the  
Context  of  the Concept of Functional Asymmetry of Cortex of a Man. 

The authors made an attempt  to substantiate the technology of resolving the problamatic situations and offer the 
structure of such technology on the basis of the concept of functional asymmetry of man’s cortex, which nowa-

days demonstrates new system-forming and heuristic possibilities. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ЧЕСНОСТІ І 
ПРАВДИВОСТІ У ПЕРШОКЛАСНИКІВ 

Виявляються особливості формування моральних якостей чесності і правдивості у першокласників. 

Моральне виховання школярів у навчально-виховному процесі – одна з головних проблем психолого-
педагогічної науки та першочергове завдання сучасного вчителя. Розвиток моральної сфери школяра є 
умовою успішного розвитку його особистості, лежить в основі його поведінки в різних сферах життя. 

 Моральне  виховання дитини розпочинається ще задовго до її вступу до школи. Але тільки тут вона 
зустрічається з чіткою та розгорнутою системою вимог, виконання яких постійно контролюється. Адже 
саме в молодшому шкільному віці, за твердженням психологів, закладається фундамент  моральної пове-
дінки, починається цілеспрямоване формування суспільної спрямованості особистості на основі раніше 
отриманих моральних понять та звичок [1: 73-74]. 

В процесі формування особистості школяра, коли взаємодіють особистий досвід і суспільні вимоги, у 
дитини складається система переконань і ідеалів, які стають постійно діючими мотивами її поведінки. В 
подальшому система моральних переконань і ідеалів, яка виникла, тобто  моральна свідомість, стає до-
мінуючим фактором, який визначає  суспільну активність. Необхідною умовою формування моральної 
поведінки є знання школярами відповідних правил і норм, хоч саме по собі це знання ще не забезпечує 
відповідного рівня моральної поведінки. Більш того, засвоєння знань без практики відповідної моральної 
поведінки призводить до утворення так званого "морального формалізму" (Л.І.Божович), що виражається 
у розриві між моральними знаннями і моральною поведінкою [2:186-188]. Тому головним у формуванні 
особистості молодшого школяра має бути правильна організація його життя і діяльності, в яких він набу-
ває моральної суспільної поведінки. У формуванні моральної поведінки дуже важливо створити у вихо-
ванця єдину систему, що об’єднує моральні знання, почуття і дії.  

Виховання чесності і правдивості тісно пов’язане з моральним вихованням школярів в цілому і є од-
нією з його ланок.   

Чесність – моральна якість особистості, яка відображає одну із важливих вимог моральності. Вона 
включає правдивість, принциповість, вірність прийнятим зобов′язанням, суб′єктивну переконаність у 
правильності справи, що здійснюється, щиросердність перед іншими і самим собою щодо тих мотивів, 
якими людина керується, визнання і підтримку прав інших людей на те, що їм законно належить. 

Правдивість – моральна риса, що характеризує людину, для якої стало правилом говорити істину, не 
приховувати від інших людей і самої себе справжнього стану справ. Брехня виникає як компенсація не-
достатності вольової (довільної) поведінки, починає розвиватися, коли у дитини не сформувалася ще 
потреба у правдивому відношенні до інших людей, коли чесність не стала якістю, яка підвищує значи-
мість дитини в очах інших людей. 

 Чесність і правдивість є чи не найважливішими для встановлення гарних стосунків між людьми. Во-
ни характеризують людину з позицій високих моральних чеснот. Тому в молодшому шкільному віці слід 
особливу увагу звернути на виховання чесності, правдивості, з якими тісно пов′язане вміння дотримува-
тися своїх обіцянок, доводити до кінця розпочату справу, виконувати її вчасно і сумлінно, бути відпові-
дальним за свої дії і вчинки, мати власні переконання і відстоювати їх. Життя постійно наповнене ситуа-
ціями, одні з яких діти легко вирішують згідно моральних норм поведінки, інші ж провокують їх на по-
рушення правил і брехню. Перед ними постає питання: як вчинити? 

Проведений нами аналіз психологічної літератури з питань дослідження чесності і правдивості дітей 
змушує нас визнати факт малочисельності існуючих методик. У зв′язку з цим виникає потреба у ство-
ренні відповідних модифікацій загальновідомих стандартизованих та проективних методик з метою їх 
застосування у вивченні розвитку моральних якостей чесності і правдивості сучасних школярів. Особли-
вий інтерес викликала у нас проективна методика Рене Жиля. 

“Фільм-тест” Рене Жиля належить до класу проективних технік. Це напівпроективна візуально-
вербальна методика, стимульний матеріал якої представлений 25 малюнками з коротким текстом і 17 
виключно текстовими завданнями [3: 316-317]. 

Методику Р. Жиля неможливо віднести до ряду чисто проективних, вона являє собою форму, перехі-
дну між анкетою і проективними тестами, поєднуючи переваги стандартизованого вимірювального тесту 
і індивідуалізованої проективної техніки. В цьому її велика перевага. Вона може бути використана як 



Мачушник О.Л. Дослідження особливостей формування моральних якостей чесності і правдивості у першокласни-
ків 

89 

інструмент глибинного вивчення особистості, а також в дослідженнях, які потребують вимірювань і ста-
тистичної обробки даних. 

 “Фільм-тест” призначений для дослідження соціальної пристосованості дитини 4-12 років, особливо-
стей її міжособистісних стосунків з оточуючими, деяких поведінкових характеристик та особистісних 
якостей. Ця методика, як і інші проективні техніки, дозволяє здійснити глобальний підхід до оцінки осо-
бистості досліджуваного, виявити її пригнічені, приховані, завуальовані сторони.  

Характерною особливістю "Фільм-тесту" є відносна неструктурованість запропонованих досліджува-
ному завдань, кожне з яких передбачає практично необмежену кількість потенційно можливих "правиль-
них" відповідей. Малюнкові завдання методики Р.Жиля достатньо прості, схематичні, несуттєві деталі і 
деталі обличчя в них відсутні, що полегшує досліджуваному ідентифікацію з певним персонажем малю-
нку, дозволяє уявити у нього будь-який вираз обличчя. Дитині пропонується обрати собі місце серед зо-
бражених людей чи ідентифікувати себе з відповідним персонажем (позначити його “х”). При цьому зве-
ртається увага на позицію обраного дитиною персонажа, його включеність у групу чи самотність, розта-
шування поблизу чи на відстані від ключової фігури малюнку тощо. 

Крім якісної оцінки результатів, дитяча проективна методика міжособистісних взаємин дозволяє 
представити результати психологічного дослідження за рядом змінних і кількісно. 

На зразок “Фільм-тесту” нами була створена візуально-вербальна методика для діагностики чесності і 
правдивості дітей 6-7 років. При цьому ми цілком усвідомлюємо, що методика створювалася в дослідних 
цілях і не претендує на роль єдиного досконалого інструментарію 

Мета застосування модифікації методики – вивчення особливостей становлення моральних якостей  
чесності і правдивості у дітей  6-7 років. 

Необхідний матеріал: 9 малюнкових завдань-ситуацій, типових для повсякденного життя дітей. 
Малюнкові завдання виконані відповідно до аналогічних пунктів “Фільм-тесту“ Р.Жиля. Основу їх 

сюжету складає контурне зображення різних типових для дитини цього віку життєвих ситуацій. 
Запропонована нами методика призначена для індивідуального дослідження дітей першого класу. Ін-

дивідуальна робота з досліджуваним проводиться у формі бесіди, весь хід якої фіксується у протоколі. 
Перед початком роботи з методикою дитині повідомляється, що від неї чекають відповіді на запитання. 
Дитина розглядає малюнки, читає сама або їй зачитують текстові завдання , відповідає на запитання, по-
казує досліднику, в якому місці на малюнку вона хотіла б знаходитись і чому, розповідає, як поводила б 
себе у певній неприємній для іншого ситуації. 

Ситуація1. 
Ось будинок, в якому діти, граючись м′ячем, розбили шибку. Там же був(ла) і ти. Що скажеш дорос-

лому?  
Ситуація 2. 
Ось шкільний клас. Дитина отримала “двійку”. Скаже про неї вдома чи ні? Кому скаже?  
Ситуація 3. 
В ігровій кімнаті в школі є найулюбленіша іграшка всіх дітей – ведмедик. Усі хочуть ним гратися. 

Одна дитина сховала ведмедика за спиною, друга запитує, чи не бачила вона  іграшки. Яку відповідь по-
чує ? 

Ситуація 4. 
Йде урок. Одна дитина грається іграшкою, коли всі пишуть класну роботу. Вчителька запитує, що ди-

тина робить. Що вона відповість? 
Ситуація 5. 
Вдома. Мама йде з дому і говорить дитині, щоб та спочатку зробила уроки, а вже потім читала казки. 

Що робитиме дитина? (Батьки пішли і звітувати про свої вчинки доведеться пізніше). 
Ситуація 6. 
Також вдома. Дитина сіла дивитися по телевізору мультфільми. Мама запитує, чи зроблені уроки. Що 

їй відповість дитина? 
Ситуація 7. 
Дитину послали по хліб. Вона загралася і забула про доручення; мама теж про нього не згадала. На 

наступний день дитина знайшла у кишені гроші. Як вона вчинить? Купить хліб чи морозиво для себе ? 
Ситуація 8. 
Вдома. Заходить мама в кімнату й бачить, що зі столу впали чашки й розбилися. Вона запитує дитину, 

яка гралася в цій кімнаті з котом, хто це зробив. Що відповість дитина? 
Ситуація 9. 
Класна кімната. Дитина принесла в клас мішечок з іграшками й цукерками. Мішечок розірвався, все 

впало на підлогу, розсипалося, покотилося. Ось товариш підняв цукерку. Що він з нею зробить? Де зна-
ходишся ти? Покажи або познач хрестиком. 
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 За допомогою відповіді чи просто вказівки досліджуваного на його вибір персонажа можна отримати 
інформацію про особливості ставлення дитини до інших людей, про рівень розвитку у неї чесності і пра-
вдивості та ступінь моральності дитини взагалі. 

Висновки, отримані на основі застосування цієї методики, слід розглядати як вірогідні, евристичні, 
які можуть бути використані лише у сукупності з іншими даними, експериментально-психологічними, 
клінічними і просто фактичними (знання фактів минулого і сучасного життя досліджуваного). 

Результати проведеного нами дослідження серед учнів-шестирічок  піддавались кількісному та якіс-
ному аналізам і представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1. 
 

Кількість виборів у % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Позитивні 25 17,9 21,4 39,3 25 46,4 10,7 21,4 14,3 
Негативні 75 82,1 78,6 28,6 75 53,6 89,3 78,6 85,7 
Індиферентні    32,1      

 
За даними дослідження, лише 25% учнів класу зможуть відповісти чесно після скоєного. Інші 75% 

схильні відвести від себе загрозу покарання (ситуація 1). 
У загрозливій для досліджуваного ситуації  2 його поведінка одразу змінюється. Якщо в попередній 

ситуації 25% учнів брало провину на себе (можливо, тому, що такого випадку з учнями, особливо з дів-
чатками, ще не трапилося), то в даній, наближеній до їхнього життя ситуації лише 17,9% дітей відверто 
скажуть правду батькам про неприємну подію, причому тільки 1 учень правдиво відповість в обох (пер-
шій і другій) ситуаціях. 

В ситуації 3, ще більш наближеній до життя дітей, де гра і іграшки – провідні способи і засоби діяль-
ності, тільки 21,4% дітей відповіли, що скажуть правду про місцезнаходження іграшки і поділяться нею з 
іншими. Інші 78,6% дітей ладні сказати неправду, аби не втратити цінну для них річ. 

В ситуації  4, коли слід проявити чесність – нечесність у ставленні до вчителя, тільки 28,6% учнів 
зможуть сказати неправду найбільш референтній особі – вчителю. Це саме ті діти, що нечесно повели 
себе в попередній ситуації з іграшкою. 32,1% дітей вважають за краще промовчати, 39,3% – скажуть пра-
вду про свою поведінку на уроці. 

 Відповіді на ситуацію 5, показують, чи зможуть діти сказати неправду батькам, аби почати займатися 
улюбленою справою. Незважаючи на вказівку йти робити  спершу уроки, 75% дітей спокійно візьмуться 
спочатку читати казки, аніж робитимуть уроки (Батьки пішли, і звітувати про свої вчинки доведеться 
пізніше). 

З відповідей до ситуації 6 слідує, що сказати неправду у вічі батькам одразу зможуть 53,6% дітей. Це 
на 21,4% менше, ніж в попередній ситуації, коли розмова з батьками відсувалася в часі. Але це становить 
більше половини відповідей дітей. 

Коли мова йде (ситуація 7) про можливість зробити приємне собі (купити морозиво) чи згадати про 
інших (купити хліб для сім ї), то 89,3% дітей обирають перше. Переважна більшість дітей схильна поту-
рбуватися насамперед про себе. 

Кількість дітей, що ладні відвести від себе покарання за скоєну провину, сягає 78,6% учнів класу (си-
туація 8). В даному випадку мотивом брехні є уникнення покарання і перенесення його на слабшого (кі-
шку), що не зможе відповісти чи заперечити. Позитивну відповідь – зізнаються у скоєному – дали лише 
32,4% дітей. 

У ситуації 9, де у однокласника впали на підлогу цукерки, 85,7% дітей ладні привласнити чужу зваб-
ливу річ – цукерку; 14,3% учнів твердять, що віддадуть цукерку. Характерним для дітей цього віку є те, 
що вони на 100% ідентифікували себе на малюнку з дитиною, що підняла цукерку.  

Зважаючи на лабораторний характер проведеного нами дослідження, ми все ж можемо зазначити, що 
дані, отримані нами, були підтверджені результатами спостереження за дітьми класу в різних ситуаціях – 
на уроці, на перерві, на прогулянках, тобто в ситуаціях формального і неформального їх спілкування 
один з одним і з вчителем. Дані спостереження в свою чергу були підтверджені результатами застосу-
вання  методу експертних оцінок. В ролі експерта була задіяна класовод, яка вказала на дітей, що схильні 
давати неправдиві відповіді, здійснювати нечесні вчинки. 

 Вважаємо, що запропонована нами модифікація проективної методики “Фільм-тест” Рене Жиля до-
зволяє виявити рівень розвитку чесності і правдивості у школярів початкового класу, адже  діти 6-7 років 
вже психологічно підготовлені до ясного розуміння сенсу моральних норм та правил і до їх повсякденно-
го виконання. 
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Усі дані сумувались, аналізувались і узагальнювались. Остаточні результати розподілу учнів першого 
шестирічного класу за рівнем розвитку у них чесності і правдивості представлені в діаграмі. 

 

В загальному вигляді, судячи з відповідей, можна говорити про рівні розвитку чесності і правдивості 
у дітей. Про кожну дитину, як про таку, можна говорити, що вона знаходиться (за І.Д.Бехом  [4: 6-10]), на 
одному з 4-х рівнів розвитку чесності і правдивості. 

1. Високий рівень: правдивість стала звичною, усвідомленою формою поведінки дитини. Добровільно 
зізнається у своїх провинах, намагається виправити свої помилки. Ніколи не бере без дозволу чужі речі. 
Чесна. 

2. Середній рівень: в основному правдива; визнає нетерпимість до неправди, щиро її засуджує. У бі-
льшості випадків зізнається в своїх провинах. Виконує обіцянки, але необхідний постійний контроль з 
боку дорослих. 

3. Рівень нижче середнього: чесність і правдивість не є звичною формою поведінки, виявляються си-
туативно. Припускається частих порушень, знаходячи при цьому виправдання своїм провинам. У скоє-
них провинах зізнається лише після пред′явлення незаперечних доказів. Схильна до фантазування, не-
щира. 

4. Низький рівень. Характеризується неправдивою, нечесною і корисливою поведінкою, заздрісна; 
свідомо говорить неправду і не відчуває при цьому докорів сумління. Нещира, не зізнається у своїх про-
винах, будь-що прагне приховати їх. 

В цілому результати, отримані нами в ході дослідження, свідчать про те, що шестирічні першоклас-
ники знайомі з правилами моралі (“не кради”, “не говори неправди”), але не завжди користуються ними в 
житті. Знати – для них не означає діяти відповідним чином. Тому, знаючи про чесність і нечесність, учні-
шестирічки спокійно ставляться до нечесних вчинків товаришів, а нерідко й самі порушують відомі їм 
правила моральної поведінки. Отже, надзвичайно важливо забезпечити формування у школярів у навча-
льно-виховному процесі моральних понять, які дозволяють розібратися, що добре і що погано у вчинках 
реальних людей (ровесників) та літературних героїв. Необхідно повсякденно тренувати дітей у мораль-
ній поведінці, у проявах чесності та правдивості, у першу чергу. Розв’язанню цієї задачі сприяє спеціаль-
не створення ситуацій та використання випадків із повсякденного життя дітей у класі, в яких учень стає 
свідком прояву чесності чи нечесності товариша, сам потрапляє у необхідність вибору – сказати правду, 
промовчати чи проявити нечесність. 

Тому у розвитку моральної поведінки школярів важливо створити у їх свідомості єдину систему, що 
включає знання, почуття та дії. Досягненню цієї мети сприятиме, ми вважаємо, наявність сильного по-
стійно діючого мотиву, такого, як, наприклад, оцінка вчителя для молодших школярів. 

 Навчальний процес також надає багато можливостей для виховання у учнів  морального ставлення до 
людей. Зокрема, сильний виховний потенціал мають уроки читання в початкових класах. 

Здатність дієво ставитись до проявів нечесності, прагнути бути правдивим самому формується у шко-
лярів в процесі проведення рольових ігор,  розроблених педагогами та психологами. До активних методів 
корекції моральних якостей належить груповий соціально – психологічний тренінг, який проводиться 
психологом з метою допомогти вчителю у виховній роботі. 

Діаграма розподілу учнів за рівнями розвитку чесності і правдивості
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Мачушник Е.Л. Исследование особенностей формирования моральных качеств честности и прав-
дивости у первоклассников. 

Выявляются особенности формирования моральных качеств честности и правдивости    у первокласс-
ников. 

Machushnyk O.L. Research on  the peculiarities of developing the moral qualities of  honesty and sincerity 
among first form pupils. 

The article highlights the peculiarities of development of such moral qualities as honesty and sincerity among 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАСЛІДУВАННЯ У ДИТЯЧОМУ ВІЦІ 

В статті розглядається динаміка та значення наслідувальної діяльності в психічному розвитку дитини. 

Досліджуючи проблеми дитячої психології, неможливо не звернути уваги на феномен наслідування, 
що є характерною особливістю цього віку. Сутність наслідування полягає у перейманні і відтворенні ін-
дивідом нових форм поведінки, способів діяльності оточуючих його людей, особливостей характеру то-
що. Завдяки цим особливостям імітаційна діяльність як форма орієнтувальної, на думку багатьох вчених, 
є одним із найважливіших механізмів формування особистості в дитячому віці. Вивченню цього феноме-
ну присвячено чимало робіт, в яких йому відводилась та чи інша роль у розвитку і формуванні особисто-
сті дитини. Так, ще Марк Фобій Квінтіліан вважав наслідування одним із провідних методів навчання і 
виховання. В теорії біхевіоризму та необіхевіоризму імітації відводиться ключове значення в пізнаваль-
ному та комунікативному розвитку дитини як механізму засвоєння соціального досвіду. 

 Вітчизняні вчені також підкреслювали важливе значення імітації. Л.С. Виготський [1] вважав її дже-
релом виникнення всіх специфічно людських властивостей свідомості і видів діяльності. Крім того, під-
креслюється, що наслідування відіграє важливу роль у формуванні особистості дитини. В.С. Мухіна [2] 
розглядає ідентифікацію як механізм власне формування особистості, Е.В.Суботський [3] вважає наслі-
дування механізмом становлення суб’єктивності, становлення внутрішнього світу. 

Проте наслідування є тим феноменом, який, впливаючи на розвиток різних якостей особистості, од-
ночасно і сам зазнає розвитку, змінюється в кількісному і якісному планах. Особливо інтенсивним цей 
розвиток є у дитячому віці, коли імітація є механізмом засвоєння соціального досвіду й одночасно засо-
бом формування особистісних властивостей і якостей дитини. 

Розглядаючи проблему динаміки і функцій наслідування в онтогенезі, В.О. Просецький [4] зазначає, 
що розвиток здійснюється від нижчих форм до вищих і демонструє певні загальні тенденції і напрями 
розвитку імітаційної діяльності в онтогенезі (від зовнішнього, безумовнорефлекторного, недовільного, 
простого, одиничного наслідування немовлят до внутрішніх складних, творчих актів наслідування у 
юнаків). Таким чином, автор виділяє кілька етапів розвитку імітаційної діяльності. 

Елементарне наслідування немовлят по типу “луни”, основними характеристиками якого є недовіль-
ність, неусвідомлюваність, зовнішнє відтворення окремих рухів (жестів, виразних рухів), голосів, емо-
ційних реакцій. Цей період І.В. Шаповаленко [5] поділяє ще на три фази, протягом яких наслідування 
немовлят зазнає значних змін. Автор відзначає, що до 3-х місяців наслідувальні дії знаходяться у стадії 
становлення. З 2-3-х місяців в окремих випадках дитина здатна до повторювання рухів, але, за даними 
Х. Папоушек, М. Папоушек [6], ці дії є скоріше винятком із правила. Набагато частіше проявляється ви-
переджаюче наслідування матері при безпосередньому емоційному спілкуванні з дитиною. Тому наслі-
дувальні рухи немовлят первинно мають характер емоційного зараження і суттєво впливають на 
формування емоційного спілкування з дорослими як провідної діяльності немовлят. 

Мімічні та пантомімічні наслідувальні рухи дітей 2-6-ти місяців відтворюють найпростіші рухи доро-
слих (відкривання-закривання рота, погойдування головою, плескання в долоні), а також передмовленнє-
ві вокалізації, що моделюють різні сторони мовлення близького дорослого. 

Саме ці дії, на думку Л.П.Обухової [7], є передумовами первинної орієнтаційної діяльності дитини в 
мовленнєвих та виразно-емоційних ситуаціях. Автор підкреслює, що наслідування дитиною цього віку 
експресивних дій дорослих можна пояснити як найперші спроби дитини включитися в побудову специ-
фічно людського способу спілкування. 

В ході третьої фази (6–12 місяців) наслідування стає засобом засвоєння дитиною тих нових дій, що не 
були властиві їй самій, тому Л.С.Виготський, Ж.Піаже назвали цю фазу початком “справжньої імітації”. 
Наслідування на цій стадії виконує дві основні функції, на які вказують багато дослідників: 

1) збільшення й ускладнення засобів спілкування (Е.І. Ісеніна) [8]; 
2) розвиток предметних маніпуляцій, що є об’єктивною передумовою дій з предметами, побудови їх 

образу (Л.А.Венгер, Ф.І.Фрадкіна) [9], [10]. 
Крім того, дитина відтворює і специфічні жести дорослих та окремі дії з предметами. 

І.В. Шаповаленко називає цю  фазу копіюванням і визначає умови її успішності, серед яких багаторазова 
демонстрація взірця із словесним підкріпленням, надання дитині того самого “взірцевого” предмета та 
емоційне підкріплення дій дитини. Але орієнтувальна функція ще належить дорослому, що свідчить про 
первинну недиференційованість орієнтувальних та виконавських дій і обумовлює “глобальний недифе-
ренційований характер наслідувального акту” (Л.П.Обухова), який виконується матеріально з детальним 
розгортанням суттєвих та несуттєвих рухів. 
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Другий великий період, що виділяється В.О.Просецьким, є період простого наслідування у ранньому 
дитинстві. Імітація тут мало усвідомлена і  слабко довільна, здебільшого стосується предметних дій та 
мовлення дорослих. У цьому періоді, як і в першому, також виділяється кілька фаз. 

Перша (12–15 місяців) характеризується появою здатності до маніпулювання не тотожними, а схожи-
ми на взірець предметами, які дитина самостійно знаходить, імітаційні дії поступово переростають у 
предметно-маніпулятивну гру, що сприяє побудові образів предметів на основі їх безпосереднього 
сприймання та наочно-дійового мислення. Дорослий тут виступає ще в ролі взірця і контролера. 

У наступній фазі (15–18 місяців) дитина вже здатна відтворювати не окремі розрізнені дії, а цілий ла-
нцюжок таких дій, незмінність і обов’язковість яких надає наслідуванню ритуального характеру, де не-
обхідним є певний порядок здійснення дій. 

Поступово дитина переходить до наступної фази (3-й рік життя), у ході якої фактично змінюється ос-
новний зміст моделювання. Зміна соціальної ситуації розвитку, виділення до 3-х років дорослого зі світу 
предметів в окремий світ соціальних стосунків і “відокремлення” дитини від дорослого впливає на зміст і 
функції наслідувальної діяльності дітей. Імітація тут здебільшого стосується певних життєвих ситуацій, 
де відтворюються вже не конкретні дії з предметом, а певні дії дорослого, що відповідають ситуації. Це 
дає змогу вважати цей етап підготовчим до засвоєння нової провідної діяльності – сюжетно-рольової гри. 
В періодизації Л.П. Обухової, І.В. Шаповаленко цей період був названий періодом символічного моде-
лювання, оскільки наслідування дитини носить яскраво орієнтувальний характер, здійснюється не з кон-
кретними предметами, а з предметами-замінниками і стосується дій близького соціального дорослого. Як 
зазначають автори, воно дозволяє дитині заглибитися як у світ предметів, так і в світ соціальних стосун-
ків. Символічне моделювання можливе лише завдяки появі первинної диференціації орієнтувальних і 
виконавчих дій, хоча вони все ще здійснюються в матеріальному плані і підлягають зовнішньому 
спостереженню. Проте ці дії набувають вже певної узагальненості та скорочення, що свідчить про 
перехід на якісно новий рівень розвитку дитини, і наслідування зокрема. 

Наслідування  в дошкільному віці у періодизації В.О. Просецького отримало назву ігрового. Воно по-
лягає у відтворенні в іграх різних видів діяльності дорослих, а також подій суспільного життя, що неод-
мінно пов’язані з перевтіленням в “чуже” Я. Підкреслюється, що моделювання здійснюється на якісно 
новій основі, що пов’язується із новою соціальною ситуацією розвитку і втілюється в новій провідній 
діяльності. Дитина імітує вже не конкретного, а соціального дорослого, носія певної суспільної ролі і 
здійснює це в ході сюжетно-рольової гри. Відбувається перехід до відображення людських взаємин, до 
моделювання в діях внутрішніх мотивів поведінки дорослих. Таке наслідування сприяє орієнтуванню 
дитини в об’єктивному і суб’єктивному світі і в кінцевому результаті стимулює розвиток самосвідомості. 

Проте вирішальною особливістю наслідування дошкільників є наслідувальна дія як узагальнений си-
мвол, що полягає в імітуванні загальних відносин (правил поведінки). Тому цей період у розвитку 
наслідування був названий узагальнено-символічним моделюванням, яке, власне, дозволяє дитині 
заглибитися в задачі і мотиви людської діяльності, створює орієнтацію в змістах і характері людських 
стосунків і у власних переживаннях (Л.П.Обухова). Тобто, відбувається перенос орієнтувальної частини 
у внутрішній план. Ці зміни відбуваються на фоні подальшого розвитку первинних форм наслідування 
(емоційне зараження, копіювання, символічне моделювання), які включаються у складніші види 
діяльності. У подальшому розвитку особистості кількісних і якісних змін зазнає і наслідувальна діяльність, яка 
стає більш творчою, усвідомленою, вибірковою, цілеспрямованою, поступово трансформується у творче 
наслідування, а ще пізніше, за наявності відповідних умов, - у власну творчість. Цей перехід, на думку 
вчених, відбувається за рахунок розвитку самосвідомості і рефлексії, поява якої залежить від певних 
особистісних рис і має широкі межі прояву у віковому плані. Існує також припущення, що розвиток і 
ранні прояви творчих здібностей відбуваються завдяки появі рефлексії на фоні загальної обдарованості в 
дошкільному віці шляхом наслідування творчих взірців [11]. 

Таким чином, зазначені вище положення дають змогу зробити висновки про значення наслідування 
як специфічної орієнтувальної діяльності дитини [1], [5], [7], [12]; про його взаємозв′язок із соціальною 
ситуацією розвитку (О.В.Запорожець, С.Л.Новоселова, Ф.І.Фрадкіна). Крім того, наслідувальні дії пев-
них форм є механізмами формування і розвитку провідної діяльності дитини на кожному етапі онтогене-
зу, а також кожного виду гри. Відповідно до періодизації ігрової діяльності Д.Б.Ельконіна, кожному виду 
гри (предметному, символічному, знаковому) відповідає певна форма імітаційної діяльності, що допома-
гає дитині щоразу переходити на якісно нові рівні ігрової діяльності, а відповідно і нових соціальних 
стосунків, розширюють і поглиблюють соціальний досвід дитини. 

Крім того, як зазначалось, механізм наслідування відіграє особливу роль у формуванні особистості 
дитини на ранніх етапах онтогенезу, оскільки діти наслідують передусім людей, в контактах з якими во-
ни відчувають свою кровну і духовну спорідненість, фізичне та емоційне благополуччя (М.І. Лісіна, 
Д.Ф. Ніколенко, Л.М. Проколієнко). 
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Доведено, що емоційна близькість та позитивне емоційне підкріплення викликає у дитини прагнення 
бути в усьому схожою на значимого дорослого, виникає потреба в ідентифікації (В.С.Мухіна, З.Фрейд), 
що в значній мірі впливає як на поведінку дитини, так і на формування її особистості в цілому. 

Наслідування є також механізмом формування у дитини самосвідомості та самооцінки, оскільки імі-
туючи, аналізуючи дії інших, дитина пізнає не лише оточуючий світ, а й саму себе, свої можливості, бу-
дує своє бачення світу, включається до системи соціальних стосунків. 

Зазначені особливості наслідування в дитячому віці ставлять певні специфічні вимоги перед оточую-
чими, що полягають у сприянні розширенню, збільшенню творчих можливостей наслідування дітей в 
ході онтогенезу. 

Проте нез’ясованим залишається ще питання впливу наслідування на розвиток творчих здібностей та 
особливостей переходу від наслідувальної до творчої діяльності. Очевидним є той факт, що цей перехід 
здійснюється через механізм вибіркового наслідування завдяки рефлексивності творчо обдарованих ді-
тей. Тому вже в дошкільному віці такі діти здатні до певною мірою творчого наслідування, що в подаль-
шому може сприяти переходу до власної творчості. Проте це твердження ще потребує подальшої розро-
бки і доведення. 
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КАЗКА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА 

Автори, використовуючи концепцію функцінальної асиметрії півкуль головного мозку людини, прагнуть 
довести, що казка, метафора постають важливим чинником розвитку людини. 

Людина, як на світанку існування людства, так і в період свого раннього дитинства, відображає світ 
та опановує його в основному в дусі правої півкулі головного мозку, формуючи міфологічну реальність 
[1], виробляючи цілісне бачення світу та розвиваючи синтетичне знання, оперуюче міфологемами, яке 
при його аналізі сучасною наукою виявляється адекватним об'єктивному стану речей [2]. Тобто, мова 
міфу, де світ постає цілісним неподільним комплексом, а суб'єкт і об'єкт, предмет і знак, річ і слово, істо-
та та її ім'я, походження та сутність, причина та наслідок, початок та принцип, актуальне та потенційне, 
частина та ціле, просте та складне, природне та надприродне... так чи інакше зливаються воєдино, – ця 
мова міфу може одержувати наукову інтерпретацію. При цьому те, що у межах міфу існує злитно і не 
підкоряється принципу причини-наслідку (тобто принципу класичного лінійного детермінізму), у межах 
наукового світорозуміння може бути представлено як існуюче роздільно й причинно-обумовлене. Спо-
лучення міфу та теорії виявляє принцип культурно-історичної неперервності буття людства, знання якого 
про світ постають “існуючими від віку” у згорнутій міфічній формі, асоціативно-метафорично організова-
ній, здатній трансформуватися у науково-теоретичні схеми в процесі розвитку людського суспільства [2].  

Важливi проблеми, пов'язанi з осмисленням ролi казки як відображення міфологічної реальності, що є 
витоковим джерелом розвитку людства, стають зрозумiлiшими, якщо при їх аналiзi спиратися на кон-
цепцiю функцiональної асиметрiї пiвкуль головного мозку людини. Феномен функціональної непере-
рвності півкуль головного мозку передбачає єдність міфу та науки, їх взаємне обернення, коли міф може 
одержувати наукове розуміння, а сама наука використовувати "наукові міфи" (Т. Кун). Слід сказати, що, 
як вважають деякі вчені, властивість міфологічного відображення дійсності є чи не єдиним засобом 
впіймати та змістовно визначити об'єкти високого ступеня абстракції. Адекватне пізнання світу люди-
ною передбачає сплавлення наукового (однозначного, переважно лівопівкульового) та міфологічного 
(багатозначного, переважно правопівкульового) типів осягнення світу, а це формує аутентичну реаль-
ність як Істину (її С. Б. Церетелі визначив як “єдність протилежностей”), у сфері якої з'єднуються проти-
лежності і формується дипласія – притаманний тільки людській свідомості психологічний феномен ото-
тожнювання двох елементів, що взаємно виключаються. Це дає можливість розвивати діалектико-
парадоксальне світобачення, досягаючи стану "недуальності", який у рамках буддиських психотехнік 
трактується як просвітлення, що може розумітися як один з головних вимірів духовності людини. 

Історiя людства доводить, що казка, притча, билина, мiф, байка та iншi прийоми iнакомовно-
метафоричного вiдображення дiйсностi виступали та виступають  одним  iз найбiльш важливих засобiв 
освоєння людьми певного типу культури, своєрiдним шляхом "входження" в неї, виявляючись головним 
вербальним засобом навчання та виховання на початкових етапах розвитку людського суспiльства. Для 
дитини, що знаходиться на початковому етапi розвитку людської особистостi, також характерна 
мiфоепiчна картина свiту, яка потiм пiдкорюється теоретико-прагматичнiй науковiй картинi. Треба ска-
зати й те, що мiф, казка мiстять у собi еталони нормативної поведiнки, мудрiсть народiв свiту [3], 
дозволяють прогнозувати подiї, будувати свою поведiнку на основi конструювання моделi свiту, 
виступаючи особливим культурологiчним феноменом. Казка, міф можуть розумітися як спеціфічна 
форма підсвідомих ("природжених") архетипових ідей, “мислительних матриць” людства. 

Роль казки в життi людини виявляється найбiльш повно при аналiзi явища функцiональної асиметрiї 
пiвкуль головного мозку людини. Можна сказати, що права пiвкуля, яка виражає синтетичний аспект 
знання та вiдображає свiт за принципом “все у всьому”, втiлює в собi дологiчне (наочно-образне, наочно-
дiйове) мислення людини, яке в процесi її розвитку починає “конкурувати” з бiльш молодою в ево-
люцiйному вiдношеннi лiвопiвкульовою психiкою людини, що виражає аналiтичний аспект знання i 
вiдбиває свiт дискретно-множинним, абстрактно-аналiтичним, вербально-логiчним чином.  

Принцип неперервностi психiчної дiяльностi людини передбачає єднiсть пiвкульових стратегiй обро-
бки iнформацiї як в планi синтетичного, так i дiахронiчного аспектiв аналiзу еволюцiї людини. Цей ана-
ліз доводить, що правопiвкульова психiка, розвиток наочно-образного мислення, здiбнiсть до емпiричних 
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узагальнень у дитини вiдіграють нарiжну роль в життi дорослої людини та “не є лише тимчасовим ета-
пом,  який  потрiбно пройти  якомога  швидше, щоб “замiнити” його вербально-логiчним мисленням” [4 : 
229]. Справа у тому, що цей тип мислення “виростає” з багатозначного метафоричного пра-
вопiвкульового освоєння дiйсностi людиною, при цьому, як свiдчить нова парадигма освiти та навчання, 
що базується  на концепцiї  функціональної асиметрії півкуль головного мозку, метою розвитку людини 
є досягнення функціонального узгождення, синтезу право- та лiвопiвкульового аспектів психiки, коли 
такi феномени, що спiввiдносяться з функцiональною природою пiвкуль, як образ та iдея, предмет та 
знак, почуття та думка, єдине та множинне сполучаються, формуючи базу для iнтуїтивно-медитативного, 
еврiстично-просвiтленого розумiючого вiдбиття дiйсностi та її опанування, в процесi чого конкретне та 
абстрактне, експресивне та логiчне з'єднуються, породжуючи феномен аутентичного, iстинного буття.  

Зрозуміло, що півкульовий синтез передбачає повне розкриття ресурсів “правого”, творчого аспекту 
психіки (суть творчості полягає у вмінні мислити цілісно, багатозначно, з'єднуючи факти та реалії, що 
належать до різних і навіть полярних онтологічних та гносеологічних сфер реальності), необхідно не по-
спішати замінити активність правої півкулі лівою. А. В. Запорожець пише, що розум людини, у котрої у 
дитячі роки не сформувалось належним чином беспосереднє сприйняття оточуючого світу та наочно-
образне мислення, може одержати згодом односторонній розвиток, набути надмірно абстрагованого від 
конкретної дійсності характеру [5]. Більше того, як ввжає Е. Берн, саме у дитинстві кристалізується по-
вний “сценарій” майбутнього життя людини [6 : 192–206], а трансперсональна психологія доводить, що 
пренатальне та постнатальне існування дитини формує модель майбутнього життя. Формування майбут-
нього сценарію життя у дитини пояснюється тим, що в цей час у неї спостерігається активність переваж-
но правопівкульового аспекту психіки, а саме права півкуля активна у стані гіпнотичного трансу [7]. По-
трiбно сказати, що явище iмпрiтiнгу (швидкого, одноразового запам'ятовування) як процес формування 
мiцних слiдiв пам'яти, має мiсце саме в контекстi афективної ситуацiї, коли активна права “емоцiйна” 
пiвкуля. Тут ми спостерігаємо своєрідне кодування майбутньої поведінки людини через призму наочнос-
ті та образності, що знаходить своє найбільш послідовне відображення саме у казково-метафоричному 
способі осягнення та освоєння буття. 

В цілому можна сказати, що людина набуває різноманітного досвіду життя через два канали – емо-
ційно-чуттєвий (некритично-емпатичний, ірраціональний, правопівкульвий) та логіко-операціональний 
(критично-вольовий, раціональний, лівопівкульовий). Через чуттєвий канал інформаційні елементи до-
свіду сприймаються та засвоюються майже миттєво як елементи сугестії [7]. Через логічний канал досвід 
сприймається лише як інструментально-операціональна сутність, тобто, тут людина вчиться принципово 
на своєму досвіді, який вона має виробити самостійно. 

Важливо зауважити й те, що чуттєво-сугестивний досвід, який людина набуває у дитинстві, і який во-
на сприймає принципово некритично, в подальшому житті може трансформуватися у сферу критичного 
(лівопівкульового) каналу, де будь-яка позитивна установка, що сформувалася у дитинстві, перетворю-
ється на негативну (це пояснюється тим, що ліва півкуля, на відміну від правої, сприймає світ принци-
пово критично-вольовим чином, тобто, будь-який раціонально-логічний аналіз потребує використання 
рефлексії, контрастного мислення). Так, як пише Е. Берн, коли дитині постійно навіюють щось, коли їй 
говорять, наприклад, не роби цього, вона врешті-решт буде намагатися зробити саме це [6]. Таким чи-
ном, негативні (заборонні) психологічні установки, що вироблені у дитинстві, трансформуються в дорос-
лої людини у свою протилежність. Отже, будь-яка психологічна установка, яка вироблена у дитинстві, у 
дорослої людини прагне бути перетвореною на антиустановку разом з розвитком лівопівкульового мис-
лення. При цьому процес перетворення дитячих установок на антиустановки прямо залежить від міри 
функціональної “диспропорції” півкуль мозку, що обумовлює протиріччя  між свідомим та безсвідомим 
(тобто ліво- та правопівкульовим аспектами психіки). Тому мета освіти полягає у сполученні свідомості 
та безсвідомості, у створенні “парадоксальних” установок, що здатні інтегрувати психологічні позитивні 
та негативні установки (а також позитивні та негативні схильності людини, взаємодія між якими може 
вважатися “джерелом продуктивного розвитку особистості” (Е. Фромм).  

Найбiльш чiтко казку як засiб навчання репрезентовано в Новому Завiтi у виглядi притч, де конкрет-
ний образ  та  його  iнтерпретацiя показанi  як спiвiснуючi. У казцi право iнтерпретацiї вiддається читаю-
чому або слухаючому. Дане право реалiзується ним на тому чи iншому рiвнi когнiтивних “домагань”, у 
тих чи iнших концептуально-теоретичних формах. При цьому сфера наукових змiстiв, що видобувається 
в процесi такої iнтерпретацiї, практично необмежена. Більш того, емоційно-наочний, конкретно-чуттєвий 
тон казки може бути базою для розв'язання проблемного завдання, бо, як показали дослідження, стан 
емоційної активації включається у процес розв'язання проблеми, виконування тих чи інших дій. А сама 
емоція (як явище правопівкульової активності) виступає передуючим етапом розв'язання завдання [4], 
виступаючи “паливом” для психофізіологічного “казану”, де готується це розв'язання і де логічне знання 
присутнє у “згорнутому”, “зашифрованому” вигляді.  

Казка, як втiлення аналiтичного знання у “згорнутiй” синтетичнiй формi, виступає у виглядi системи 
пiдсвiдомих архетипових iдей, якi здатнi трансформуватися в науково-теоретичнi  схеми. Чим  глибше 
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занурюється дитина у свiт казок та чим бiльш просторий цей свiт, тим бiльше науково-теоретичних 
змiстiв вона згодом здатна сприйняти, видобути та кристалізувати. Отже, казка, мiф, народна традицiя, 
ритуал, як форми активностi переважно правопiвкульової психiки, є  принципово необхiдним засобом 
навчання та виховання дiтей не лише дошкiльного, але й молодшого шкiльного вiку, на протязi якого 
весь шкiльний  процес, всi  його аспекти, всi шкiльнi предмети повиннi бути реалiзованi саме через казку, 
мiф та iншi подiбнi явища.  

Особливу увагу слід звернути на практичне втілення казкової аури – гру. Тут можна говорити  про 
культурологiчну теорiю “людини, що грає”, яка створена I. Хaйзiнга, який фiксує той свiтовий шар, де 
має мiсце взаємодiя протилежних початкiв життя i вiдбуваються екзистенцiйнi процеси. Як говорив Ей-
нштейн, “теоретична фiзика – це iграшки в порiвняннi з дитячою грою” [8:21]. Гра як така є антиент-
ропiйною сутнiстю, її називають “надлишковою”, “уявною”, “вакуумною актiвнiстю” [8:45]. При цьому 
“дитинi притаманно переживання цiлiсностi та злитностi себе з оточуючим свiтом, котре лежить в основi 
естетичного та морального освоєння свiту” [8 : 57]. Дитина, що зайнята в грi (нарiжному виду дитячої 
активностi), кидає виклик “здоровому глузду”, затверджує дух творчостi, надситуативностi, “нонсенсу”, 
перекручує реальнiсть, розвиваючи багатозначне, нетривiальне бачення свiту. Таким чином, “парадокс i 
нонсенс є проявами самоутвердження людського розуму” [8  :  49].  

Так звана “позитивна психотерапія” Н. Пезешкіана (який вважає, що втрата сенсу життя, що веде до 
психосоматичних захворювань, є наслідком односторонності, нецілісності при погляді на світ) викорис-
товує казковi, міфічні історії, притчі, метафоричні образи для побудови цілісного сприйняття світу та 
лікування пацієнтів. Семантична тканина казки виявляє суттєвий психотерапевтичний вплив на 
пiдсвiдоме дитини. Поряд з визнаними  казками, що пройшли iсторичний iспит i залишилися у  фольк-
лорнiй скарбницi людства завдяки тiй обставинi, що вони  несли  iнварiантний  за  своїм впливом  
пiдтекст  для  рiзних культур (позитивна псиотерапевтична дiя яких поза сумнiвом),  створюються казки 
з аморфним або спотворюючим психотерапевтичним ефектом. 

Вплив казки на дитину має скорiше ситуативно-спонтанний, нiж прогнозовано-технологiчний харак-
тер, що розповсюджується й на традицiйно визнанi казки. Казка актуалiзується, коли дитина знаходиться 
у особливому станi сприймання свiту пiдсвiдомим. В цей момент дитина вiдкрита та незахищена вiд 
зовнiшнiх впливiв, тому добiр казок i спосiб донесення їх до дитини має принципове значення з позицiї 
психотерапiї. 

Звiдси випливають важливi висновки:  1) невиправдано  чекати у навчальному процесi негайних педа-
гогiчних досягнень пiсля “вивчення” казки; 2) психотерапевтичний  ефект  казки  руйнується  безпосе-
реднiм лiвопiвкульовим аналiтичним втручанням; розкриття смислiв казки розпочинається через певний 
промiжок часу, коли пiдсвiдомий правопiвкульовий “заряд” спрацював i починає iнтегруватися з 
лiвопiвкульовою iнформацiєю; 3) враховуючи психотерапевтичний потенцiал казок,  вихователь повинен 
володiти певними навичками  створення стану колективного та iндивiдуального сприймання iнформацiї 
правою  пiвкулею,  щоб  праця  з казкою не перетворилася у школярське штудiювання, наслiдком якого 
може бути одержання цiлком протилежних результатiв, що закладено  у  потенцiалi казки. 

Можна  дiйти  висновку, що назрiла нагальна необхiднiсть в розробцi спецiального психолого-
педагiчного напрямку, який би займався проблемою  навчаючої  казки [9], актуальнiсть котрої незмiрно 
зросла разом з практично повним усуненням релiгiйно-мiфологiчних iнститутiв у сучасному суспiльствi. 
Однією з програмних цiлей цього педагогiчного напрямку може бути розробка процедур складання на-
вчаючих казок та  iнтерпретацiя вже iснуючих. 

Наведемо приклад однієї з таких iнтерпретацiй. У казках “Про рiпу” та “Про курку Рябу” ми можемо 
знайти втiлення у формi наочно-дiйового мислення багатьох математичних, фiзичних, фiлософських, 
логiчних принципiв. Це й закони переходу кiлькостi в якiсть, заперечення заперечення, а також правило  
послiдовного аналiтичного (“ланцюгового”) мислення: “...баба за дiда, дiд за рiпку...”. Це й один із за-
конiв катастроф (“...мишка хвостиком махнула та яєчко розбилося...”), який говорить, що будь-яка сис-
тема може достатньо довго чинити опiр зовнiшнiй руйнувальнiй дiї за рахунок внутрiшнiх компенсатор-
них можливостей, доки вона не вичерпає ресурси свого “гомеостазу” та не почне розпадатися, при цьому 
даний розпад набуває  лавиноподiбного  катастрофiчного характеру, приводом для якого може слугувати 
зовсiм незначна обставина.  

Казка може бути пiдмогою i у вивченнi iсторiї, оскiльки багато iсторичних подiй подiбнi до структури 
чарiвної казки, що вiдкриває “широкi перспективи для встановлення типових структур iсторичних подiй” 
[10]. 

Казка може бути засобом обробки та розвитку внутрiшнього коду внутрiшньої мови дитини, де слова, 
як правило, замiнюються iншими сигналами, наочними схемами. Дiти зiштовхуються із серйозними тру-
днощами при переходi вiд прослуханого тексту до аналогiчного, але переданого “своїми словами”, зумо-
вленими недостатньою сформованiстю внутрiшньої мови, в якiй слова, поняття, як правило, замiщенi 
iншими сигналами (образами, метафорами, наочними схемами тощо) [11]. Казка з її метафоричнiстю за-
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собiв вираження та принциповою зверненiстю до правопiвкульового психiчного вiдображення дiйностi є 
надiйним iнструментом формування внутрiшньої мови дитини.  

Казка виступає як засiб розвитку спонтанно-парадоксального свiтосприйняття – вiнця (та одночасно 
початкової точки) розвитку людини. Тут можна говорити про казки Л. Керрола, а також про традицiю 
символiчної iнверсiї, яка в дитячому словотвореннi виявляється у виглядi “перевертишiв” (“ехала дерев-
ня мимо мужика, вдруг из-под собаки лают ворота”). 

Гармонiйна людина розумiється нами як така, що поєднує правопiвкульову (багатозначно-
метафорiчну) та лiвопiвкульову (однозначно-аналiтичну) логiки, типи мислення, що постає як єднiсть 
циклiчного та лiнiйного детермiнiзму, котра (єднiсть) дає вихiд у сферу розвитку парадоксальної 
дiалектичної логiки та детермiнизму, основи яких закладено саме в парадоксальних казках. 

Казка також виступає важливим засобом розвитку творчих здiбностей дiтей молодшого вiку, що зу-
мовлено характерними для них особливостями сприйняття дiйсностi, передусiм через призму 
мiфологiчно-казкових сюжетiв. I якщо найбiльш суттєвою стороною нашого свiту є рух, перетворення 
одного в друге, то казки, що ряснiють рiзними метаморфозами, що багатi на мiфологiчно-циклiчнi подiї, 
якомога краще дають дитинi уявлення про iдею нашого мiнливого, плинного, парадоксального свiту.  

Творчiсть є виходом у сферу багатозначого, багатомiрного розумiння реальностi та її опанування, 
тобто творчiсть передбачає актуалiзацiю надситуативностi як здiбностi суб'єкту виходити за межi  одно-
значних  конструкцiй  “зовнiшньої  доцiльностi” [12],  як вмiння бачити цiле ранiше за частини. Казка у 
даному випадку може виступати  у виглядi засобу розвитку творчого уявлення дитини, її вмiння перехо-
дити за межi безпосереднього буття та маніпулювати категорiями потенцiйно-можливого, вiртуального. 
“Саме надситуативна дiя забезпечує стихiйну орiєнтацiю дитини у сферi живих точок росту людської 
культури, оволодiння  формами духовно-практичного досвiду людства, що саморозвиваються”, саме тут 
виявляється “механiзм унiверсалiзацiї зони ближнього розвитку дитини, її розмикання в перспективу 
необмеженого становлення людини суб'єктом культури та iсторiї” [12]. 

Заклик до повного використання еволюційних ресурсів правої півкулі, коли ми не поспішаємо пере-
ходити до суто лівопівкульових форм діяльності (тобто просто ігноруємо принцип “випереджаючого 
розвитку”, прикладом чого може слугувати Вальдорфська школа), може здатися дивним у наш час – час 
інформаційного буму, коли, здавалося б, слід всіляко прискорювати інтелектуальний розвиток дітей. 
Проте уповільнений психічний розвиток (якщо причиною цього не є психофізіологічна патологія чи бід-
не в інформаційному відношенні оточення) може означати підготовку “плацдарму” для подальшого при-
скореного злету у сліпучу царину творчості. Недарма деякі великі люди (такі, як Г. Андерсен,  А. Эйнш-
тейн, Т. Эдісон, Н. Бор) характеризуються уповільненим розвитком у дитинстві. Причиною уповільнено-
го розгортання лівопівкульових здібностей у дітей із затриманим розвитком американські вчені бачать 
саме у функціональній недосконалості лівої півкулі [13.]. Можна припустити, що у даному випадку права 
творча півкуля одержує можливість повністю розкрити свій потенціал за рахунок зменшення еволюцій-
ної напруги у процесі функціонального конкурування з лівою півкулею. 

Треба сказати, що розвиток дитини у порівнянні з розвитком тварини характеризується уповільнен-
ням деяких фаз, коли, як показав Х. Грубер, маленькі кошенята виявляють перші стадії розвитку стабіль-
ного об'єкту у разі його відсутності у полі уваги в три місяці. Дитина ж досягає подібного рівня розвитку 
тільки в дев'ять місяців. Однак при цьому кошенята не просуваються у своєму розвитку далі. У зв'язку з 
цим Ж. Піаже питає, “чи не буде в даному разі менша швидкість розвитку дитини фактором її подальшо-
го розвитку?” [14:173]. Можна зробити грубе узагальнення: “чим “складнiшою” є жива iстота, тим 
повiльнiше її розвиток, тим менш вона розвинена в момент народження i тим бiльш пластичний її по-
ведiнковий репертуар” [15:76]. 
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Брандес В. М., Вознюк А. В. Заброцкий М. М. Сказка как важнейший фактор развития человечест-
ва. 

Авторы, используя концепцию функциональной асимметрии полушарий головного мозга человека, стре-
мятся доказать, что сказка, метафора могут выступать в качестве важнейшего фактора формиро-

вания человека. 

Brandes V. M., Voznuyk O. V., Zabrotsky M. M. Fairy-tale as an important factor of mankind’s development.  

Using the concept of the functional asymmetry of person’s brain, the authors maintain that fairy-tale may serve 
as an important factor of man’s development. 
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ЗІСТАВЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СИСТЕМ НОМІНАТИВНИХ 
ОДИНИЦЬ АНГЛІЙСЬКОЇ Й УКРАЇНСЬКОЇ МОВ 

У статті розглядаються функціональні особливості системи номінативних одиниць сучасної англійсь-
кої мови у співставленні з українською. Значену увагу приділено шляхам поповнення системи, що 

розглядається, її лексичним та синтаксичним конституентам. 

Проблема функціонування мови як динамічної системи нерозривно пов'язана з проблемою функціо-
нування мовних одиниць у потоці мовлення. Будь-яка система, якщо вона життєздатна, не є жорсткою 
організацію. У ній завжди є перехідні випадки, а будь-яка класифікація її елементів припускає як ядерні, 
так і периферійні, тобто неочевидні випадки. 

Джерелом змін у мові та її творчого потенціалу виступає природа та її відношення з людиною, суть 
яких визначається в процесі діяльності і охоплює явища різноманітного походження, починаючи від зов-
нішніх для людини матеріально-практичних операцій і завершуючи внутрішніми інтелектуальними дія-
ми. Зміни в мові, насамперед, служать відбитком змін у мисленні її носіїв. Мовна картина світу лише 
фіксує зміни, що відбуваються в концептуальній картині світу як кожного індивіда, так і всіх її носіїв. 

Саме завдяки особливостям свідомості носіїв мови й існують різноманітні системи і структури мов. 
Причому особливості переваги аналітичного або синтетичного мислення в структурі мислення носіїв 
мови так чи інакше відбиваються в переваженні аналітичних або синтетичних елементів у їхніх мовних 
системах. Хоча, безсумнівно, і ці показники не є непорушними. Пригадаємо, приміром, дрейф у бік ана-
літизма в історії англійської мови. 

Отже, система кожної конкретної мови має свої істотні особливості. Оскільки ми не є прихильниками 
ідеї існування «чистих» типів мови, а визнаємо наявність усередині кожного морфологічного типу мови 
цілого ряду властивостей, характерних для мов інших груп, ми все ж не можемо не констатувати перева-
гу аналітичних елементів у структурі сучасної англійської мови. До них ми відносимо відносну бідність 
флективних форм словозміни; значно розвинену омонімію граматичних афіксів; сильно розвитий конве-
рсивний словотвір, який базується на чітко налагодженому механізмі функціональної переорієнтації мо-
вних одиниць, як, утім, і схильності до синкретизму і рівнойменности; перевага прилягання над іншими 
видами зв'язку слів у словосполученні підрядного характеру; утворення атрибутивних іменних ланцюж-
ків; поширення комплексів нефінітної предикації; фіксована позиція елементів висловлення, тобто зале-
жність їхніх лексико-граматичних показників від виконуваної ними синтаксичної функції. Усе 
перераховане вище визначає порядок даної переважно аналітичної мовної системи. 

Зазначені найбільш загальні характеристики системи сучасної англійської мови також можуть бути 
доповнені даними М. Д. Резвецової, О. В. Афанас’євої, Т. С. Самохіної, які ґрунтуються на структурі ан-
глійських словосполучень, речень і слів. Так, для системи сучасної англійської мови найбільш характер-
ними є атрибутивні й об'єктні словосполучення на основі прилягання, одно-двовалентні з переважним 
числом типів 5 (для атрибутивних) і 7 (для об'єктних), твердий порядок S+P+O у реченні; генетивний 
порядок слів Ngen+ Nc; переваження двоскладних речень [1:26]. Отже, сучасна англійська мова - мова 
аналітичного типу з елементами аглютинації і прилягання, а також відсутністю фузії на стиках морфем. 

Якщо ж ми підходимо до аналізу мови як функціональної системи, тобто як системи засобів виражен-
ня якоїсь визначеної мети [2, 453], то найважливіше місце в ній повинні займати повнозначні номінатив-
ні одиниці. Так, слова як основні номінативні одиниці мови об'єднують ряд значень, форм і їх уживання. 
Дане розуміння слова є універсальним. У кожній мові слово безпосередньо співвідноситься з визначеним 
поняттям. Слово реалізує певну лінгвістичну категорію, а поняття як одна з форм мислення є категорією 
логічною. Водночас, із функціональної точки зору, слово як одиниця номінації в різних мовах має свої 
істотні особливості. У сучасній англійській мові предметно-логічне (номінативне) значення виходить на 
передній план. Воно домінує над формально-граматичними ознаками лексичної одиниці. Узагальнене ж 
предметне значення слова, позначення ним поняття певного предмета, якості як його постійної ознаки, 
дії як перемінної ознаки значною мірою визначає можливості синтаксичного використання конкретної 
лексичної одиниці. Безумовно, функціональне використання англійського слова припускається в межах 
визначеної норми. Тому валентностні можливості англійського слова, його синтагматичний потенціал 
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тісно пов'язані із семантичними особливостями і визначають його роль як у системі мови, так і в системі 
лексико-граматичних ознак. 

Сума цих показників сприяє приверненню уваги адресата нехарактерною валентністю або виконан-
ням незвичної синтаксичної функції в реченні. Насправді ж ці факти виступають результатом зміни сло-
ва своєї функціонально-семантичної належності, тобто змін у семантиці та прагматиці. У мовах з 
аналітичною структурою, наприклад, англійській, як правило, не фіксується при цьому ніяких 
морфемних або фонетичних змін. 

До типологічно релевантних особливостей сучасної англійської мови, слідом за М. Д. Резвецовою, 
О.В. Афанас’євою та Т.С. Самохіною, ми відносимо: одноморфемность (R=S=W) структури англійського 
слова; слабку вираженість основних лексичних категорій; слабкий розвиток відносних прикметників; 
широке використання іменників в атрибутивній функції; відсутність присвійних прикметників; розвиток 
дієслів-зв’язок; наявність граматикалізованих прийменників. Для словотвору типологічними є: основний 
засіб з'єднання морфем - прилягання; чітко виражені морфемні шви; двухкомпонентность; препозиція 
доповнюючої морфеми стосовно основної [1:26]. 

У сучасному англійському словотворі поряд з афіксацією значене функціональне значення мають те-
лескопія, усікнення основи, а також морфолого-синтаксичний і синтаксичний типи словотвору. Особли-
во це наочно просліджується при зіставленні основних моделей словотвору англійської та східно-
слов'янських (зокрема, української) мов. Ізоморфізм виявляється в наступному: 

- у зіставлених мовах виділяються морфологічні, морфолого-синтаксичні, лексико-семантичні і сема-
нтичні типи словотвору; 

- найбільш продуктивною в даних мовах є афіксація, представлена префіксацією, суфіксацією і суфік-
сально-префіксальним словотвором. 

Аломорфні риси в сфері словотвору є значно різноманітнішими: 
-  у східно-слов'янських мовах до засобів морфологічного словотвору відноситься постпозитивация 

(триматися, миритися), а в англійській - перенос наголосу (an import > to im'port) і чергування звуків 
(heat > hot).  У східно-слов’янських мовах ці види словотвору супроводжуються афіксацією; 

- телескопія як засіб морфологічного словотвору фіксується в обох мовах, але є продуктивною лише в 
англійській (slim + gymnastics = slimnastics); 

-  у сучасній англійській мові, на відміну від східно-слов'янських, значно продуктивнішою є конверсія 
(N > V, V > N, Adj > Adv, V > Adj, Adj > V і ін.); 

- синтаксичне словоскладання носить оказіональний характер у східно-слов'янських мовах (времяпре-
провождение, сумасшедший й ін.), а у сучасній англійській мові даний тип є більш продуктивним (merry-
go-round, forget-me-not і т.д.); 

- утворення фразових дієслів типу to go on, to look after і їхнє наступне стягування типу teach-in, walk-
out є також істотною рисою сучасної англійської мови; 

- тенденція до компресії складних слів із відсіканням ядерного компонента типу a pin-up-girl > a pin-
up також визначає типологію системи сучасного англійського словотвору. 

Якщо до даних особливостей системи сучасної англійської мови додати достатньо розвиту омонімію, 
омофразію, полісемію лексичних одиниць, а також їхню морфологічну незмінюваність і функціональне 
переосмислення слів, що втратили категоріальну семантику своїх вихідних елементів, то досить рельєф-
но проявляться відмінності англійського слова за його функціональними характеристиками від таких 
індоєвропейських мов, як східно-слов'янські. Нагадаємо, що останні за своєю морфологічною структу-
рою відносяться до синтетичної групи мов і відповідно до типологічних ознак, за В. Скалічкою, характе-
ризуються протиставленням словотворчих елементів і закінчень; значну роль відіграють формальні сло-
ва, узгодження одиниць мови, їхній вільний порядок, синонімія й омонімія граматичних елементів [3:29-
30]. Що ж стосується мов аналітичного типу, наприклад, англійської, сильну ступінь ознаки виявляють: 
протиставлення кореневих і службових елементів, з одного боку, і словотворчих елементів і закінчень - з 
іншого; значна роль формальних слів і їхній твердий порядок (S + P + O); важлива роль категорії речення 
і розвиненість підпорядкованих речень. 

Що ж стосується визначення типу мови, то, незважаючи на наше заперечення так називаних «чистих» 
типів, усе ж слід зазначити, що існують деякі основні риси, характерні для системи тієї або іншої мови, 
що дозволяють віднести її до одного з них. Під типом же, слідом за В. Д. Аракіним, ми розуміємо стійку 
сукупність головних ознак мови, що знаходяться між собою у певних зв'язках, причому наявність або 
відсутність однієї з ознак обумовлює наявність або відсутність іншої ознаки або інших ознак [4:16]. 

Своєрідний підхід, виходячи з форми структурної інтеграції компонентів, пропонують І. М. Кошова 
та Ю. О. Дубовський, які виділяють субординирований та автономний типи мов. Перший об'єднує синте-
тичні й інкорпоруючі мови, а другий - кореневі й аглютинативні. Аналітичний же тип у силу своєї тран-
зитивності не є самостійним. Таким чином, сучасна англійська мова містить у собі елементи субордини-
рованого й автономного типів і пов'язує їх між собою [5:13]. 
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Отже, англійське слово в плані розуміння значно більше залежить від його контекстного оточення, 
ніж у мовах переважно синтетичної структури, і, отже, менше автономно в семантичному плані і більш 
автономно в плані ономасіологічном у зіставленні з такими мовами, як, наприклад, російська, українська 
і білоруська. Функція слова в сучасній англійській мові, тим самим, визначається лінгвокогнітивними 
даними і дозволяє сформувати його семантичну структуру, а також прагматичну роль у висловленні. Йо-
го ж контекстне оточення є маніфестацією не тільки морфологічних, синтаксичних, прагматичних і се-
мантичних показників, але й семіотичних. У результаті контекстуальної належності найчастіше буває 
проблематично визначити лінгвістичний статус тих чи інших мовних одиниць: The sergeant had shrugged 
with a you-know-now-how-it-is expression (R. M. Stern). «Ireland! » said Soames, deeply. A pretty pair of shoes  
/... /! (J. Galsworthy) «Shall we consider this our first marital disagreement? » «Agreed», he said (I. Shaw). 
There is going to be one helluva row («The Express»). The conversation was typical Headfield chat, moving over 
such matters as the threat of a new road coming into the town as an accomplishment to a by-pass  being built five 
miles away, the Alan Ayckbourn play on at the Margaret Thatcher (J. Symons). It was Barry's birthday, and we 
had a cops and robbers (J. Symons). Якщо до цього списку додати функціонування окремих морфем у яко-
сті лексем (hyper (adj), mega (adj), semi (n)); фонем - у якості лексем (/ɪ:/ (n), /ɜʋ/ (n), /ju:/ (adj)); слово-
сполучень - у якості лексем (my gum, sort of, kind of); речень - у якості лексем (Where it's all, do-it-
yourself); а лексем - у якості морфем (-tree, -aware, -person, -driver), то стане ясною визначальна роль, яку 
грає функціональний критерій у структуруванні системи сучасної англійської мови та її гнучкості як у 
плані ономасіологічному, так і в плані лінгвокогнітивному. Ця гнучкість, або, іншими словами, автоном-
ність, створює значне поле діяльності для функціональної переорієнтації - процесу, що виступає однією з 
головних рушійних сил змін у словниковому складі сучасної англійської мови. Слід зазначити і те, що їй 
підвладні як однорівневі, так і різнорівневі мовні одиниці. 

Через істотні типологічні особливості сучасної англійської мови даний факт має тенденцію до розши-
рення за рахунок виконання окремими повнозначними одиницями функцій неповнозначних слів (owing 
Part I > owing conj; provided Part II > provided Prep). В англійській мові для забезпечення адекватності 
акта комунікації потреба в таких одиницях є значною. Цим пояснюється і поліфункціональність дієслів 
to be - знаменна, службова, модальна, to have - знаменна, службова, модальна, to do - знаменна, службова, 
емфатична. 

Дана ситуація в системі сучасної англійської мови створює проблему у визначенні лінгвістичного 
статусу повнозначних номінативних одиниць - слів і словосполучень. На наш погляд, зараз в англійській 
мові існує досить істотна перехідна зона між одиницями лексичного і синтаксичного рівнів. Цю зону 
складають: 

- стійкі словосполучення з непереосмисленими компонентами: music centre, affirmative action, acid 
rain; 

- стійкі словосполучення з частково переосмисленими компонентами: acid rock, air breather, air house, 
dawn raid; 

- стійкі словосполученнями, що належать до римованого сленгу: movers and shakers, nuts and bolts, 
fudge and mudge. Дані одиниці у функціонально-семантичному аспекті варто відрізняти від парних сло-
восполучень [6, 4-19], оскільки біноми типу advice and consent, far and wide, corner or later, ladies and 
gentlemen, face to face, joys and griefs, toy and  go, go and see, good and bad відбивають парність людського 
мислення, часто висловлюючи семантично і синтаксично співвідносні поняття, до складу яких входять і 
необразні словесні штампи, авторські неологізми, біблеїзми. Подібні утворення в основному служать 
засобом створення експресивної надмірності. Досить часто так називані парні словосполучення виявля-
ють спроможність до розширення, що виявляється у виді семантико-синтаксичних відношень аддиції і 
специфікації [7: 214-215]. Компоненти ж римованих утворень пов'язані відношеннями семантичної єдно-
сті, що набуває новий зміст, що відрізняється від значень складових його лексичних одиниць. Наявність 
подібних одиниць ґрунтується на природній схильності людського мислення до об'єднання, зіставленню, 
а іноді і протиставленню думок про явища і предмети зовнішнього світу, безпосередньо або опосередко-
вано пов'язаних один з одним у процесі когнітивної діяльності стосовно предметів об'єктивного світу; 

- комплексні власні імена, що вживаються переносно: Lady Bountiful, Lady Bracknell, Don Juan, Bertie 
Wooster. У даних єдностях спостерігається перехід власного імені від предметної номінації до сигніфіка-
ції, переносного позначення визначеної якості, оцінки нового денотата поза об'єктивним зв'язком із реа-
льним вихідним денотатом; 

- фразеологічні одиниці, що є семантично ізольованими перетвореннями: couch potato, as they come; 
- зв'язані словосполучення, що функціонують у якості стійких номінативних комплексів: laid-back, 

hang-up; 
- словостягнення, що являють собою конденсовані словосполучення, єдність яких закріплюється як 

графічно, так й інтонаційно. Незважаючи на те, що дані утворення, як правило, є багаточленними, вони 
мають єдині функціональні і когнітивні показники: a-go-go, fly-by-wire, one-on-one, rent-a-crowd, oven-to-
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table, right-to-work. Ці одиниці лише оказіонально зустрічаються в українській та інших східно-
слов’янських мовах; 

- лексеми, що виникнули в результаті дії словотворчих моделей: а) юкстапозиції (sunglasses, 
windscreen); б) редуплікації (spit-spot, no-no, man-man, rumpty-tumpty); в) телескопії (prissy, vibronic, 
racon, pomato); г) абревіації: WHO (World Health Organization), NATO (North Atlantic Treaty Organization), 
OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries), PO (Post Office), RPM (Revolutions per Minute), PhD 
(Doctor of Philosophy), MEd (Master of Education); 

- граматичні структури, основу яких складають комплекси нефінітної предикації, що структурно 
складаються з двох компонентів, але функціонують подібно складним повнозначним мовним одиницям і 
розглядаються як єдині когнітивно-комунікативні блоки: the Accusative with the Infinitive Construction, the 
For-to-Infinitive Construction, the Nominative with the Infinitive Construction, the Gerundial Complex, the 
Nominative Absolute Participial Construction, the Accusative with the Participle Construction (наприклад, She 
made me obey her; For her to hear him was distressing; She  is known to be very kind; We all agree to your 
opening the discussion; Walking down the street, the idea struck me; I saw Mary reading a book; You were seen 
running  down to the river). Варто врахувати, що форма, когнітивні підстави і функціональні характерис-
тики таких структур мають істотні особливості порівняно з одиницями лексичного і синтаксичного рів-
нів. Проблема розгляду функціонально-семантичних особливостей структур вторинної предикації не 
розглядалися раніше в подібному аспекті. Комплекси нефінітної предикації, що структурно складаються 
з двох компонентів - іменного та вербального, за своєю формою збігаються із надслівними мовними оди-
ницями. Проте, аналізовані структури функціонально поводяться подібно аналітичним лексичним оди-
ницям, виконуючи єдину синтаксичну функцію у висловленні: підмета (It was difficult for you to copy wish 
this task), предикатива (To be together was for us to be happy), доповнення (I am anxious for her to dance), 
означення (I'll set the task for you to fulfil it), обставини (The work finished, we thanked you), складного під-
мета (She is expected to star in a film), складного доповнення (I found him reading a book). Подібні одиниці 
сучасної англійської мови складають єдині когнітивно-комунікативні блоки, що представлені в мові 
складними функціонально-семантичними утвореннями. Отже, аналізовані аналітичні форми знаходяться 
на стику лексичного і синтаксичного рівнів. Зазначені одиниці не фіксуються в українській та інших схі-
дно-слов’янських мовах; 

- граматичні структури більш високого рівня, що складають підрядні речення та входять до складу 
єдиного складнопідрядного цілого. У сучасному англійському висловленні дані функціонально-
семантичні утворення спроможні виконувати синтаксичні функції: підмета (What I want, is to be left 
alone), предикатива (The difference between us is that we belong to different social layers), доповнення (I tell 
you what I find necessary), означення (I entered the room in which I have not been for a long time), обставини 
(Hardly had I open the door when strangers rushed to the window). 

Аналітичні лексичні одиниці, що складаються з двох і більше компонентів, характеризуються спіль-
ністю знакової функції, що залежить від ступеня зв'язаності значення слова в його лексичному, семанти-
чному, а також функціональному аспектах. 

У сучасній англійській мові значне місце займають одиниці типу speech sound (на відміну від україн-
ської), число яких не обмежено. Через відсутність флексій у означуваного компонента, що знаходиться в 
позиції атрибута до субстантиву, він утрачає свою як функціональну, так і семантичну незалежність і 
перетворюється як би на чисту основу, що взаємодіє з основою наступного слова. 

Ці одиниці, що структурно нагадують словосполучення, укладаються в один фонетичний такт, визна-
чають єдиний комплексний сигнификат і являють собою функціонально-синтаксичну єдність у вислов-
ленні. 

Отже, семантика і функціональні характеристики розглянутих вище мовних одиниць представляють 
не просту суму значень утворюючих їх знаків, а їх складну комплексну взаємодію, що здатна призводити 
до виникнення нових семантико-синтаксичних єдностей. Випливає також необхідність визнати значну 
активність появи подібних семантико-синтаксичних утворень в англійській мові на сучасному етапі її 
розвитку. 

Варто також урахувати, що цілий ряд повнозначних номінативних засобів знаходиться на одній з 
трьох стадій інтеграції словосполучення - соположенні, зближенні й інкорпорації, що знаходять матеріа-
льне вираження відповідно в словосполученні, словостягненні та складному слові [порівн. 8, 21]. Відпо-
відно до даного підходу, першу групу складають одиниці типу a large room, a little room, an ancient city , 
другу - типу a lecture room, a shade temperature, a meat ball, brown coal , третю - a nightcap, a drumstick, a 
flypaper і ін. 

Таким чином, проміжна зона «слово - словосполучення» не є однорідною. Вона характеризується різ-
ним ступенем ідіоматичности і спаяності компонентів, що знаходить висвітлення у відповідній зв'язанос-
ті їхніх сигніфікативних значень, а, отже, у функціональному підпорядкуванні допоміжного елемента 
головному. Значна кількість конституентів цієї зони в сучасній англійській мові суттєво перевищує ана-
логічні показники української та інших східно-слов’янських мов завдяки особливостям її структури. 
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Левицкий А. Э. Сопоставление функциональных особенностей систем номинативных единиц анг-
лийского и украинского языков. 

В статье рассматриваются функциональные особенности системы номинативных единиц современно-
го английского языка в сопоставлении с украинским. Значительное внимание уделено путям пополнения 

рассматриваемой системы, ее лексическим и синтаксическим конституентам. 

Levitsky A. E. Comparison of functional peculiarities of the systems of English and Ukrainian nomina-
tive units. 

The article centres on the functional peculiarities of the system of nominative units in present-day English in 
comparison with those of Ukrainian. The main attention is drawn to the ways of enlarging the above system, its 

lexical and syntactical constituents. 
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ЯВИЩЕ КОМПРЕСІЇ В  НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (МОВНО-ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ) 

У статті розглянуто  деякі компресивні конструкції з точки зору лінгвістичної економії на різних ета-
пах розвитку німецької мови, починаючи з давньоверхньонімецького періоду. 

Явище мовно-мовленнєвої економії не є новим у лінгвістичній літературі. Воно здавна вивчається до-
слідниками, проте інтерес до нього не зменшується і в наш час, хоча незаперечним вважається і той факт, 
що мовна економія не могла б існувати без свого антиподу – надмірності (редундантності): обидві вони 
служать удосконаленню мовної системи в інтересах спілкування. 

Під  лінгвістичною економією, як правило, розуміють прагнення звести до мінімуму розумову, мовну 
(розумово-фізичну) діяльність мовця. 

По відношенню до надмірності мовних засобів існують досить різні думки. Деякі лінгвісти схильні 
вважати, що надмірності як такої у мові  взагалі не буває  [1:57-64]. Згідно з думкою інших, тенденція до 
надмірності – така ж реальність, як і тенденція до економії [1:62]. 

З цими поглядами можна було б погодитись лише за умови розгляду згаданих феноменів поза конк-
ретним  функціональним стилем  та ігнорування при цьому конкретного етапу розвитку мови. 

Проте не можна також залишати поза увагою безупинне зростання потоку інформації. Неважко пе-
редбачити й стрімкий ріст її значущості на шпальтах газет та на теле- і радіопросторі. Так, абсурдним 
видається прагнення до надмірності в рекламному тексті. Наприклад: “Ми пропонуємо вікна, виготовлені 
з алюмінію європейського виробництва (що був виготовлений у Європі)”.  Замість цього вживають: 
“Пропонуємо євроалюмінієві вікна”. 

Саме тому для дослідження проблем, пов’язаних із компресією та надмірністю лінгвістичних засобів, 
необхідно обмежитися рамками певного функціонального стилю. Очевидною є і та обставина, що надто 
важко охопити всі рівні конкретної мови, оскільки різні мовні підсистеми змінюються по-різному [2:9-
26]. 

Саме цими міркуваннями керувався німецький лінгвіст Герман  Пауль у своїх „Принципах історії 
мови“ (1980), обмежившись при дослідженні явища економії синтаксичними системами німецької та 
латинської мов. 

Стаття, що пропонується увазі читачів, - спроба започаткувати системні дослідження одного з проявів  
лінгвістичної економії, а саме явища компресії  в сучасній німецькій мові на всіх її рівнях (фонетичному, 
морфологічному, лексичному, синтаксичному).  До роботи  залучено  студентів факультету іноземних 
мов, які працюють у проблемній групі  “Компресія  в сучасній  німецькій мові”. 

Розрізняють кількісну та якісну економію. Кількісна економія – це економія за рахунок скорочення 
мовних  знаків (одиниць), економія фізичних  зусиль, які витрачаються на передачу інформації та на її 
розшифрування, що, зрештою,  пов’язано з економією часу та надмірних мовленнєвих зусиль обох парт-
нерів. Якісна економія – це заощадження розумових зусиль, що витрачаються на відбір та організацію 
мовних засобів для передачі інформації та на її розшифрування, тобто економія за рахунок “якості” віді-
браних мовних одиниць [3:211]. 

Необхідно зауважити лише, що ці два типи економії надто рідко зустрічаються в “чистому” вигляді, 
найчастіше вони утворюють складну єдність, яка обумовлена участю в комунікативному акті щонайме-
нше двох  партнерів, інтереси котрих не завжди збігаються. 

Для розв’язання проблеми необхідно визначитися з поняттям компресії. Отже, під компресією домо-
вимося розуміти ущільнення  одиниць різних рівнів, злиття двох і більше частин конструкції в одну при 
збереженні значення цілого.  При цьому необхідно розрізняти системно обумовлену та несистемну ком-
пресію. 

Системна компресія обумовлена законами певної мови. Так, в іспанській мові особові займенники в 
давальному та знахідному відмінках обов’язково зливаються  з формами дієслова, що стоїть в інфінітиві 
або у стверджувальному імперативі: Сoge tu sombrero y pontelo. У всіх інших випадках вони відчленову-
ються (декомпресуються): No te lo pongas. 

В українській мові зворотня частка -ся пишеться завжди разом із дієслівною формою, у німецькій  
навпаки – окремо ( пор.: західноукр. діалект  Вони ся кохають). 

Несистемна компресія може бути обумовлена як екстра-,  так і інтралінгвістичними  факторами, які 
потребують окремого, більш детального дослідження. 
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Явище компресії присутнє на всіх етапах розвитку мови, супроводжує його, починаючи з її витоків. 
Але й з історичної точки зору не завжди вдається чітко розмежувати інтра- та екстралінгвістичні факто-
ри, які вплинули та продовжують впливати на згадані процеси; так само не просто встановити чітку пері-
одизацію основних етапів розвитку тієї чи іншої мови. 

Дуже часто розвиток мови супроводжується  позалінгвістичними причинами, скажімо, контактами 
між сусідніми племенами, намаганням окремих з них утвердитись як нація. На стадії становлення гер-
манських мов у них було багато спільного в лексичних системах, проте завдяки впливу конкретних фо-
нетичних та морфологічних законів певної  мовної системи кожна з лексичних систем отримала своє 
“національне” забарвлення. 

Так, до компресії історичного характеру  необхідно віднести апокопу дентального приголосного типу: 
лат. velit  →  двн. wili, оскільки вона зумовлена виключно властивостями фонетичної та морфологічної 
систем, що діяли у давньоверхньонімецькій мові. Скорочення морфоформ спостерігається також серед 
споріднених мов: гот. dags  →  двн. tag. 

Більш актуальним, на наш погляд, є дослідження компресії (а також розчленування, декомпресії)  у 
межах однієї мови. 

Перш ніж перейти до аналізу конкретного аналізу, слід зробити одне застереження: не всі ілюстрації 
явища, що розглядається,  можуть трактуватися з синхронічної точки зору як компресія чи синкретизм. 
Показовим у цьому зв’язку видається аналіз так званих делокутивних дієслів, проведений Е.Бенвіністом. 
На його думку,  німецьке дієслово  danken, як і англійське to thank, є делокутивним по відношенню до 
Dank  (thank(s), тому що в готській мові  вираз  Þank fairhaitan „Dank verheißen“  ніяким чином не був 
пов’язаний з  þankjan „denken“ (суфікс  - jan  викликав  i-Umlaut). Тобто, наведене дієслово необхідно 
розглядати як дедокутивне (відфразове)  [4:324]. Якщо ж не брати до уваги ці переконливі докази, можна 
дійти хибного висновку, що дієслово  denken є похідним від іменника  Dank, а це порушить його статус  
компресивного утворення. Ця методика є дуже важливою (якщо не єдиною) при аналізі так званих 
експліцитних дериватів, тобто похідних дієслів, морфемних конструкцій, лінійний розмір котрих 
перевищує розмір дериваційної основи. Дієслово  fischen  можна було б також вважати похідним від  
Fische fangen,  тобто делокутивним компресивом по відношенню до іменника Fisch, якби у готській та 
давньоверхньонімецькій мовах не було дієслова  fiskōn.  

Компресія та синкретизм завжди протидіють одне одному. Відомо,  що разом із латинськими 
текстами до двн. проникли латинські синтаксичні конструкції, що були більш компактними, аніж ті, що 
існували в давньоверхньонімецькій мові. З іншого боку, відсутність подібних конструкцій у двн. 
загальмувала на певний час це проникнення, оскільки перекладачі були вимушені протягом певного часу 
розчленовувати хоча і зрозумілі, але не звичні у мовному вжитку  чужі структури. Так, латинський  
accusativus cum infinitivo передається у двн. перекладах “Ізідора” за допомогою додаткового підрядного 
речення зі сполучником  dass [5:55] (Ілюстративні матеріали взято  з текстового додатку в книзі: 
В.Н.Бублик. Історія німецькоі мови [5]). У наш час ця конструкція , поряд з абсолютним акузативом, - 
важливий та досить частий засіб мовної економії. 

Нерідко компресія та розчленування  існують у мові поряд у стані рівноваги. Наприклад, довгий час  
у свн. рівноправними були іменна та займенникова відміни прикметників (guot kind та guotez  kind). Бе-
ручи до уваги остаточне усталення  займенникової відміни, можна говорити одночасно про 
(де)компресію цих форм, залежно від того, який саме період розвитку мови мається на увазі. Вживання в 
сучасній німецькій мові архаїчних форм типу gut Herz  дає підставу трактувати його як компресив мов-
но-історичного характеру. 

Аналізуючи деякі явища, пов’язані з процесами  компресії та декомпресії, доцільним є поєднання ме-
тодів діахронії та синхронії. Для прикладу розглянемо так звані контраговані (стягнуті) дієслова hân, 
lân, slân,  які виникли в результаті синкопи приголосного кореня та голосного закінчення. Їх можна вва-
жати явищем динамічної компресії, а форми  haben, lassen, schlagen  - такою ж динамічною  декомпресі-
єю: двн .   haben, lâzen, slahen  ⇒   свн.   hân, lân, slân ⇒   нн.  haben, lassen, schlagen. 

Показовими для процесу компресії є також явище аглютинації та послаблення  поліфлективності. Аг-
лютинація відбувається в тому випадку, коли два або більше слів, які часто зустрічаються  в середині 
речення в одній синтагмі, зливаються в одну одиницю, що дуже важко або взагалі не підлягає аналізу 
[6:212]. 

Тенденція до монофлексії сприймається як прагнення до економії. Монофлексія – це семантичне 
зближення між компонентами конструкції, їх злиття в одне ціле [7:8 ]. Так, в двн. відбувається  злиття 
голосних на стику дієслова та постпозитивного займенника у 1 ос. одн. презенса: quimu ih  → quimih. 

У сфері лексики також спостерігаються явища, пов’язані з компресією. Перш за все, це стосується 
словотвірних процесів. Причому, як стверджує Е.Бенвеніст, імпульс до появи нових слів виходить не з 
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морфології, а з синтаксичних конструкцій з різними предикаціями [4:354 ].   Навіть повноскладні імен-
ники з цієї точки зору є компресивними утвореннями, тому що вони, незважаючи на  форму чистої осно-
ви складових, не були на початковому етапі розвитку мови ні іменниками, ні прикметниками, а утворю-
вали синтагму, в якій синтаксична функція атрибута визначалась чітко фіксованим порядком слів: гот.  
fôtu-baúrd (букв.:  Fuß+Brett)  [8:344].  Випадіння  голосного основи в процесі композиції слід також 
розглядати  як компресію, наприклад: двн. stein-loh. 

В одній з найдавніших пам’яток періоду двн. -  “Пісні про Гільдебранта”- знаходимо утворення типу 
двандва, що поєднують на основі бінарної структури два рівноправні (недетерміновані)  члени (іменни-
ки),  які в сучасній германістиці  отримали позначення kopulative Zusammensetzung:  … untar heriun 
tuêm sunafatarungo (des Sohnes und des Vaters). Ця двандва відрізняється від повно- або неповносклад-
них іменників тим, що позначає одразу два різних предмети. 

Досить суперечливими з точки зору віднесення їх до певного словотвірного типу є морфемні конс-
трукції з першим іменним детермінованим компонентом та другим дієслівним, що не підлягає означен-
ню. Ряд дослідників відносить їх до так званих "зрощень", тобто до складних слів. Йдеться про утворен-
ня, як-от: лат.  signi-fer,  англ. shoe-maker, двн. wâr-sagâri  (Wahrsager). Е.Бенвеніст сам собі супере-
чить, відносячи ці слова до розряду композитів, тому  що, на його ж таки думку, нові слова походять із 
синтаксичних конструкцій [4:254]. 

Морфемна конструкція Schuhmacher з позицій морфології (але не синтаксису) – дійсно сполучення 
морфем  Schuh-mach-er. Проте, як відомо, при словотвірному аналізі оперують не морфемами, а безпо-
середніми складовими (ІС), яких у будь-якій словотвірній конструкції може бути лише дві: Schuhmach-er. 
Причому це складне, на перший погляд,слово насправді не є таким, бо походить саме від синтаксичної 
конструкції  Schuhe machen і не утворене шляхом комбінації морфем Schuh+macher, оскільки друга  
quasi-IC в якості вільної морфеми в німецькій мові всіх періодів узагалі відсутня  (іменник der Macher – 
комбінація морфем із значенням, яке нічого спільного з діяльністю чоботаря не має).  Крім того , це 
утворення має досить чітко виражену предикацію:  er macht Schuhe ⇒ er ist Schuhmacher.  Правда, ви-
конавець дії скомпресовано  “закладений” у суфіксі, який може поширювати сферу впливу на виконавця 
- неістоту:  der Strommesser. 

Вперше цю проблему вдалося вирішити В.Фляйшеру, який дав чіткі визначення композитів та 
дериватів. На думку В.Фляйшера, не можна вважати композитами слова, із двох безпосередніх складових 
яких одна є зв’язаною, тобто такою, що не вживається самостійно в реченні  [9:193]. 

Деякі  дослідники відносять до цього типу конструкції, перший член яких  виступає об’єктом стосов-
но другого, віддієслівного імені. Якщо розглядати деривацію в якості комбінації вільної та зв’язаної 
морфем, то з’ясується, що під цю категорію підпадають синтаксичні конструкції з якісно іншою преди-
кацією:  zu Fuß gehen  →   Fußgänger; das Haus hat fünf Stöcke  →    das Haus ist fünfstöckig; er hat 
blaue Augen  →   er ist blauäugig. 

Необхідно в цьому зв’язку вказати на одну важливу обставину, що випливає з останнього прикладу й 
прямо стосується процесів компресії. Прикметник  blauäugig, про який щойно йшлося, є дериватом і 
виступає в реченні в двох синтаксичних функціях – означення та предикатива: der Mann ist blauäugig, 
der blauäugige Mann. Атрибутивна група може бути ще більш скомпресованою на основі еліпса der 
Blauäugige і може розглядатись як симетричний компресив завдяки аналітичній побудові, що забезпечу-
ється артиклем. 

Подальша компресія шляхом перетворення деривата на складне слово-екзоцентрик (бахуврихи) по-
рушує симетрію, оскільки семантичний центр знаходиться  за межами складного імені:  Blauauge (пор.: 
англ. blue-eyed). Цей тип композитів склався дуже рано, коли прикметники формально ще збігалися з 
іменниками : гот. frei-hals (вільна шия), свн.  barvuoz (боса нога). 

Наведені приклади свідчать, що процеси компресії носять постійний метаморфічний характер і діють 
не лише в рамках конкретного мовного рівня, а й між певними підсистемами. Діахронічний метод дає 
змогу визначити статус мовних одиниць по відношенню їх до процесів компресіі. Цей статус може змі-
нюватися залежно від того, який метод ми застосовуємо, аналізуючи те чи інше явище, як це було  пока-
зано  на прикладі контрагованих дієслів, котрі в двн. та в нн. мають, практично, тотожні форми. Якщо ж 
брати до уваги період свн., то виявиться, що саме на цьому етапі вони репрезентують класичну формулу 
компресивних утворень. Випустивши з поля зору свн., ми прийдемо до хибного висновку, що згадані 
дієслова є нібито  нейтральними по відношенню до процесів компресії. 

На фонетичному рівні подовження та гемінація представляють декомпресію, що не повинна ототож-
нюватися з надлишковістю, апокопа та синкопа є засобами (часто вимушеними) компресії.  

Виникнення артикля, появу нових прийменників, що розвинулися з самостійних (автосемантичних) 
частин мови, слід вважати системною декомпресією, розчленуванням певної семантики. З подальшим 
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удосконаленням  мови, з розвитком науки та техніки обидва протилежні мовні феномени – компресія та 
декомпресія - стали  ще більш нагальними, про що переконливо свідчать тенденції розвитку сучасної 
німецької мови. 

 
Матеріал надійшов до редакції 19.06.2000 р. 
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Прищепа В.Е. Явление компрессии в немецком языке  ( историко-языковой аспект проблемы). 

Рассмотрены некоторые компрессивные структуры с точки зрения их речеэкономной функции  на раз-
личных этапах развития немецкого языка, начиная с древневерхненемецкого периода. 

Prischepa V.Ye.  The  Phenomenon of Compression in the German Language (the Historic and Linguistic 
Aspects  of  the Problem). 

Cetrain  compression structures are considered as regards their speech-economical function in the process of 
the development of the German language, beginning with Old High German. 
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АНТРОПОНІМИ В ПОЕЗІЇ ЛІНИ КОСТЕНКО В АСПЕКТІ ТЕОРІЇ ФРЕЙМІВ 

Антропоніми у поетичних текстах Ліни Костенко аналізуються з позиції конгнітивної лінгвістики, в 
аспекті теорії фреймів. З’ясовується, що функціонуючи як фрейми, антропоніми забезпечують інфор-

мативно-понятійне наповнення тексту, а також характеризують мову і стиль автора. 
Власні назви в тканині художнього тексту стали об’єктом уваги лінгвістів порівнянно недавно – в 

останні 25-30 років (праці Ю.О. Карпенка, Л.І. Колоколової, В.М. Михайлова, С.Б. Магазаника, Л.Й. 
Ройзензона тощо). У сучасному мовознавстві вони вивчаються з позиції когнітивної лінгвістики, в аспек-
ті теорії фреймів (праці Ч.Філмора, М. Мінського, В. Кінча, Т.А. ван Дейка та інш.), адже власні назви - 
це згорнуті національно-культурні тексти, це універсалії культури [1: 23; 2]. Визнаючи кумулятивну роль 
слова, його свєрідну “пам’ять” [3: 104-106], слід зазначити, що для власних назв така роль ще більш ха-
рактерна, ніж для загальних. Власні назви як мовні одиниці зі своїми значеннєвими особливостями 
(безпосередній зв’язок з одиничним денотатом, котрий здебільшого становить невід’ємну одиницю 
певного культурного континууму), можливо, є більш яскравими знаками культури, ніж будь-які інші 
лексичні елементи. 

Об’єктом нашого дослідження обрано поетичну творчість Ліни Костенко. Ми зосередилися на антро-
понімах, які у її творах  презентують різні національні культури у рамках української культури XX сто-
літті. У цьому зв’язку слушна думка А.Ф. Лосєва про те, що будь-яке знання і будь-яка наука є перш за 
все знаннями і наукою не тільки в словах, а й про слова [4: 101]. Методом суцільної вибірки нами було 
проаналізовано майже 500 творів, в яких знайдено близько 900 власних назв. Виявлено, що антропоніми 
становлять більш ніж половину всіх власних назв (485). Вони розподілені нами на 3 групи: 1) імена істо-
ричних осіб (225); 2) імена героїв творів мистецтва (134); 3) міфоніми (126). 

До першої групи нами віднесені імена діячів мистецтва. Серед них найбільше письменників (85), і це 
зрозуміло, адже сама Ліна Костенко належить до них. Вона отримала ґрунтовну теоретичну підготовку 
під час навчання у Москві (1952-1956 рр.), була особисто знайома з багатьма письменниками [5]. Най-
ближчими для поетеси є українські письменники (11антропонімів), низку яких починають поет давніх 
скіфів Біон /Бористеніт/ і літописець Київської Русі Нестор. Світова література представлена іменами 
давньогрецьких та римських (6), російських (8), французьких (7), англійських (3) письменників. Ще 12 
літератур світу презентуються одним антропонімом / австрійська, американська, вірменська, естонська, 
єврейська, індійська, італійська, норвезька, польська, турецька, циганська, чілійська/. Меншою кількістю 
представлені імена художників (22), композиторів (9), виконавців музичних творів (4), артистів (2), май-
стрів музичних інструментів (1). 

До цієї ж групи антропонімів віднесені імена історичних осіб. Це державні, політичні та релігійні дія-
чі, народні ватажки та герої (81). Серед них імена скіфських царів, державних діячів Європи різних часів, 
Єгипту, Близького Сходу та Азії, розгортається ціла галерея гетьманів України: Богдан (Зіновій) Хмель-
ницький, Іван Виговський, Дем’ян Многогрішний (Демко), Яків Остряниця (Яків Острянин), Павло Пав-
люк (Бут), Іван Сулима, Василь Томенко, Кирило Розумовський. Природно, що з-поміж народних ватаж-
ків і героїв чимало імен борців за свободу українського народу, національних героїв: князь Вишнивець-
кий Байда, Олекса Довбуш, Северин Наливайко, Нечай, Богун, Морозенко, Лесько Черкес. Двадцять 
п’ять антропонімів презентують учених. Це філософи (Анахарс, Геракліт, Діоген, Платон, Вольтер), істо-
рики (Геродот, Гекатей, Плутарх, Страбон, Микола Карамзін, Василь Полетика), астрономи (Галілео Га-
лілей, Джордано Бруно, Микола Коперник, Клавдій Птоломей), медики (Агапіт, Андрес Везалій, Гіппок-
рат), математики (Карл Фрідріх Гаус, Гіпатія з Олександрії), фізики (Марія Склодовська-Кюрі, Еванжелі-
ста Торрічеллі), педагоги (Песталоцці, Корчак), мовознавці (Шафарик). Окремо виділені сучасники істо-
ричних осіб, їх знайомі, родичі (20). Незначною кількістю представлені негідники в історії (6), меценати 
(3), дослідники-першопрохідці (3), спортсмени (2). 

Як свідчить вибірка, історія часто присутня у поезії Ліни Костенко. За її влучним вислівом: “Душа 
тисячоліть шукає себе в слові”. З-поміж минулих часів Ліну Костенко чи не найбільше ваблять до себе 
епоха давньої Русі, життя скіфів та слов’янських племен. Поетесу надихають на творчість трагічні моме-
нти у долях народів і окремих людей, починаючи з античних часів: прикутий Прометей, натовпом розте-
рзана Гіпатія, розіп’ятий Ісус, спалені Джордано Бруно, Ян Гус, Жанна д’Арк, Джираламо Савонарола, 
замордовані Северин Наливайко, князь Полоцький, князь Василько, бояриня Морозова, приречені на 
тюрми і заслання Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш, Лесь Курбас, гнані протопоп Аввакум та циган-
ська поетеса Папуша, відлучений від церкви Лев Толстой, доведені до самогубства Інгебор Бахман, Ма-
рина Цвєтаєва, Володимир Маяковський, застрелені на дуелі Пушкін і Лермонтов, вбитий на барикадах 
Ярослав Домбровський. Такі особистості в петичному світі Ліни Костенко зумовлюють мотив морально-
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го стоїцизму, а самі антропоніми  несуть інформацію про певну історичну особу, набувають властивос-
тей фрейму. Через постаті окремих людей поетеса розказує про долю народів, “осягяє великі історичні 
простори” [5;45]. Антропоніми, що називають історичних осіб, утворюють своєрідний збірник з людино-
знавства, що, на думку вчених, “справляє враження бентежної стихії” [6]. Антропоніми створюють для 
читача можливість спілкуватися з досвідом людства, творцями культури, осмислювати історію. 

Спостереження над антропонімами показують, що Ліна Костенко використовувала їх як підтвер-
дження у своїй поетичній розповіді про світ. Наприклад, розказуючи про скіфів, поетеса посилається на 
істориків і письменників стародавнього світу: 

“…хто, що й коли казав про цей народ- 
      Плутарх, Страбон і Гікатей з Мілету, 
      Але найбільше, звісно,  Геродот”  

(“Скіфська Одіссея”) 
Нерідко Костенко сама подає історичні довідки, які забезпечують входження антропоніму як мікроте-

ксту в контекст твору, наприклад: “Це преподобний лікар Агапіт, що ізцілив самого Мономаха”(“Маруся 
Чурай”), “Папуша – значить лялька” (“Циганська муза”). 

Рідше Ліна Костенко дає історичні довідки поза текстом. Наприклад, у примітці до вірша “Лідія Кой-
дула на чужині” міститься інформація про естонську поетесу XIX століття: “Койдула – у перекладі: вра-
нішня зірка”. 

Уживані антропоніми дозволяють Ліні Костенко у максимально ощадливому просторі поетичного те-
ксту розгорнути значний об’єм інформації, тобто антропоніми функціонують як фрейми. Наприклад, у 
рядку “Сидить на бочці скіфський Діоген” (Скіфська Одіссея) антропонім Діоген – це фрейм, що несе 
інформацію про давньогрецького філософа, який, за переказами, жив у діжці і пропагував аскетичний 
спосіб життя. У тексті цей фрейм покликаний розповісти про просте і водночас мудре життя скіфів, на-
ших предків. Антропонім Полетика із вірша “Віяло мадам Полетики” інформує про відомого збирача 
історичних документів про Україну і забезпечує розуміння докору наступного рядка, що адресований 
дружині Полетики, пустій придворній інтриганці. Антропонім Птоломей – це фрейм про давньогрецько-
го астронома, який відстоював антинаукову геоцентричну картину світу, і завдяки йому зрозумілі насту-
пні рядки: “Напівнездари чи напівталанти, в комічний вік – дрімучий Птоломей” (Усі вже звикли: геніїв 
немає). Розкриваючи сутність педагогічного таланту героя твору “Фото у далекий вирій” юнака Миколи, 
поетеса використовує у ролі фреймів імена відомих педагогів (”А може, він був Корчак, Песталоцці?”), 
показуючи складність життя, уживає як фрейм ім’я математика Гауса. Один з графіків математичної фу-
нкції, який був ним побудований, нагадував капелюха: крива піднімалась і опускалась, так само, як і у 
житті невдачі і успіхи чергуються (”Життя іде по Гаусівській шляпі”). Як фрейм у тексті вірша “Старий 
годинникар” функціонує антропонім Каліостро, який увійшов в історію як маг, чаклун, містифікатор і 
шахрай. Робота старого годинникаря нагадувала дітям, героям вірша, дійство чаклуна. Розказуючи про 
свою важку щоденну  працю, поетеса використовує як фрейм антропонім Сізіф: “Мої важкі, мої щоденні 
брили старий Сізіф тим часом постеріг”. 

Аналіз переконує, що вибір антропонімів у віршах Ліни Костенко не випадковість. Серед інших при-
чин, які важко точно назвати, коли йдеться про творчість, на нашу думку, є те, що антропоніми несуть 
інформацію, що розгортається у макротексті художнього твору, і їх використання створює асоціативні 
зв’язки, що розширюють простір поезії, допомагають письменниці повніше висловити себе та установи-
ти зв'язок з читачем, тобто, ці антропоніми беруть активну участь у творенні дискурсу, який вчені нази-
вають “комунікативною подією” [7].  

Другу групу антропонімів складають імена героїв творів, серед яких герої світової літератури, у тому 
числі творів самої Ліни Костенко (88), герої фольклору народів світу (23), героїв полотен живопису (3). 
Цілком природно, що найбільше антропонімів із творів самої поетеси (35). Це чоловічі та жіночі імена, 
прізвища, що уживаються носіями української мови. Деякі імена представлені варіантами: Ганна, Анна, 
Ганнуся, Анниця, Ганька, Гандзя; Галя, Галька, Гальшка. У текстах Л. Костенко імена здебільшого ма-
ють форму неофіційного варіанта, наприклад, Володька (варіант від Володимир), Ївга (від Євгенія), Кат-
руся (від Катерина), Ксенька (від Ксенія), Лесько (від Лесь, Олесь, Олександр), Палагна (від Палагія), 
Лікера (від Глікерія), Фесько (від Феодосій), Таця (від Таісія). Іноді український варіант імені ужито по-
ряд з іншомовним, при цьому варіанти диференціюються за національною ознакою: “Не той Пилип, що з 
конопель, а той Філіпп, що з Македонії” (“Скіфська Одіссея”). 

Серед героїв поетичних творів Ліни Костенко зустрічаються українські прізвища: Вишняк, Галерник, 
Карпенко,  Трухан, Томиленко, Наливайко тощо. У текстах чимало прізвищ у поєднанні з іменами: Ма-
руся Чурай, Яків Остряниця, Іван Іскра, Мартин Пушкар, Григорій Бобренко, Процик Кулевара, Семен 
Ковпачик, Ромашко Струк, Таця Кисломедка тощо. За українською традицією цілі родини представлені 
родовим прізвищем, наприклад: “Ідуть Бобренки, Гуки, Шибилисти”. Окремо нами виділено призвища 
українських жінок: Вишнячка, Вишняківна, Чураїха, Чураївна, Бобренчиха, Демидиха, Ящиха. Нами 
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відмічено один випадок використання жіночого імені у неповній формі для називання тварини. Вірш 
“Зонька” розповідає про верблюда (Зонька – від Зофія, Софія).  

На прикладах власних імен героїв поетичних творів Л. Костенко можливо простежити розвиток укра-
їнського антропонімікону: від імені, імені та прізвиська до імені і прізвища, а далі до сучасного стану: - 
ім’я, по батькові, прізвище. В епоху язичництва у слов’ян людина мала лише ім’я. У творах Л. Костенко 
зустрічаємо імена древлянського князя Мала, княгині Ольги, князя Ігоря, літописця Нестора тощо. Така 
традиція була поширена в усіх народів. Видатних діячів єгипетської чи давньогрецької історії світ знає 
лише на ім’я: Рамзес, Тутанхамон, Сократ [8:137]. Проте вже у давнину нерідко виникала потреба уточ-
нити ім’я. Тоді до нього додавали назву місцевості, де людина народилася. Згадаймо: Ісус із Назарету, у 
Костенко знаходимо “Гекатей з Мілету”. Така ж природа псевдоніму видатної поетеси Лесі Українки. 

Засобом вирізнення імені могли бути і деякі фізичні особливості людини, на підставі яких вона отри-
мувала прізвисько, наприклад, у творах Костенко: Горбань, Черняк, Гук. Пізніше, вже після прийняття 
християнства слов’янами, засобом вирізнення імені людини було ремесло [8:165]. Саме цей стан розвит-
ку українських антропонімів засвідчується іменами і прізвищами багатьох героїв творів Костенко: Антон 
Ключенко, Процик Кулевара, Попович Женя, Тарас Шевченко, Таця Кисломедка, Мартин Пушкар. 

У творах Костенко є приклади, що показують шлях формування офіційної форми імені, наприклад: 
“Козак Бобренко, на ім’я Григорій”, “Підвівся Іскра, полковий обозний, син Остряниці Якова, Іван”. Іме-
на та по батькові оформились в українській мові пізніше. У текстах Ліни Костенко є лише один приклад 
імені, по батькові та прізвища:  “лежить Іван Максимович Сошенко, і всі на світі плачуть не за ним” 
(Пам’ятник І.М. Сошенку). Така форма імені характерна для офіційного мовлення, в поезії вона викорис-
товується рідко. 

Для української мови досить характерним було утворення прізвищ від апелятивів, що називали, зок-
рема, предмети матеріальної культури: Куліш, Сковорода тощо. За цією традицією дає прізвища своїм 
героям і Ліна Костенко: Ковпачик, Іскра, Пика, Вишняк. Серед антропонімів зустрічаються такі, що 
утворилися від інших імен, наприклад, Карпенко (від Карпо), Федькович (від Федько). Ліна Костенко 
дотримується української традиції називати жінок за іменами або прізвищами їхніх чоловіків чи батьків: 
Малуша (дочка древлянського князя Мала), Рогніда (дочка полоцького князя Рогволода), Вишнячка, Чу-
раїха, Демиха, Ящиха (дружини Вишняка, Чурая, Демида, Яська), Вишняківна, Чураївна (дочки Вишня-
ка, Чурая). 

Іншомовних імен у текстах Ліни Костенко небагато, наприклад: іспанське Карменсіта, італійські Ма-
ріелла, Доміано, Доменік, індіанські Вовчий Плащ, Зуб Мустанга, Перо Орлине, По-Лицю-Дощ, російсь-
кі Дашенька, Наташечка. У романі “Маруся Чурай” Ліна Костенко використовує декілька польських або 
стилізованих під польські прізвищ: Туранський,Себастьянський, Дзісь. Серед запозичених власних імен 
біблеізми Іоан, Ірод, Предтеча, Іов, Ісав, Адам, Давид, Єва, Іуда, Мойсей, Ной тощо. 

На думку вчених [9:196], у сучасній українській мові антропоніми з Біблії зазнають змін, наприклад, 
деантропонімізації. Високий ступінь апелятивації без деривації відзначається у власних іменах Голіаф 
(людина незвично великої сили), Ірод (жорстока людина), Іуда (продажна, нещира людина). Значно рід-
ше антропоніми зовсім втрачають зв’язок з Біблією. Наприклад, слово “хам” не сприймається як син Ноя 
у рядках “І не надійся, все це не минеться, допоки хам не схаменеться” (Коротко – як діагноз). 

У поетичних рядках Ліни Костенко згадується сімнадцять героїв всесвітньо відомих творів художньої 
літератури (Ассоль, Беатріче, Дон-Кіхот, Дюймовочка, Мефістофель, Сольвейг та інш). Двадцятьма 
трьома антропонімами представлений фольклор народів світу. Серед них імена героїв українського фо-
льклору: Маруся Богуславка, Івасик – Телесик, Вернигора, Змій Триглавий, Либідь тощо. Три антропо-
німи одночасно належать українському та російському фольклору: Берендей, цар Горох, Кощій Безсмер-
тний. Російський фольклор представлений іменами Яги, Колобка, Микули; арабський – Алладіна, Сеза-
ма, Шахерезади; німецький – Лореляй, королевича Марка; французький – Роланда; польський – Смока. У 
текстах Костенко виявлено 3 антропоніми, що називають героїв живопису. Це – Джоконда Леонардо да 
Вінчі, Мадонна з картини Рафаеля Санті “Мадонна Конестабиле”, Леда-Лебідь - образ творів іспанського 
художника С. Далі. Серед героїв музичних творів, героїня одноіменної опери Бізе Кармен, Варязький та 
Індійський гості з опери М.А. Римського-Корсакова  “Садко”. Звернення Ліни Костенко до світової літе-
ратури, до фольклору народів світу, до інших видів мистецтва свідчить про освоєння нею простору сві-
тової культури, своєрідне поєднання її з українською культурою. Творчість Ліни Костенко – це поетич-
ний міст між різними культурами, різними народами, що веде до загальнолюдської духовності.  

Третю групу антропонімів утворюють міфоніми. Це імена з грецької та римської міфології (56), з Біб-
лії (25), імена богів у слов’ян-язичників (18), імена християнського бога (10) та святих і апостолів у хрис-
тиян (18), богів інших релігій (2). Аналіз показує, що Ліна Костенко намагалася наблизити античну куль-
туру до культури свого народу. Вона переносить героїв давньогрецьких міфів на рідну землю: в україн-
ські степи, ліси, гори. У текстах цьому сприяє їх уживання поряд з українською розмовною лексикою. 
Наприклад: “Кричить верба, як жрець Лаокоон”; “У кожен яр шугнуло по Сибіллі”; “А третя Мойра но-
жиці мантачить”; “Феміда перекліпає”.  
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Ліна Костенко створює поезію, яка може служити свєрідним підручником історії слов’янських пле-
мен, що жили на території краю. Її поетична творчість насичена образами, частина з яких має дохристи-
янське походження, розказує про духовність слов’ян у період паганства (Арес, Берегиня, Дажбог, Дана, 
Купава, Ладо, Пан, Перун, Семиярило, Стрибог, Табіті тощо). Творчість Ліни Костенко виступає своєрі-
дним мостом між слов’янською і класичною міфологією: “У німфи Ехо є сестра Луна”; “Посутеніло між 
Дніпром і Доном, Перун переморгнувся з Посейдоном”.  

Як різновид міфонімів класифікуються імена християнського Бога, святих і апостолів. Християнський 
Бог у Костенко має назви: Бог, Божий Син, Господь, Єзус (у католиків), Ісус, Ісус Христос, Месія, Спа-
ситель, Учитель, Христос. Серед католицьких і православних святих і апостолів: Антоній, Вітт, Марко 
Пекельний, Марко Стоїчний, Нестор Некнижний, Павло, Симеон Столпник, Тереза, Хома тощо. Та чи не 
більшими святими письменниця вважає народних ватажків і героїв. Страждання за правду, за рідний 
край, за народ – ось мірило подвижницького подвигу у Ліни Костенко: “А що сильніше підпирало твердь 
– молитва преподобного Антонія чи Наливайка мученицька смерть?”   

Біблійні образи у творчості Ліни Костенко трансформують християнську культуру в культуру україн-
ського народу, що прийняв християнство. Антропоніми з Біблії – це фрейми, що допомагають 
Л.Костенко відкрити історію людства, осмислити сьогодення України: “Мойсей народ виводив із пусте-
лі. Де той Мойсей, що виведе з боліт?”.  

Антропоніми у текстах Костенко становлять собою значущі національно-культурні компоненти і 
водночас виконують художньо-оцінювальну функцію. Емоційно-експресивні варіанти імені персонажа є 
своєрідним засобом компресії, що дозволяє передати внутрішнє через зовнішнє, психологічний стан че-
рез форму імені. Наприклад, імена Анниця, Ганнуся, Марієчка, Маруся, Наталочка, Наташечка несуть 
зменшувально-пестливий відтінок, вони часто використовуються як засіб, що виразно передає позитивне 
ставлення автора до героя: “Знайшлась у вас Марієчка”…; “Лиш не заплаче свої карі очі та Марусенька, 
як було колись”. Імена Ганька, Галька, Грицько мають відтінок деякої знижуваності і відповідно дають 
оцінку носієві імені. Варіант Гальшка містить певну інформацію про польськомовну природу імені. 

Неабиякого ефекту поетеса досягає тоді, коли в межах одного вірша “Любов Потьомкіна” використо-
вує повну, офіційну форму імені “Єкатерина” та розмовну або стилістично знижувану “Катька”, що під-
креслює авторську оцінку російської цариці, передає високий ступінь зневаги: “Як любив він ту Єкате-
рину”; “ ти пиши їм, Катько, ти не бійся…”. 

Іншомовні антропоніми у ролі фреймів не тільки підкреслюють національність персони, але й вико-
нують певну стилістичну роль. У романі “Маруся Чурай” Костенко відверто глузує над польським панс-
твом, створюючи авторські неологізми – прізвища представників шляхти від слів “бидло”, “коза”, поєд-
нуючи польське ім’я Тадеуш з прізвищем Пика, польське прізвище Яблоновський з іменем Рох:  

“Які шляхетні прізвища тут панські! –  
Бидловські, Козобродські, Себастьянські. 
Яка в них гідність чується велика! –  
Рох Яблоновський і Тадеуш Пика”. 

Штучно створюючи прізвище Птимчено-Заглобська, письменниця висміює українців, що добровільно 
ополячувались, зрікалися свого народу, своєї мови. 

Нерідко антропоніми дозволяють поетесі посилити вплив на читача. Рядок “Об цілий світ спіткнулася 
розлука і йде на нас страшна, як Тамерлан” створює образ вселюдського лиха, адже ім’я Тамерлана для 
слов’ян було синонімом руйнування, знищення, розорення. Посиленню образності тексту, його лаконіч-
ності, утворенню асоціативних зв’язків сприяють антропоніми, що стали крилатими словами: “Усі воло-
дарі – Прокрусти”; “Усі держави з поглядом Горгон”; “Як важко буть Антеєм на асфальті!”. Повні образ-
ності рядки “Душа стоїть у пам’яті як в повені, і тільки світить бакени Харон” набувають сили саме за-
вдяки фрейму Харон. Він перевозить у човні душі померлих, нагадує про швидкоминучість життя: чим 
більша пам’ять (вона вже як повінь заливає все навкруги), тим ближче Харон (він світить бакени, його 
вже видно). 

Іноді поетеса, використовуючи антропонім, посилює його фрейм. Наприклад, Янус у римлян був бо-
гом початку і кінця, тому мав два обличчя. Пізніше у культурах багатьох народів він став символом не-
щирості, дволикості. Костенко наділяє його десятьма обличчями: “Мабуть, і справді, ми народ великий. 
У нас і Янус вже десятиликий”.Часто Ліна Костенко посилює вплив антропоніму, використовуючи таку 
будову вірша, коли власна назва завершує рядок, утворює риму і тим самим не тільки “тримає поетичну 
форму”, але й привертає увагу читача. Наприклад:”У двох півкулях  головного мозку є що робити Ієро-
німу Босху”, “Там жив Ярема, син Раїни,   страшний руйнатор України”. Дуже часто Ліна Костенко при-
вертає увагу читача несподіваною схожістю слів, примушує по-новому подивитися на слово. “Жінки ро-
дили, як Родени”…; “Не будь рабом і смійся, як Рабле”; “В Дніпрі купається Купава”; “Все їм дала боги-
ня їхня Дана”; “Скелі голі, як Голіафи”. 

Отже, антропоніми у творах Костенко – це результат ретельного авторського добору. Створюючи 
своєрідні мікротексти, вони допомагають локалізувати зображуване у просторі та часі, надати йому наці-
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онального забарвлення, тобто функціонують як фрейми. Темоутворююча функція антропонімів забезпе-
чує інформативно-понятійне наповнення тексту. Як активні елементи культурного семіозису, антропоні-
ми дають цінний матеріал про культуру українського народу, вплітають її у всесвітню культуру, 
об’єднують різні етносоціальні спільноти. Крім того, антропоніми у поетичних творах Костенко викону-
ють певну стилістичну та художню функції, характеризують мову і стиль автора, стають засобом вира-
ження авторської модальності. 

 
Матеріал надійшов до редакції 2.11.2000 р. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1.  Язык и культура. Вторая Международная конференция. Тезисы. Ч.ІІ. –К., 1993. 
2.  Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании рус-

ского языка как иностранного. –3-е изд. – М.: Русский язык. 1982.-269 с. 
3.  Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативних единиц. – М.: Наука, 1986. 
4.  Лосев А.Ф. Философия имени. – М.: изд-во Моск. университета, 1990.- 269 с. 
5.  Панченко Володимир. Поезія Ліни Костенко. – Кіровоград, 1997.- 48 с. 
6.  Володимир Базилевський. Поезія як мислення //Українське слово. Кн.3. –К., Рось, 1994. – С. 182-

197. 
7.  Тюпа В.И. Бахтинская модель эстетического дискурса  // Язык и культура. Вторая Международ-

ная конференция. Доклады. – К., 1993. 
8.  Коваль А.П. Життя і пригоди імен. –К.: Вища школа, 1988.- 239 с. 
9.  Східнослов’янські мови в їх історичному розвитку: Збірник наукових праць, присвячених 

пам’яті професора С.П. Самійленка. Ч.I. – Запоріжжя, ЗДУ, 1996. 
 

Н.К. Месяц. Антропонимы в поэзии Лины Костенко в аспекте теории фреймов. 

Антропонимы в поэтических текстах Лины Костенко анализируются с позиции когнитивной лингвис-
тики, в аспекте теории фреймов. Выясняется, что, функционируя как фреймы, антропонимы обеспечи-
вают информативно-понятийное наполнение текста, а также характеризуют язык и стиль автора. 

Misyats N.K. Anthroponyms in Lina Kostenko’s poetry in the aspect of frames theory. 

Anthroponyms in the poetical teхts by Lina Kostenko are analysed from the position of cognitive linguistics in 
the aspect of frames theory. It appears that anthroponyms provide the informative-conceptual filling of the text. 

Besides, they characterize the language and the author’s style. 
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УДК  800  
Т.Б. Лєбєдєва, 

старший викладач кафедри іноземних мов 
(Військовий інститут внутрішніх військ МВС України, м. Харків) 

LOANING У НІМЕЦЬКОМУ ВІЙСЬКОВОМУ ВОКАБУЛЯРІ 

У військовій лексичній підсистемі німецької мови, базуючись на засобах передачі у німецькій мові по-
няття, яке вони позначають, виявлено три групи запозичень - loaning (англо-американізмів): 

1) запозичення, які позначають поняття, що у німецькій мові передаються описово; 2) запозичення аль-
тернативного вибору; 3) запозичення безальтернативного вибору. 

У наш час проблема функціонування англо-американізмів у німецькому військовому вокабулярі на-
буває особливого значення в зв’язку з тим, що лексична підсистема німецької мови на сучасному етапі 
свого розвитку зазнає інтенсивного впливу англійської мови (саме її американського варіанта). На цьому 
наголошує і німецький мовознавець M. Buschmann, говорячи «Anglizismen genieβen in der 
Gegenwartssprache ohnehin eine hohe Popularität, in der Militärterminologie sind sie überdies besonders 
verbreitet» [1:214]. 

Це явище пояснюється як суто лінгвістичними причинами, адже навіть лінгвістична база німецької 
мови цьому до певної міри сприяє, так і екстралінгвістичними стимулами розвитку мови. На нашу думку, 
останні мають пріоритет, але їх вплив може бути встановлений лише у вигляді багатомірних складних 
відносин, адже і сам матеріальний світ, який нас оточує, є складним і багатомірним. Ці позамовні детер-
мінанти, виходячи з «кінцевого результату» їх дії, можна розглядати як чинники:  

а) які сприяють взагалі стандартизації військової лексики у різних державах; 
б) які спричинюються до того, що саме англійська мова стає міжнародною мовою військових; 
в) на яких ґрунтується те положення, що саме американський варіант англійської мови стає мовою-

акцептором для військового вокабуляра німецької мови. 
При цьому вплив американського варіанта англійської мови на німецький військовий вокабуляр на 

лексичному рівні відбувається по двох напрямках. Військова лексична підсистема німецької мови збага-
чується семантичними запозиченнями, які складають незначну частину серед загальної кількості запози-
чень, та так званими прямими лексичними запозиченнями, тобто лексичними одиницями, що входять 
безпосередньо із мови-акцептора до мови-рецептора. Серед прямих лексичних запозичень – англо- аме-
риканізмів, що входять до складу військової лексичної підсистеми німецької мови, можна виділити такі, 
що перейшли у німецьку мову при наявності в ній «свого» поняття. При їх вживанні фрагменти концеп-
туальної картини світу не змінюються, тобто не відбувається її поняттєвого розширення, іншими стають 
лише засоби відображення цих фрагментів у мові. У англомовній термінології такі запозичення, як від-
значає  Б.О. Серебренніков, носять назву «loaning» [2:81], у російській мовознавчій літературі зустріча-
ється термін «проникновения» [3:159], у німецькій мові — «Wortentlehnung» [4:48]. 

На нашу думку, такі запозичення можна розподілити на декілька груп, базуючись на засобах передачі 
у німецькій мові поняття, яке вони позначають: 

А. Запозичення, які позначають поняття, що у німецькій мові передаються описово. 
Б. Запозичення альтернативного вибору. 
В. Запозичення безальтернативного вибору. 
А. Запозичення, які позначають поняття, що у німецькій мові передаються описово. 
До цієї групи відносяться запозичення, поява яких виправдана з точки зору розширення словникового 

складу сучасної німецької мови. Вони визначаються мовцями як лексичні одиниці, що передають наявні 
у німецькій мові поняття більш точно та ясно, є більш місткими за своїм значенням, адже у німецькій 
мові поняття, що вони позначають, можуть бути передані лише описово, про що йде мова у словнику 
Duden’а: «... еin Fremdwort kann dann nötig sein, wenn es mit deutschen Wörtern nur umständlich oder 
unvollkommen umschrieben werden können» [5:137]. До таких лексичних одиниць відноситься насамперед 
деяка оперативно-тактична лексика: Temporary Rank, Transfer of Authority, Full Command, Operational 
Command, Tactical Command, Operational Control, Tactical Control. 

«Ein NATO-Befehlshaber erhält kein Full Command über die ihm assignierten Streitkräfte, sondern lediglich 
Operational Command oder Operational Control» [6:76]. 

Ось яким чином, зокрема, передається німецькою мовою поняття, що називає запозичення Full 
Command: «Nur nationalen militärischen Führern zustehende Befehlsgewalt über in jeder Hinsicht unterstellte 
Kräfte. Sie umfaβt alle Bereiche der militärischen Führung und Administration und ist nur innerhalb nationalen 
Streitkräfte gegeben» [6:75, 76]. 
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Тільки описово німецькою мовою передається і поняття, яке відображає і англійська лексична одини-
ця Forces Answerable to the WEU: «Streitkräfte, die der WEU aus dem konventionellen Streitkräftedispositiv 
ihrer Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt» [6:71]. Але у німецькій мові цей англійський мегазнак розши-
рив свою семантичну структуру. Його семантика залишається незмінною, якщо мова йде про військові 
контингенти інших держав - членів ЗЄС, якщо ж справа стосується Німеччини, то за допомогою цього 
англійського словосполучення визначають не тільки ті військові частини і підрозділи, що входять до си-
стеми оборони Західноєвропейського Союзу, а і взагалі всі військові частини та підрозділи Німеччини, 
які співпрацюють з НАТО, незалежно від їх підпорядкування. 

«Deutschland hat alle der NATO zur Verfügung gestellten Kräfte auch als «Forces Answerable to the WEU» 
gemeldet» [6:71]. 

До цієї групи запозичень ми відносимо і назву системи зброї Rolling Airframe Missile, що німецькою 
мовою означає «Flugkörpersystem zur Selbstverteidigung von Schiffen und Booten gegen anfliegende 
Seezielflugkörper mit Radarzielsuchkopf» [6:171]. 

Пор.: «Auf Schiffen bei der Bundesmarine im Einsatz: NATO Sea Sparrow, Standard Missile, Rolling 
Airframe Missile, Stinger» [6:70]. 

Ці факти мови засвідчують, наскільки більш толерантним є вживання запозиченого терміну у порів-
нянні з поясненням німецькою мовою, тобто їх поява у німецькій мові обумовлена лінгвістичними чин-
никами, а саме прагненням кожної мови до розширення можливостей відображення дійсності, до розши-
рення можливостей висловлювання та одночасно тенденцією до економії мовних засобів. Це сприяє уні-
фікації військової лексики. 

Пор.: «Mit Transfer of Authority wird dem Kommandeur die sogenannte Operational Control über die 
assignierten Truppen übertragen» [6:78]. 

«Temporary Rank gilt für Verwendungen bei Intergrierten Stäben und NATO-Dienststellen [6:196]. 
Б. Запозичення альтернативного вибору. 
До цієї групи, серед прямих запозичень у військовій лексичній підсистемі сучасної німецької мови, 

відносяться такі запозичення, що їх поява у німецькій мові з точки зору заповнення лакун не мотивована, 
бо в цьому випадку таких лакун просто не існує. Ці англо-американські запозичення входять у німецьку 
мову як синоніми до вже існуючих у німецькому військовому вокабулярі лексичних одиниць, вони ста-
ють «конкурентами немецких обозначений» [7:84]. Як констатує О.В. Сидоров, «... извлечение опреде-
лённых лексических единиц из языка-источника и их внедрение в наблюдаемый язык не всегда оправ-
данно с позиций расширения словарного состава. В таких случаях речь не может идти о заполнении ла-
кун в лексической системе немецкого языка и о совершенствовании средств конструирования понятий-
ной картины мира» [8:10]. Отже, вживання запозичень цього типу мотивується не потребою заповнення 
лакун, а іншими позамовними чинниками. По суті у цих випадках кодування інформації здійснюється як 
вибір між засобами рідної та іноземної мов. При цьому цілком очевидно, що один код не краще іншого, 
бо кожний з них має свої власні можливості. Але суспільство або окремий індивідуум можуть по-різному 
ставитися до того чи іншого узагальнення досвіду, що набувається та зберігається за допомогою різних 
кодових систем, тому актуалізація лексичних одиниць тут пов’язана і з їх прагматичним потенціалом, 
тому що «... выбор альтернативных реализаций из числа эквивалентных при формировании высказыва-
ния подчёркивает определённый аспект мировосприятия или внутреннего состояния субъекта» [7:11]. На 
наш погляд, цей вибір стимулюється насамперед позамовними причинами, але і суто лінгвістичні чинни-
ки мають на нього великий вплив. 

У даній групі англо-американізмів їх вживання у військовій лексичній підсистемі сучасної німецької 
мови замість лексичних одиниць німецької мови мотивоване насамперед необхідністю «стандартизації», 
«уніфікації» військової лексики держав-членів НАТО. Але різні підгрупи цих лексичних одиниць мають 
ще і додаткову мотивацію використання у німецькому військовому вокабулярі. 

Так, вживання таких англо-американських лексичних одиниць, що передають найменування елемен-
тів оперативного мистецтва як: 

Air Interdiction = das Sichern der Operationsfreiheit der Landstreitkräfte in der Tiefe des Raumes; 
Offensive Counter Air = der Kampf gegen feindliche Luftstreitkräfte am Boden; 
Offensive Air Support = die Bekämpfung gegnerischer Landstreitkräfte auf dem Gefechtsfeld (що дорівнює 

значенню двох лексичних одиниць Gefechtsfeldabriegelung f + Luftnahunterstützung f),  на нашу думку, 
мотивовано тим, що ці терміни більш економічні у порівнянні з термінологією німецької мови (мови-
рецептора), що відповідає тенденціям сучасного розвитку мови до економії мовних засобів. Крім того 
вони характеризуються для фахівців чіткістю та точністю у передачі інформації, яку вони несуть у собі 
(лінгвістична причина), а для нефахівців їх значення завуальоване (соціально-психологічна причина). 
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"Die Aufgaben des Luftangriffs umfassen Offensive Counter Air, Air Interdiction und die Bekämpfung 
gegnerischer Landstreitkräfte auf dem Gefechtsfeld» [6:117]. 

Цікавим, на наш погляд, прикладом запозичень є вживання у військовій лексичній підсистемі німець-
кої мови англо-американізму Air Policing, який не просто відображає поняття «контроль за повітряним 
простором», «авіаційне прикриття повітряного простору», яке має у англійській мові і яке у німецькій 
мові позначається складним словом Luftraumüberwachung f. Між двома цими синонімами відбувається 
розмежування значень, у запозиченні спостерігається семантичне зрушення. Саме у німецькому військо-
вому вокабулярі словосполучення Air Policing одержує ще уточнююче значення «der Einsatz von 
Abfangjägern zur Luftraumüberwachung im Frieden» (бойове застосування винищувачів-перехоплювачів 
для контролю за повітряним простором у мирний час). Таким чином, його вживання викликано ще і по-
требою диференціації значення, прагненням більш адекватної передачі даного поняття і відповідає тезі, 
що «sein Gebrauch (der Gebrauch eines Fremdwortes) ist dann gerechtfertigt, wenn man einen graduellen 
inhaltlichen Unterschied ausdrückt» [5:13]. 

Появу англо-американських запозичень при номінації елементів військового управління НАТО, до 
яких ми відносимо і адміністративну лексику — назви посадових осіб (при наявності німецьких еквіва-
лентів), можна, на нашу думку, пояснити реалізацією їх прагматичного потенціалу, а саме його сигніфі-
кативного аспекту, наприклад: 

das Air Command and Control System = das Einsatzführungssystem der Luftstreitkräfte; 
das Airbone Early Warning System = fliegendes Frühwarnsystem; 
das Backborn - System = die Gefechtsführungszentrale; 
Deployable ACCS Component = das verlegbare Element; 
der Force Commander = der Befehlshaber; 
der Supreme Allied Commander Europe = Oberster Alliierter Befehlshaber der NATO in Europa. 
Адже у даному разі слова та вирази використовуються для експлікації відповідних реалій у системі 

німецької мови, які стосуються саме мультинаціональних сил, системи управління блоку НАТО. Перева-
га віддається альтернативному варіанту, «запозиченому формативу» [8:13], адже поняття, яке воно відо-
бражає у німецькомовному контексті, є прагматично обтяженим мультинаціональною специфікою. 

Пор.: «Das deutsche San-Kontingent ist direkt dem Force Commandeur  UNPF unterstellt, wobei die 
nationale Führung durch den nationalen Befehlshaber sichergestellt ist» [6:83]. 

«Das Air Command and Control System wird durch nationale Vorhaben im Bereich der Informationstechnik 
vervollständigt» [6:19]. 

Вибір же альтернативної реалізації на користь іноземної лексичної одиниці підкреслює певний аспект 
світосприймання: 

а) у синонімічних парах монознаків: 
das Briefing — die Lagebesprechung, 
die Crew — die Schiffbesatzung, 
das, der Debriefing — die Einsatznachbesprechung, 
das Headquarter — das Hauptquartier, 
der Interceptor — der Abfangjäger, 
das Team — das Kommando; 
б) у синонімічних парах, що складаються з англійських мегазнаків та німецьких монознаків: 
die After Action Review — die Einsatznachbesprechung, 
Battlefild Air Interdiction — die Gefechtsabriegelung, 
Close Air Support — die Luftnahunterstützung, 
Sea Sparrow — der Schiff-Luft-Flugkörper, 
der Stop-over — die Zwischenlandung;  
в) у синонімічних парах мегазнаків: 
combined air operations = Kombinierte Luftübungen, 
Electronic Support Measures = die elektronische Unterstützung , 
Suppression of Enemy Air Defences = die Niederhaltung gegnerischer Luftverteidigung, 
Unmanned Aerial Vehicle = gestartetes unbemanntes Fluggerät 
Вони вживаються у військовій лексичній підсистемі сучасної німецької мови, на наш погляд, із мір-

кувань престижу, адже представники американських збройних сил розглядаються у світі як люди, що 
мають високий соціальний статус, а Л. Блумфільд відзначає: «Среди своих коллег по профессии говоря-
щий будет подражать тем, кто, по его мнению, занимает самое высокое «социальное» положение» 
[9:524], а саме американські військовослужбовці і можуть бути прикладом для наслідування завдяки со-
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ціальної значимості свого положення і ролі їх держави у світі. Таким чином, у даному випадку англо-
американізми стають своєрідним соціальним маркером приналежності до високого соціального статусу. 

Пор.: «Die benötigten Tornados werden von anderen Crews mit mehreren Zwischenstopps in Island und 
Grönland dorthin überführt» [6:9]. 

«Zusätzlich werden noch Minensperren, Nebel, die Wirkung von Close Air Support und die Reduzierung der 
Sichtentfernungen im Laufe des Gefechts abgebildet» [6:140]. 

«Zum Teil sind schon mal 40 bis 45 Flugzeuge in der Luft, z.B. bei sogenannten combined air operations» 
[6:12].  

В. Запозичення безальтернативного вибору. 
Нами виявлено цілий ряд запозичень, які просто витіснили німецькі номінації понять, змінивши фра-

гменти мовної картини світу при незмінній концептуальній. Більшість запозичень цієї групи відносяться 
до термінології, пов’язаної з військово-повітряними силами. За тими поняттями, які вони відображають, 
ці лексичні одиниці можна поділити на такі тематичні підгрупи: 

      1) номінація принципів застосування військово-повітряних сил: 
      toss-bombing — бомбометання з кабрування, 
      touch-and-go-landing — приземлення з негайним злетом, 
      Air Drop — скидання (скинення) вантажу на землю із літальних апаратів; 
      2) номінації елементів військової інфраструктури: 
      der Runway — злітно-посадочна смуга, 
      der Tower — командно-диспетчерський пункт, 
      der Taxiway — руліжна доріжка між злітними смугами; 
      3) номінації всебічного забезпечення діяльності військово-повітряних сил: 
      das Basegram — повідомлення для передачі літаку (кораблю), 
      checken (big to check) — проводити передпольотний (стартовий) контроль літака,  
      das Weather-Briefing — метеорологічний передпольотний інструктаж, 
      das Weather-Briefing-Log — бюлетень погоди, 
      white card — біла картка, свідоцтво на право польотів за приборами; 
      4) технічна термінологія: 
      das Cockpit — кабіна літака, 
      das Burnout  —    припинення роботи реактивного двигуна (через втрату пального), 
      der Flameout —   припинення роботи реактивного двигуна (через втрату пального),        
      der Countdown — передпусковий відлік часу. 
 Вживання лексичних одиниць цієї групи у військовому вокабулярі німецької мови, на наш погляд, 

базується на тій специфічній функції, яку англійська мова у наш час виконує у міжнародній спільноті у 
сфері цивільної авіації, а саме на функції уніфікованої мови авіаційної справи, ніж викликане орієнтаці-
єю на престижний еталон.  

«Flugsimulator ist eine Flugschulungs — oder Flugzeugentwicklungsanlage. Die Anlage kann aus einem 
oder mehreren Cockpits, Sichtdarstellung, Bewegungssystem pro Cockpit und Rechnern mit Leitstand bestehen» 
[6:71]. 

Але у цих випадках мотивація престижності теж наявна, бо вживання англо-американізмів у німець-
кій військовій лексиці можна визначити і як «сознательное подражание, основанное на полностью или 
частично осознанном отношении к объекту подражания» [10:10]. 

Пор.: «Rechts und links der Runways türmt sich der Schnee meterhoch» [6:71]. 
Отже, хоч вживання запозичень типу loaning і не веде до зміни концептуальної моделі світу, але вони 

розширюють мовну картину світу, бо виконують такі функції, як усунення об’єктивної номінативної не-
достатності, стандартизація та уніфікація військової лексики держав-членів НАТО, економія мовних за-
собів, більш адекватна передача значення, експлікація відповідних реалій, передача міркувань престижу 
тощо. 
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Лебедева Т.Б. Заимствования - проникновения в немецком военном вокабуляре. 

 В военной лексической подсистеме немецкого языка, основываясь на способах передачи в немецком языке 
понятия, которое они обозначают, выявлены три группы заимствований - проникновений (англо-

американизмов): 1) заимствования, которые обозначают понятия, передающиеся в немецком языке опи-
сательно; 2) заимствования альтернативного выбора; 3) заимствования безальтернативного выбора. 

Lebedeva T.B. Loans - assimilations in the German Military Vocabulary. 

In the lexical Subsystem of German according to the ways of the expression of the concept the following three 
groups of Anglo-American loans - assimilations are revealed: 1) the loans which define the concepts descrip-

tively in the German language; 2) the loans of the alternative choice; 3) the loans without the alternative choice. 
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ПРО ДЕЯКІ МАРКЕРИ ЕТИКЕТИЗАЦІЇ АНГЛОМОВНОГО НАУКОВОГО ДИСКУРСУ 
(ДОСВІД КОМПОНЕНТНОГО АНАЛІЗУ) 

У статті розглянуто низку засобів передачі епістемічної модальності (деякі дієслова, іменники,  при-
кметники, прислівники, числівник one, неозначений артикль), що виконують етикетну функцію змен-
шення категоричності висловлення у англомовному науковому дискурсі, здійснено компонентний аналіз 

їх семантичні структури з використанням спеціально розробленої метамови. 

У науковому дискурсі, зокрема англомовному, знаходимо низку засобів вираження епістемічної мо-
дальності (окрім власне модальних дієслів, які не розглядаються у цій статті), котрі виконують важливу 
етикетну функцію, реалізуючи принцип ввічливості, що стосується насамперед зменшення категорично-
сті висловлення. До згаданих засобів належать дієслова, котрі здатні передавати різний cтупінь впевне-
ності. Ряд таких дієслів можна представити у вигляді певної шкали, що передає градуальність категорич-
ності у англо-американському науковому дискурсі: 

MIN 
guess/speculate  
feel  
seem/appear  
tend  
indicate  
suspect/believe  
presume/ suppose/ assume 
think/ guess 
mean/ believe/reason/ 
imagine 
submit/ suggest/  imply/infer 
hypothesize 
hope  
predict /foresee/ forecast/make a prognosis  
expect 
claim/maintain/assert/contend 
insist 
MAX 
Серед інших мовних засобів, що виконують етикетну функцію, знаходимо іменники (sign, guess, feel-

ing), прикметники (hypothetical, tentative, possible, probable), прислівники (tentatively, theoretically, in prin-
ciple, seemingly, possibly, probably, hopefully, surely, certainly ). Різні відтінки значення епістемічної мода-
льності можуть передаватися як за допомоги деяких прикметників, так і числівника one та неозначеного 
артикля a, які відтак виступають у ролі прагматичних синонімів, а саме:  

preliminary conclusion (the one that introduces more important conclusions, the one that may be just tentative); 
a possible conclusion (other conclusions may be drawn as well); one/a conclusion (one of many other possi-

ble conclusions),  
наприклад: 
One reason for this state of affairs comes from within the field itself (Gass).  (implication – there could be 

other possible reasons for this state of affairs). 
Принагідно зауважимо, що засоби передачі епістемічної модальності можуть виступати як прагмати-

чні синоніми мовних апроксиматорів, як це відбувається, наприклад, при хеджуванні пропозиції  
It’s true, а саме:  
It looks like/ Probably/ Perhaps  ::  In almost all cases 
It looks like it’s true in all cases 
Perhaps  it’s true in all cases 
Probably it’s true in all cases 
It’s true in almost all cases. 
Вживання виразів типу I think має свої особливості залежно від специфіки конкретного дискурсу, 

особливо якщо врахувати, що останнім часом в англійській мові спостерігається процес функціональної 
переорієнтації цієї мовної одиниці [1] У англомовному науковому дискурсі з одного боку, I think вжива-
ється, коли автор бере на себе відповідальність за власні слова (тобто йдеться про своєрідну опозицію All 
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think :: I think (I think this distinction between hierarchical or top-down coordination process versus nonhierar-
chical - bottom-up or emergent coordination process - is an important distinction (IEEE 
SPECTRUM);особливо коли останній вираз виглядає як personally, I think; таке явище спостерігаємо тоді, 
коли поряд вживаються інші засоби зменшення некатегоричності висловлювання(типу I think, it’s possi-
ble). В інших випадках вираз I think можна трактувати як своєрідний еквівалент maybe або perhaps: в анг-
ломовній науковій прозі I think виконує етикетну функцію, і вживання авторитарного I (“я”) нейтралізу-
ється у некатегоричному  I think як приблизному еквіваленті  perhaps/probably/it seems. Наприклад, у ви-
падку, так би мовити, гіпотетичних аналогій: 

The history of human thought, particularly in some of the human sciences, does in fact follow a path that is 
linked to technological developments. In psyсhology for instance, when the steam engine was a big, new inven-
tion, in the technological sphere, Sigmund Freud developed a theory of the human psyche that was basically a 
hydraulic theory: pressures build up in one place and have to be let out some other place. When in a later era 
the computer became one of the dominant technologies in the world, then suddenly computational and informa-
tion-processing models became much more prevalent in psychology. And, I think,  the same thing is true in or-
ganizational theory. The old mechanical models of organizations are increasingly being replaced by information 
processing models (Maes);  

тобто And, I think, the same thing is true in organizational theory →  And  probably the same thing is true 
in organizational theory. 

Про правомірність такого перефразування свідчить, зокрема, і характерне пунктуаційне оформлення 
(порівняймо з наведеним вище прикладом вживання I think). 

Аналогічно некатегорично звучать і висловлювання з дієсловами believe, assume, hope, tend, feel, на-
приклад: 

I am assuming that the organizations we represent can make that happen (IEEE SPECTRUM); 
а у наведеному нижче випадку I believe пом’якшує категоричність оцінної номінації will change soci-

ety completely: 
I believe the Internet will change society completely  
(RT-2 )⇒ Perhaps the Internet will change society completely. 
Ще більш ввічливими є вирази, у яких замість І вживається we, або безособові форми типу: 
We’re hoping that we can finally make the Internet securable (IEEE SPECTRUM).  
We tend to be optimists (IEEE SPECTRUM). 
That assumes the infrastructure must have a metering capability built in (IEEE SPECTRUM).  
Такі мовні одиниці можуть дещо варіювати, а саме, може додаватися would для зменшення категори-

чності  у зворотах типу: 
I would tend to agree ; або I feel that... може трансформуватися у my feeling is that ..., наприклад:  My 

feeling is that they chose not to listen (IEEE SPECTRUM). 
Лексичні одиниці  hopefully та seemingly, окрім власне модального компонента, інкорпорують і сему 

безособовості:  
You can make jokes about what it is, but hopefully the universal service definition will be more thoughtful 

(IEEE SPECTRUM). 
Еквівалентом hopefully можна вважати вираз It is hoped, який на відміну від I hope або we hope, 

більшою мірою передає безособовість. У інших випадках спостерігаємо приблизно такі ж самі трансфо-
рмації від особовості до безособовості: 

I personally believe  ≈ 
I believe  
We believe    
It is believed 

∅ . 

Безособовим характером відзначаються звороти типу it appears, it turns out, it seems (які звичайно 
перекладаються на українську мову за допомоги дієслів на -ся: видається, виявляється, або безособовим 
“очевидно”, наприклад: 

It appears as though we were all brilliant, but in fact we were just trying to get through the day (IEEE Com-
puter). 

It turns out to have an extremely high economic value. 
Засоби передачі епістемічної модальності є засобами передачі об’єктивної та суб’єктивної модальнос-

ті, і в цілому належать до прояву негативної ввічливості (за П. Браун та С. Левінсоном, негативна ввічли-
вість стосується надання можливості для висловлення думки  [2]). 

Виявити лексичні одиниці - маркери епістемічної модальності як прояву ввічливості допомагає ком-
понентний аналіз, який ще раз підтверджує відому думку О.І.Смирницького про абстрактний характер 
багатозначного слова та реалізацію у мовленні конкретного лексико-семантичного варіанта (ЛСВ). У 
структурі лексичних одиниць, що передають згадане значення, виділяються категоріальні семи (КС), що 
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визначають глибинну сутність слова, диференційні семи (ДС), які є принципово важливими для визна-
чення типу ЛСВ, інтегральні семи (ІС), котрі передають додаткову інформацію та відтінки значення, а 
також факультативні семи (ФС), що імплікують додаткові зв’язки типу “як А, так і В, С...” . Вважаємо за 
доцільне навести семантичні структури найважливіших засобів передачі епістемічної модальності, вико-
ристовуючи елементи  спеціально розробленої метамови: 

 

CERT certainty 
UNCERT uncertainty, doubt 
POSS possibility, likelihood, probability 
APPR approximation 
Op opinion 
AXIOL appraisal 
BON good 
MAL bad 
P proof, evidence 
G guess 
S sign 
FEEL feeling 
Y/N both yes and no 
BEL belief, to believe to be 
T true 
F false 
H hope 
COND condition 
HYP hypothetical 
ALT alternativity 
TENT tentativeness 
INF inference 
REG regularity 
JUD judgement 
DEP depersonalization 
CONN connotation 

Базуючись на аналізі, проведеному  з урахуванням зазначених вище критеріїв, відносимо до маркерів 
епістемної модальності у  англомовному науковому дискурсі зокрема такі мовні одиниці, що їх 
знаходимо у наукових статтях та монографіях у галузях  лінгвістики та інформаційних технологій:  

TEND 

KC -  POSS 

ДС -  REG 

ДС -  APPR 

CONN - paraphrasable by “ be likely (to do 

or be something); do or be often or usually” 

 

 

Data parallelism tends to be “mas-

sive” because computations typically in-

volve a large amount of data and a corre-

sponding amount of time. 

 

PROBABLY/ PROBABLE/(BE) LIKELY 

KC - POSS/ BEL /JUD / FEEL 

ДС - DEGR ≈ MAY 

ДС – APPR 

The next few years will probably be 

the worst. 

Now the flat fee is likely to persist.  
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IC -  - P 

IC  - HYP 

 

PRESUMABLY / SUPPOSEDLY/ 

SEEMINGLY/ APPARENTLY 

KC - POSS / BEL /JUD / FEEL 

ДС - TENT 

ДС -  P 

ДС  - DEP 

IC -  HYP 

IС  - Y/N 

 

You can achieve behavior that seem-

ingly is very intelligent. 

And then foreign customers would 

presumably add the cryptographic capa-

bility... 

 

SEEM / APPEAR 

KC -  FEEL 

ДС -  POSS 

ДС -  TENT 

IC  -  HYP 

ФС -  DEP 

In fact, many people seem to believe 

that all private-use copying is legal. 

It seems that the INTERNET will 

drive the installation of telephone. 

 

POSSIBLE 

KC -  POSS    

ДС -  DEGR ≈ CAN / MAY 

ДС -  Y/N  

IC -  HYP 

ФС -  DEP 

ФС - ALT 

ФС - AXIOL - BON 

 

It’s possible that the community is not 

well informed. 

Yes, the interchange carriers have the 

best possible network for the corporate 

customers. 

 

 
A , AN/ ONE (OR MORE) / 
ALTERNATIVE N, ADJ / 
ALTERNATIVELY 
KC -  ALT 
ДС -  POSS 
IC -  TENT 

 
The exception-handling mechanism 

provides an alternative to the traditional 
techniques ... 

It provides a way of ... separating er-
ror handling code ... 

Alternatively, a process can be given 
a handle to a section object ... 

The server... has one or more threads 
to receive such requests. 

 
HOPEFULLY 

KC - H 

ДС - COND 

Hopefully, people will like this first 

attempt. 
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IC - POSS 

 

HOPEFUL/HOPE 

KC -  H 

ДС -  AXIOL - BON 

IC -   POSS 

 

 

I hope we are really at the point 

where we’re ready to make a serious effort 

in this regard. 

 

PRESUME / SUPPOSE1/ ASSUME 

KC -  BEL 

ДС -  CERT 

ДС -  T 

ДС  - POSS 

IC -  HYP 

ФС -  DEP 

 

That assumes you have a magical 

transmission device. 

The four factors we presumed were 

not real drivers at all. 

 

 

ASSUMING/SUPPOSING/ SUPPOSE 2/WHAT IF/ 

KC - HYP 

ДС - POSS 

ДС - TENT 

ДС – COND 

 

Let’s suppose that we do that. 

What if you took the INTERNET... as 

an organizational model for how to man-

age a business? 

 

PREDICT/FORESEE/FORECAST/ 

MAKE A PROGNOSIS/EXPECT/ ANTICIPATE  

KC -  JUD 

ДС -  APPR 

IC -  ALT 

ФC -  HYP 

CONN -  paraphrasable by  

“I (confidently) predict (that)”/ “It is likely that ...” 

 

Wireless hand-held appliances are 

showing up much faster than I expected. 

 

 

 

HYPOTHESIZE/ 

HYPOTHETICAL(LY) 

KC -  POSS / HYP 

ДС -  TENT 

IС -   ALT 

ФC -   Y/N 

 

For the present study I hypothesized 

that the recognition of the idioms might be 

influenced by such factors as the context of 

the idiom, the meaning of a particular 

word in the idiomatic phrase, the experi-

ences and  background knowledge of the 

participant, or an expression in the native 

language. 
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THEORETICAL(LY) /IN THEORY/ IN PRINCIPLE 

/POTENTIAL (LY) 

KC - POSS 

ДС - TENT 

IC  -  APPR 

 

 

Theoretically, no gains are realized 

by moving from frequencies or time slots 

to codes. ... 

In theory, a time-division system 

would have just as much bandwidth as a 

code-division system . 

For example, whenever there is a 

sharing dependency, you can, in principle, 

manage it with any variety of coordination 

mechanism. 

It is potentially the largest market. 

 

TENTATIVE(LY) /PRELIMINARY/ HUMBLY/ HUMBLE 

KC -  APPR 

ДС -  POSS 

IC -   ALT 

IC -   HYP 

 

 

Allow me to humbly suggest that the 

inevitable result will be rapid, expensive, 

and dramatically embarrassing future. 

SUSPECT  

KC -  BEL 

ДС -  UNCERT 

ДС -  T / POSS 

ДС -  G 

ФС -  AXIOL - MAL 

 

 

I suspect there’s  a bunch of them. 

Nobody knows the number of com-

puters that can reach the Internet now, but 

we suspect something on the order of 20 to 

30 million. 

 GUESS1 / CONJECTURE / SPECULATE 

KC -  G / Op / JUD 

ДС -  POSS 

ДС -  TENT 

IС -  APPR 

 

SUPPOSE 3 / THINK/ MEAN/ BELIEVE/ IMAGINE/ 

GUESS 2 / RECKON / EXPECT 

KC -  Op / JUD 

ДС -  POSS 

ДС -  BEL 

ФС -  DEP 

ФC -  ALT 

 

My guess is that auctioneers have 

probably managed to get some regulations 

over the years. 

We can only speculate about how 

these media developments must have influ-

enced the world English. 

 

I think we have a real problem ... I 

guess last year was the year that we finally 

had complete public willingness to use the 

Internet for commerce. 
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INTUITIVE(LY)/FEEL/ FEELING/  

HUNCH/ SERENDIPITY 

KC -  BEL / Op 

ДС - G 

IC  -  HYP 

 

My feeling  is that they chose not to 

listen. 

It was the result of some kind of  

serendipity. 

SUGGEST / SUBMIT / INDICATE/ INDICATION/ 

IMPLY/INFER/SIGNN 

KC -  S / POSS 

ДС -  TENT 

ДС -  INF 

ДС -  ALT 

IC  -  HYP 

IС -  APPR 

45 per thousand suggests a little over 

11 million hosts... 

This implies that such containers 

must be passed by reference or by point-

ers...  

I am beginning to see signs  that this 

is going to be a big deal. 

 

 

 

Звичайно, перелік маркерів етикетизації, що наводиться у цій статті, не є вичерпним. Однак окресле-
ний підхід до виявлення (на засадах семантичного аналізу) мовних засобів, що виконують своєрідну ети-
кетну функцію зменшення категоричності висловлення у англо-американському науковому дискурсі, 
видається досить перспективним. 
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ЕПІТЕТ ЯК ПЕРВІСНИЙ ТРОП І СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ ЦЕНТР ТРОПІКИ 

На матеріалі англійської мови у статті розглядається дискусійна проблема “першотропа” та статус 
епітета як системоутворюючого центру тропіки. 

Значний інтерес викликають діахронічний аспект тропіки та питання про гіпотетичний “першотроп”, 
який став джерелом всієї різноманітності тропів, існуючих тепер у мові. На думку багатьох лінгвістів, як 
“першотроп” може розглядатися метонімія (особливо її різновид – синекдоха), тому що в її основі ле-
жить асоціативна суміжність контексту (ситуації) та референта. Так, Ц.Тодоров   вважає, що подвоєння 
синекдохи утворює метафору [1]. По суті, тієї ж  самої позиції дотримується А. Анрі, який визначає ме-
тафору як подвоєну метонімію [2]. 

Однак, метонімія, “а також і синекдоха” навряд чи може бути вихідною в становленні   тропів. Не 
підлягає  сумніву та обставина, що основна функція метонімії – ідентифікуюча по відношенню до 
конкретних предметів, але не характеризуюча. Метонімія найменш експресивна з усіх тропів. 

Деякі лінгвісти вважають, що первинною по відношенню до інших тропів є метафора [3:59;7].Однак,  
як справедливо зазначає О.М.Фрейденберг, “метафора не була готовою величиною і не утворювалась 
відразу/.../. ЇЇ перенесеність починалась в архаїчний період Греції з перенесення конкретних значень на 
абстрактні, а завершилася вже в нові часи понятійною “фігуральністю”/.../. Перш ніж отримати фігураль-
ність, метафора  як понятійна форма образу готувалася в епітеті” [4:182, 197]. 

Є набагато вагоміші підстави вважати  вихідним  тропом епітет. Відомо, що будь-яке поняття як вища 
форма відображення світу в свідомості, яка закріплена матеріальною мовною формою вираження, розви-
вається за рахунок виявлення, відкриття ознак, властивостей різних предметів і явищ. Ми повністю поді-
ляємо думку Н.Д. Арутюнової про те, що предикативні відношення “виникають на базі атрибутивних 
відношень і в суто синтагматичному плані можуть бути зведені до цих останніх” [5:277].  

Людина з давніх-давен намагалася пізнати різні предмети оточуючого світу, перш за все пізнаючи 
ознаки та властивості цих предметів, порівнюючи їх з ознаками та властивостями інших предметів, а по-
тім давала їм словесне позначення. Первісна мова передає враження від предметів та явищ зовнішнього 
світу або елементарно, подібно до того як дитина називає корову “му-у”, або, більш  змістовно, за допо-
могою слів-епітетів, з яких кожне означає одну почуттєво сприйняту ознаку предмета.  

Відображення об’єктивної дійсності завжди опосередковане активними діями сприймаючого 
суб’єкта. Зовнішнє середовище сприймається людиною з погляду її потреб. Відображення  є таке ж ціле-
спрямоване, як і поведінка. В регуляції поведінки людини беруть участь не всі сенсорні властивості 
об’єкта, а лише найсуттєвіші, що відповідають певному поняттю[6:62-63]. 

Оскільки пізнання сукупності ознак, властивостей предмета відбувається лише в системі відношень 
цього предмета до інших предметів навколишньої дійсності, виникає можливість уявного перенесення 
якостей одних предметів на інші. Таке пізнання світу на ранньому етапі історії людства відбувалось за 
допомогою міфотворчості,  в якій міф був своєрідним засобом  духовного освоєння дійсності, емоційно-
го єднання людини з оточуючими її явищами. 

Первісна людина намагалася перейти від індивідуального, окремого до виділення загального, суттє-
вого в предметі (властивості, ознаки, функції тощо). Однак нестача суспільної практики зумовила бід-
ність мовних засобів узагальнення відомостей про навколишній світ. Часто абстрактне поняття ніби зво-
дилося до множинності конкретної ознаки, властивості або якості, яка передавалась у мові за допомогою 
прикметників у множині. Абстрактні узагальнення виражалися засобами означення (епітета), ототож-
нення, порівняння: одне явище, один предмет зіставлялись з іншими за допомогою конкретно-
почуттєвих, емоційних асоціацій.Варто  при цьому врахувати, що сучасне тлумачення  метонімії і мета-
фори як тропів, в яких слова вживаються в переносному значенні для характеристики будь-якого явища 
шляхом опису вторинних ознак, стосовно стародавньої міфотворчості не придатне. Це пояснюється тим, 
що міфологічний образ майже завжди має певний аналог (прообраз) в реальній дійсності. Дії міфічної 
істоти є не надприродні, а звичайні, які не викликають сумніву. Крім того, поняття, які більш-менш замі-
нюються чи асоціативно пов’язуються між собою, далеко не завжди підпорядковуються  законам сучас-
ної логіки. 

У сучасному мовознавстві існує думка, згідно якої міф складається з імен богів, уособлюючих явища 
природи, а ці імена, в свою чергу, складають номіналізацію епітетів, простих і розгорнутих, завдяки яким 
зображуються ті чи інші атрибути цих явищ. 

При цьому семантичні асоціації, що виникають протягом розробки абстрактних узагальнень, в плані 
діахронії видаються “метафоричними” чи ”метонімічними”. 
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Слід зауважити, що про первинність епітета по відношенню до інших тропів свідчать і деякі резуль-
тати спостережень за розвитком словникового запасу в перші роки життя дитини. Як  відомо, досліджен-
ня “дитячої мови” мають велике значення для обґрунтування теорії мовленнєвої діяльності. Аналіз тако-
го матеріалу дає можливість простежити еволюцію мови в онтогенезі. Крім того, в онтогенезі в загальних 
рисах виявляються, особливо на ранніх стадіях, риси філогенезу,що дає  можливість робити висновки 
про  походження мови, про те, як формувався механізм мовленнєвої діяльності в давні часи. 

Досліджуючи розвиток словникового запасу в перші роки життя дитини, О.М. Гвоздєв відзначає, що 
приблизно в кінці другого року зустрічаються випадки номінаціі якісних ознак предметів і явищ: тепло-
вих ознак (гарячий, холодний), смакових ознак (смачний), загальної оцінки (хороший, поганий), розміру 
(великий, маленький),  кольору (темний, біленький) тощо. І тільки пізніше дитина починає усвідомлюва-
ти можливість переносу значення і користується цією можливістю, даючи простір асоціаціям і фантазії. 
Наприклад,  дитина може назвати огірок  “рибкою”, тому що за формою огірок нагадує їй вже добре зна-
йому рибу. В цьому випадку можна побачити зародження “художнього” використання слова [7:60]. 

Таким чином, разом з  розвитком словникового запасу дитини номінація  ознак, якостей, властивос-
тей предметів і  явищ передує переносу значень з одного слова на інше. Цей факт також свідчить, на наш 
погляд, про первинність епітета по відношенню до інших тропів – метафори, метонімії та ін. 

Епітет як предмет дослідження має давню історію. Епітети згадувалися вже в найдавніших риториках 
і поетиках, наприклад, у відомій  “Риториці” Аристотеля. 

Термін “епітет” як один з найдавніших термінів філології довгий час означав два явища: означення 
(епітет необхідний) і власне епітет (епітет прикрашаючий). В наш час перше значення терміну зникло, а 
друге зазнало значних змін: епітет розглядається не як орнаментальний засіб, а як змістовне явище,  яке 
виступає в кількох аспектах (логічному, психологічному, лінгвістичному, літературознавчому). 

З часів античності епітет пройшов довгий шлях, однак теоретично його роль і значення почали визна-
чатися  лінгвістами  приблизно у XVIII столітті. У російській філології вперше про епітет писав 
М.В.Ломоносов [8]. В XIX столітті проблема епітета зацікавила багатьох вчених. Вагомий внесок у роз-
виток теорії епітета зробив український учений О.О. Потебня, який  вважав епітетами будь-які парні спо-
лучення  слів, що зображують предмети, явища, дії через їх ознаку [9:215].  О.О.Потебня відмовився від 
традиційного на той час поняття епітета як означувального прикметника при означуваному  іменнику і, 
по суті, розглядав епітет в утвореннях, які ми розуміємо як епітетні конфігурації. У досліджуваній пло-
щині особливий інтерес викликає думка О.О.Потебні про загальну форму по відношенню до інших тро-
пів. Якщо епітет означає  типову, ідеальну ознаку означуваного поняття, іншими словами спонукає під 
видом розуміти рід, під тимчасовим - постійне, то його можна розглядати як синекдоху [9:165] (в нашо-
му розумінні – як метонімічний епітет, Т.О.). О.О.Потебня  вважає що, епітет може бути і метафорою, 
наприклад, муравьище кипучее [9:165-170] (в нашому розумінні – метафоричним епітетом, Т.О.).  

Не менш значний   внесок   у рішення проблеми епітета зробив О.М.Веселовський. У статті  “З історії 
епітета” вчений розглядає епітет як  “одностороннє означення слова, яке або підновлює його загальне зна-
чення,  або посилює, підкреслює будь-яку характерну, визначну якість предмета” [3:59]. О.М.Веселовський 
був першим ученим, який ввів у поетику поняття постійного, тавтологічного, синкретичного і метафорич-
ного епітетів. Він підкреслював найважливішу роль епітета в становленні поетичної свідомості: “Якщо я 
скажу, що історія епітета є історією поетичного стилю в скороченому виданні, то це не буде перебільшен-
ням. І не тільки стилю, але й поетичної свідомості від її фізіологічних основ та їх виразів у слові – до їх за-
кріпачення в ряди формул, що наповнюються змістом чергових суспільних світоглядів” [3:59]. 

З формальної точки зору епітет розглядався у роботі В.В.Виноградова “Мова Пушкіна” (1935), у ро-
ботах Б.В.Томашевського, Д.Е.Розенталя, Ф.П.Філіна та деяких інших лінгвістів. 

Останнім часом спостерігається деякий  спад інтересу до вивчення різновидів епітета та їх стилістич-
них функцій. Цілком імовірно, що цьому сприяє нечітке усвідомлення епітета як тропа, сплутування його 
з будь-яким означенням у синтаксисі та з прикметником -  у морфології. Так, наприклад, Л.І.Тимофеєв 
вважає, що в широкому розумінні епітетом є будь-яке слово, яке означає, пояснює і т.п. будь-яке понят-
тя. У цьому розумінні будь-який прикметник, на думку ученого, може розглядатися як епітет [10:209]. 
Зустрічається також вельми обмежене розуміння епітета як “метафоричного прикметника” [11:359]. 

Таким чином, виникає необхідність  провести орієнтовану межу між епітетом і звичайним означен-
ням. Існує три основних відмінності між цими поняттями: 

1. З точки  зору пізнавальної означення  додає до змісту означуваного поняття ознаку, що обмежує 
його обсяг (будинок – великий будинок, старий  будинок, цегляний будинок тощо), тобто здійснює 
логічну класифікацію. Епітет виділяє, посилює типову ознаку предмета (сірий вовк, червоне сонеч-
ко) і тим самим виступає як економний спосіб утворення певного художнього образу. 
2. З точки зору комунікативної означення відчужене від усіх сторін особистості, крім інтелектуаль-
ної, і претендує на об’єктивність. Епітет за звичай розкриває цілісне відношення суб’єкта (інтелект, 
уяву, емоцію і волю), здійснює  оцінну кваліфікацію, завжди в тій чи іншій мірі неповторно індивіду-
альну. 
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3. З точки зору лінгвістичної означенням і означуваним є двослівна або рідше – трислівна номіна-
ція, що належить або до побутової номенклатури (порцелянова чашка), або до наукової термінології 
(міжконтинентальна ракета, Північний Льодовитий океан) і позбавлена оцінювання. Епітет з означу-
ваним (епітетна конфігурація) постає в ролі вільного (змінного) словосполучення, що відзначається 
оригінальністю. 
Основна сфера використання епітета – стиль художньої літератури, де він виконує наступні функції: 
1) інформативну функцію, тобто виступає як спосіб повідомлення. Епітет може характеризувати різні 

предмети й властивості, які сприймаються будь-яким органом почуття, а також поєднувати різні сфери 
сприйняття, наприклад: солодкі мрії, гостре бажання, глуха ніч, гіркий розпач і т.п. (явище синестезії);  

2) конструктивну функцію, тобто епітет як засіб внутрішньої організації тексту взаємодіє з іншими 
словесними засобами, бере участь у реалізації всіх параметрів мовленнєвого цілого. Епітети  ніби вбира-
ють в себе те, що характеризується (неспокійне серце, ласкаві руки, спокійна старість), що дозволяє 
досягти стислості дискурсу. 

Спеціальний інтерес викликає питання про те, яке місце та пов’язану з ним функцію займає епітет в 
системі тропіки. 

На наш погляд, епітет є не тільки первісним тропом. Існують підстави розглядати його як системоутво-
рюючий центр тропіки, тому що до нього зводяться шляхом трансформації інші тропи, наприклад: 
 

The sea was smiling (метафора) → the smiling sea. 

His chest is like a barrel (порівняння) → his barrel chest. 

His finger accused us (метонімія) → his accusing finger. 

Her beauty seemed ugly (оксюморон) → her ugly beauty. 

 

Крім того, поле епітетів перетинається з полями всіх існуючих тропів. 
У сучасній теорії тропів останні розподіляються за двома основними осями мови – парадигматичною 

та синтагматичною. У цьому відношенні протиставляються лише метафора як творча трансформація 
схожості та метонімія як творча трансформація суміжностей. Відповідно до думки Є.Куриловича [12], 
метафора може розглядатися як зміна семантично різних знаків в однакових семантичних позиціях (вісь 
парадигматики), тоді як при метонімії змінюється сама семантична позиція знака (вісь синтагматики). Це 
твердження цілком логічне і не викликає заперечень. Однак при цьому незрозуміло, до якої з осей мови 
слід віднести інші тропи, зокрема, епітет, який є предметом нашого дослідження. 

Здається очевидним, що епітет завдяки своїй системоутворюючій, центральній ролі в тропіці та здат-
ності перетинатися з полями інших тропів може належати до двох осей - парадигматичної та синтагма-
тичної одночасно. В наведеному вище прикладі the smiling sea парадигматичним аспектом є вибір екс-
пресивного знака, а синтагматичний аспект полягає в змінюванні синтаксичної позиції знака, вираженого 
іншою частиною мови: 

     
The sea was smiling (v.) → the smiling sea (adj.). 
     
Полем епітета, яке розглядається у взаємозв’язку парадигматичного та синтагматичного аспектів, є 

утворення близьке до фрейму – когнітивної інформації, що використовується для відображення ситуацій 
в предметно-пізнавальній антропонімічній сфері [13:212;11]. 
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Оноприенко Т. Н. Эпитет как первоначальный троп и системообразующий центр тропики. 

На материале английского языка в статье рассматривается дискуссионная проблема “первотропа” и 
статус эпитета как системообразующего центра тропики. 

Onopriyenko T. M. Epithet as the Primary Trope and the System-forming Centre of Tropology (on the mate-
rial of the English Language). 

 The article deals with the debatable problem of a primary trope and the status of epithet as the system-forming 
center of tropology. 
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АНТРОПОЦЕНТРИЗМ ЗОБРАЖЕННЯ СВІТУ РЕЧЕЙ У ПРОЗІ 
УІЛЬЯМА СОМЕРСЕТА МОЕМА 

У статті аналізуються лінгвопоетичні   особливості зображення світу речей у творах У.С. Моема, 
розкривається ідейно-естетичний зв’язок між зображенням предметного середовища та характерами 
персонажів та виявляються стилістичні прийоми текстової актуалізації категорії антропоцентризму 

зображення світу речей. 

Відтворюючи більшою мірою історію людського життя, взаємовідносини характерів, література ра-
зом з тим постійно звертається  до зображення об’єктивної реальності в її фізичних конкретно-
предметних формах, що, на думку Л. Гінзбург, є одним з шляхів реалізації одвічної потреби людини 
відобразити "емпірію свого існування" [1:102]. Отже, невід’ємним композиційним елементом будь-
якого твору, необхідною умовою його художньої та інформативної цілісності є опис світу речей (далі –
 СР), під яким ми розуміємо опис штучно створених матеріальних об’єктів, що складають фон літера-
турної дії. Особливої уваги заслуговує питання про антропоцентризм СР, тобто про взаємовідношення 
між характером зображення СР й образами персонажів, оскільки світ речей цікавить літературу не сам 
по собі, а через асоціації з людським життям, завдяки чому стає "матеріальним знаком нематеріальних 
стосунків" [2:188]. 

Поширення антропологічного принципу оцінки явищ у літературі ХХ століття приводить до нового 
розуміння зображення СР – предметне оточення перетворюється на частину характерологічного порт-
рета героя. Антропоцентризм зображення СР – характерна риса художнього методу Уільяма Сомерсета 
Моема, у творчості якого спостерігається відчутний вплив літературних течій натуралізму, неороман-
тизму й модернізму. У зображенні місця дії письменник дотримується реалістичної традиції, поєдную-
чи її з елементами натуралістичної точності. Втім художньо-естетична цінність описів СР полягає не 
тільки у створенні ілюзії достовірного зорового образу, а, перш за все, у спрямованості зображення СР 
на характеристику особистості героїв. Зазначена риса особливо чітко простежується в романах "The 
Moon and Sixpence", "Cakes and Ale", "Theatre", які присвячені людям мистецтва, зокрема вирішенню 
питання про співіснування талановитих та пересічних особистостей. Найчастіше зображення СР стає 
ніби проекцією протиріч натури героя, невідповідностей між його зовнішніми діями та внутрішньою 
суттю. На рівні мовних засобів це відображається у використанні прийомів контрасту, антитези та роз-
рядки. Контраст як головний зображальний прийом використовується У. Моемом у зображенні оселі 
письменника Дріфілда. Автор протиставляє  неохайні, брудні кімнати будинку, в якому Дріфілд меш-
кав зі своєю першою дружиною, та упорядковану оселю його другої дружини: 

 

"There was a bowl of roses on the desk and 
on a little round table by the side of the armchair 
a copy of the Spectator. Іn the ash trays were the 
master's pipes and there was ink in the ink-
stand." [3:176] 

"The room into which I went looked as if it had 
been furnished with the scourings of auction sales" 
[3:126]. 

 

 
Проте Моем уникає прямолінійного тлумачення паралелі "герой – його речове оточення" та  відмо-

вляється від стереотипного уявлення про охайну, чисту оселю як неодмінний атрибут позитивного ге-
роя. Для цього письменник широко застосовує стилістичний прийом розрядки. Завдяки цьому чистота 
кімнати обертається мертвотністю ("The scene was perfectly set. I do not know why the room seemed so 
strangely dead ..." [3:176]), комфорт – снобізмом ("But all the books were so neatly arranged, they were so 
clean, that I had the impression they were very seldom read." [3:65]. Формується імпліцитний зміст зо-
браження, який характеризує другу дружину письменника як педантичну й сувору людину, яка, всупе-
реч усім зусиллям, не перетворила будинок на справжній дім для митця. Цим автор не тільки вислов-
лює своє негативно-іронічне ставлення до героїні, але й ставить під сумнів позитивну відповідь на пи-
тання: чи був відомий письменник щасливим в ідилічній атмосфері порядку й чистоти? 
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Засобом створення імпліцитного значення слугують також назви різних стилів в оздобленні ін-
тер’єру, наприклад: "Empire", "Jacobean", "Georgian", "Louise XV", "Louise Philippe", "Chippendale". 
Використання таких деталей посилює зображальний потенціал описів завдяки залученню знань читача 
про екстралінгвістичну реальність та водночас поглиблює їх характерологічний потенціал. Претензій-
ність та позбавленість смаку місіс Дріфілд передано через багаторазовий повтор акцентної ознаки –
 домінування в інтер’єрі популярного у 18 столітті стилю "чіпендейл", який поєднував у собі пишність 
і вигадливість  рококо з великою кількістю тонкої різьби: "This also was in what can only be described as 
the acme of good taste. On the Chippendale sideboard were silver candle-sticks. We sat on Chippendale 
chairs and ate off a Chippendale table." [3:62]. Багаторазовий повтор епітету "сhippendale" стає засобом 
вираження авторської іронії, об’єктом якої є прагнення місіс Дріфілд витримати інтер’єр в єдиному 
стилі, що надає оселі дещо штучного, театрального вигляду. 

Прийом розрядки обрамовує опис оселі героя роману "The Moon and Sixpence" художника Стрікле-
нда, дружина якого намагалася перетворити дім на модний артистичний салон: "The dining room was in 
the good taste of the period. It was very severe... It was chaste, artistic, and dull." [4:33]. Викриваючи 
протиріччя між фізичним виглядом оселі, обставленої з вишуканим смаком, та почуттям нудьги, яке 
вона викликає в оповідача, Моем вказує на відсутність  у героїні індивідуального смаку, снобізм та слі-
пе наслідування моди. 

Аналогічним чином функціонують реалії образотворчого мистецтва – імена художників та назви 
живописних полотен: "a copy of Velasquez' Innocent X", "a charming Bellotto", "a pair of Zoffanys", "pic-
tures by Perugino, Van Dyck and Hobbema". Завдяки таким зображувальним деталям через зображення 
інтер’єра виявляються глибинні риси характеру особистості. Так, згадка про роботи відомого живопи-
сця-графіка Джеймса Мак-Нейла Уістлера в описі оселі місіс Стрікленд ("a green paper on which were 
etchings by Whistler in neat black frames" [4:33]) посилює асоціації між майже графічною чіткістю ліній 
інтер’єру кімнати та педантизмом й суворим характером героїні. Зазначені деталі імпліцитно поясню-
ють загадку раптового зникнення Стрікленда та передають думку автора про те, що для талановитого 
художника було нестерпним існування поруч із обмеженою, нещирою та водночас претензійною лю-
диною, якою була його дружина. 

Антропоцентризм зображення СР чітко вимальовується в емоційно-насичених описах, в образному 
арсеналі яких велику роль відіграють метафори та порівняння, побудовані на основі явища антропомо-
рфізму. Для прикладу наведемо опис острова Таїті, де художник Стрікленд знаходить справжній спо-
кій та натхнення вільної творчості: "For Tahiti is smiling and friendly; is like a lovely woman graciously 
prodigal of her charm and beauty ... the flamboyants, scarlet, against the bluе sky, flant their colour like a cry 
of passion. They are sensual with an unashmed violence that leaves you breathless" [4:167]. 

Автор наділяє штучні об’єкти предикатами, що традиційно характеризують людину. Метафоричний 
образ острова, який нагадує лагідну та пристрасну жінку, допомагає відтворити середовище, де відбу-
вається моральне просвітлення та переродження героя, який назавжди залишає цивілізований світ за-
ради місця, де він зможе повністю присвятити себе мистецтву. 

Одним із засобів вираження антропоцентризму зображення СР стає алюзія. Так, у романі "Theatre" 
У. Моем використовує літературну алюзію на класика англійської літератури Уільяма Шекспіра: "The 
lights had been lowered and from where she sat it [the room. – T.K.] looked more than ever l іke a scene in a 
play. All the world's a stage, and all the men and women merely players" [5:272]. 

Твердження Шекспіра, що "життя – це театр", відтворює ставлення до життя головної героїні рома-
ну Джулії Ламберт, яка багато в чому сприймала дійсність через призму своєї акторської професії. 
Крім того, зображений матеріальний світ втілює концептуальну ідею твору про театральну нещирість 
людський почуттів, яка прирікає героїв роману на страждання та самотність. 

Отже, як свідчить аналіз, зображення світу речей у романах У. Моема має антропоцентричну спря-
мованість, виявом якої є тісне співвіднесення зображення з образами персонажів та загальною ідейно-
естетичною думкою творів. 
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Т.П. Ковалева. Антропоцентризм изображения вещного мира в прозе Уильяма Сомерсета Моэма. 

В статье анализируются лингвопоэтические особенности изображения вещного мира в произведениях 
У.С. Моэма, раскрывается идейно-эстетическая связь между изображением предметного окружения и 
характерами персонажей, а также выявляются стилистические приемы текстовой актуализации ка-

тегории антропоцентризма изображения вещного мира. 

T.P. Kovalyova. Anthropocentrism of Man-Made Nature Description in the Novels of William Somerset 
Maugham. 

The article deals with the linguopoetic  peculiarities of man-made nature description in the novels of William 
Somerset Maugham, displaying its connection with pragmatics and contents of the novels, in particular, with the 
images of the characters. The research points out lexico-stylistic means of textual actualization of anthropocen-

trism of man-made nature description. 
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СЛОВОТВІРНІ МОДЕЛІ НЕОЛОГІЗМІВ ЛЕКСИЧНОГО ПОЛЯ „ЛЮДИНА” 
(на матеріалі сучасної англійської мови) 

У статті аналізуються активні процеси формування афіксальних моделей неологізмів лексичного поля 
„людина” у сучасній англійській мові 

На відміну від численних (навіть за досить короткий термін) лексичних і фразеологічних неологізмів, 
словотвірні моделі не виникають раптово, кількість афіксів у мові майже точно відома, поповнення їх 
арсеналу може не відбуватися протягом десятиліть. Саме тому 80ті-90ті роки слід вважати незвично плі-
дними: за цей період почали функціонувати десятки нових (за формою або за змістом) афіксів, до центру 
лексичної або словотвірної системи перемістилися ще десятки морфем, які перебували до цього на пери-
ферії, тобто були обмежені у своєму функціонуванні. Крім того, остаточно оформилася ще певна кіль-
кість словотвірних елементів, які виникли в попередні періоди розвитку англійської мови [1]. 

Аналіз неологізмів лексичного поля „людина” свідчить, що висока словотвірна активність афіксації 
(за допомогою суфіксів та префіксів побудовано більше 30% лексичних інновацій) визначається не тіль-
ки участю традиційних словотвірних елементів, але й усе більшою роллю нових афіксів. Первинним ма-
теріалом для створення афіксів можуть служити повнозначні слова (як германського походження, так і 
запозичені з інших мов), а також частини слів. 

Так, феміністичний рух 70-80 років спричинив широке використання елемента -person замість елеме-
нта -man у значенні „людина”: barperson, salesperson, chairperson, houseperson, spokesperson, але у більшо-
сті випадків у подібних утвореннях елемент –person, фактично, означає жінку. 

Спочатку такі одиниці здавалися штучними для багатьох людей. Вони звикли до слів із елементом -
man і ніколи не вважали, що ці слова означають тільки чоловіків. Однак пізніше „феміністичний погляд” 
на мову став більш прийнятним, і в сучасній англійській мові лексичні одиниці з елементом -person, що 
функціонує як елемент словотвірний, здобули широкого розповсюдження [4]. Елемент -person у новітніх 
словниках вже зареєстрований як суфікс. Зазначається, що він вживається як нейтральний щодо статі. 
Таке „інклузивне” значення суфікса -person, тобто те, що він не дискримінує щодо статі, включає експлі-
цитно як жінок, так і чоловіків, призвело навіть до утворення слова personkind – жартівливого замінника 
слова mankind. 

Зазначимо також, що феміністичний рух висунув і слово woman- як префікс. Утворення з цим елеме-
нтом замінюють звичні сполучення з елементом man, тобто з’являються неологізми типу woman-hours, 
womanyear, womanfully. У деяких із них елемент woman- може замінюватися на елемент person-, отже не 
виключається можливість функціонування останнього в ролі не тільки суфікса, але й префікса. 

Популярним суфіксом 80-90х років виступав елемент -watch, який особливо часто використовувався в 
назвах аналітичних телевізійних і радіопрограм із значенням „спостереження, аналіз, огляд” (Newswatch, 
Worldwatch), у програмах спостережень над живою природою (Afrikawatch, reefwatch). Як зазначається в 
словниках неологізмів, моделями для таких утворень стали слова doomwatch, birdwatching. Виділився 
відповідно й елемент -watcher у значенні „аналітик, оглядач, що спеціалізується з певної галузі, певної 
країни, місцевості, проблеми”: China-watcher, industry-watcher, election-watcher. 

Слово thirty-something, яке було назвою популярного американського телесеріалу про життя людей у 
віці від 30 до 40 років, стало також базою для утворення іменників типу twentysomething, fortysomething, 
sixtysomething (такі неологізми функціонують як в американському, так і в британському варіанті), і в 
англійській мові з’явився елемент -something у значеннях „з лишком, з гаком (про вік людини); людина у 
віці, зазначеному в першім компоненті, плюс 1-9 років”. 

Hurris and other twentysomethings are unimpressed by deficit-cutting efforts (Business Week, Aug.9,1993) 
Both are Oxford-educated 40-somethings (The Economist, Apr.13,1996) 
Слід зазначити, що слова з елементом something фактично не нові для англійської мови[1]. Напри-

клад, слово thirty-something, що було моделлю для інших утворень, функціонувало в американському 
варіанті й раніше. Так, його можна знайти в творах письменника Д.Хеммета, написаних у 20-30-ті роки: 

The apartment door was opened by a tall, slim man of thirty-something  in neat dark clothes 
(D.Hammet.Flypaper) 

Цей приклад, як і багато інших, демонструє, що виникнення нових словотвірних елементів, як і нових 
слів, спричинюється, врешті-решт, соціальними чинниками, які, зокрема, визначають, коли надходить 
час для певної словотвірної інновації. 

Останнім часом спостерігається метафоричне використання слова city у функції суфікса для позна-
чення фізичних, емоційних, психологічних станів, які зазначаються в першому компоненті, наприклад, 
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edge-city, „екстремальний стан людини (фізичне або нервове виснаження)”, fat-city „матеріальний доста-
ток, заможне життя”. 

Широке розповсюдження здобули в 90-ті роки неологізми з елементом -savvy, який було запозичено 
зі сленгу, де він функціонував як самостійне слово, утворене від французького дієслова savoir „знати”. 
Особливо часто цей елемент бере участь у творенні прикметників і має значення „такий, що добре знає, 
розуміється на чомусь, має необхідні знання, вміння, навички в певній галузі”, наприклад, market-savvy, 
media-savvy, tech-savvy: 

The French couture houses are being grossly outsold by their more market-savvy  competitors (Newsweek, 
Jan.22,1996). 

The White House plans to increase the public role of Robert Bennet, a pugnacious, media-savvy  litigator 
(Newsweek, Jan.22,1996). 

Елемент -savvy може утворювати також іменники, і в таких випадках має значення „знання або вмін-
ня, навички в певній галузі, добре розуміння чого-небудь; фахівець, експерт у певній сфері”: 

Cardenas could use a touch of Fernandez’s tele-savvy  (Newsweek, Aug.8,1994). 
One thing most of these promising careers have in common: computer-savvy  will give you an edge (US News 

and World Report, Oct.28,1996). 
Продовжується формування нових суфіксів із грецьких слів (коренів) шляхом аналогічного слово-

творення. У попередні десятиріччя виникли, наприклад, такі слова, як aquanaut, oceanaut, lunarnaut за 
зразком слова astronaut [6:61]. В останні роки кількість слів із елементом -naut у значенні „мандрівник, 
дослідник” поповнилася, особливо за рахунок інновацій, пов’язаних із електронною революцією: 
chrononaut, cybernaut, Internaut, infonaut: 

If a chrononaut climbs into his time machine and disappears suddenly, a physicist will immediately wonder 
(The Economist, Jan.20,1996). 

My son, a commited cybernaut, had long preached the Internet gospel (Business Week, Aug.26,1996). 
Джон Ейто, укладач словника Longman Register of New Words, підкреслює: тлумачення слова, що 

вводить комплексне поняття як складного, що складається з частин, кожна з яких відповідає елементу 
цього комплексного поняття – таке тлумачення є частим явищем в англійській мові. Він наводить при-
клади слів autocade, camelcade, motorcade, які були створені на базі слова cavalcade, виходячи з припу-
щення, що елемент -cade позначає „процесія, низка”, хоч фактично цей елемент є розвитком дієслівної 
флексії латинської мови [7:22]. Неологізм autohondriac „людина, яка постійно піклується про свій авто-
мобіль” було утворено за моделлю слова hypochondriac. I хоч останнє в морфо-семантичному плані є 
простою неподільною одиницею, воно було поділене на такі частини, як hypo „сам” та chondria „тривога, 
хвилювання про здоров’я або стан”[7]. 

Елемент -crat входив у слова, які вживалися в англійській мові (aristocrat, meritocrat, bureaucrat), але 
тільки в останні десятиріччя він почав функціонувати у ролі суфікса в значеннях „офіційна особа, уря-
довець, адміністратор, посадова особа”, коли з’явилися неологізми, утворені, на думку укладачів слов-
ників, за аналогією зі словами bureaucrat, technocrat: autocrat, debtnocrat, Eurocrat. В останні роки кіль-
кість таких неологізмів значно поповнилася, а це свідчить, що суфікс -crat активно діє в сучасній англій-
ській мові. Прикладами нових слів із цим суфіксом можуть бути одиниці: corpocrat, digitocrat, educrat, 
globocrat, povertycrat, processocrat, theocrat. 

Teachers unions and educrats have failed as a group to save the public schools (Newsweek, Apr.8,1996).  
The border between Tibet and Assam was long kept closed by the inward-looking theocrats  who ran Tibet 

(The Economist, Jan.22,1994). 
Продуктивним в останнє десятиріччя стає і суфікс -cracy для позначення соціальної групи, структури, 

яка має певну владу, керує: corpocracy, girocracy, kleptocracy, quangocracy, punditocracy: 
A spurt that followed the overthrow of the kleptocracy of Ferdinand Marcos in 1986 proved short-lived (The 

Economist, Nov.16,1996). 
The punditocracy is certain to start talking about a Dole imlosion (The Economist, Nov.11,1995). 
У 80-90ті роки з’явилася значна кількість новоутворень, побудованих за зразком слова alcoholic для 

позначення людей, які мають пристрасть до чого-небудь, наприклад, chocoholic „обожнювач шоколаду”, 
phonaholic „людина, яка дуже любить розмовляти по телефону”, spendaholic „людина, яка має при-
страсть до витрачання грошей”: 

Елемент -(а)holic, вичленений зі слова alcoholic, перетворився, таким чином, у суфікс, хоч етимологі-
чно реальним суфіксом у цьому слові є елемент -іс. Зауважимо, що елемент -(а)holic ще наприкінці 80-х 
років вважався нелітературним, дослідники зараховували його до елементів, „які не представлені в літе-
ратурному стандарті й виступають у словотворчій функції тільки в субстандарті”[2:5], хоча навіть рані-
ше видані британські словники не супроводжують ніякими стилістичними позначками такі одиниці, як 
слово workaholic, від якого в 1986 році було утворено літературний неологізм workaholicism (раніше іс-
нувало слово workaholism, яке виникло за аналогією зі словом alcoholism). 

Розглядаючи суфікси, які прийшли з інших мов, слід згадати суфікс -eur „людина, яка займається пе-
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вною діяльністю”. Цей суфікс було виділено з французького слова arbitrageur[7:183], про що свідчить 
поява інших одиниць, де цей елемент використовується замість суфікса -er, наприклад, conglomerateur: 

The question now is whether Beall with his steady nature and conglomerateur background, can remake 
Rockwell into a growth company (Business Week, Aug.19,1996). 

Функціонування цього нового елемента пов’язане також і з тим, що в англійській мові вже тривалий 
час вживаються деякі слова, оформлені елементом -eur: restorateur, saboteur. Участь суфікса -eur у ство-
ренні похідних свідчить про помилковість твердження про те, що цей „екзотичний” суфікс фактично 
зник з англійської мови, „затримавшись лише в кількох словах”[5:82]. Крім того, слід узяти до уваги 
нещодавні формації, в яких виділяється елемент -preneur „підприємець певної сфери, галузі”, наприклад, 
biopreneur, ethnopreneur, intrapreneur, technopreneur: 

Midland is in talks with 20 ethnopreneurs on setting up a high-street bank which aims to serve Britons of 
South Asian origin (The Economist, Nov.30,1996). 

Такі утворення виникли шляхом телескопії, зрощення слова entrepreneur з іншими одиницями, і та-
кож сприяють активізації суфікса -eur. У той же час можна говорити й про формування окремого слово-
твірного елемента -preneur „підприємець”, умови для якого були створені телескопією. Цей словотвір-
ний процес підготував ґрунт для формування цілої низки афіксів. 

С.Морт, укладач словника неологізмів, у 1986 році писав про те, що в англійську мову входить новий 
суфікс -erati [4]. Він зареєстрував дві одиниці з цим елементом: glitterati „відомі письменники, вчені сла-
внозвісні особи, зірки”, slopperati „молоді люди з заможних родин, які одягаються демонстративно не-
дбало”. Обидва неологізми, за нашими спостереженнями, закріпилися в мові. Особливо поширеним є 
слово glitterati, яке, незважаючи на його „низьке” походження (із американського сленгу), функціонує в 
найбільш „якісних” британських джерелах: 

The moment I glimpsed it, my welling empathy – for chapfallen revellers, bewildered oldies, sobbing newly 
weds, unhinged glitterati, disconsolate teddy-clutching tots, and all the other pitiful Cunard bumpees cheated of 
their Yuletide, nay lifetime, dreams-switched sides (The Times, Dec.21,1994). 

Більше того, спостереження показують, що елемент -erati набуває рис досить продуктивного елемен-
та в американському варіанті в 90-ті роки, про що свідчить створення цілої низки нових слів, які озна-
чають людей, відомих у певній галузі: culturati, cyberati, digerati, glamorati, journarati, numerati: 

These films are derisively dubbed netsploitation films by the  digerati (Newsweek, Oct.2,1995). 
So the digerati can be forgiven for feeling a kind of nostalgia after the recent flurry of announcements of 

new network computers (US News and World Report, Nov.11,1996). 
Зазначимо, що слово glitterati, яке стало зразком для подібних утворень, було побудоване шляхом те-

лескопії, воно складається з частин двох слів (glitter+literati). 
Семантика суфікса -ie в останні десятиріччя поповнилася двома новими значеннями. Фактично, мова 

може йти про два омонімічних суфікси. Перший у значенні „великий аматор, ентузіаст чого-небудь” 
широко використовується для утворення в розмовній мові похідних типу deccie, foodie, greenie, stealthie, 
housie, yottie. 

Моделлю для таких неологізмів стало слово groupie, яке спочатку означало підлітка, аматора рок-
музики, фаната певної рок-групи, а зараз має більш загальне значення „фанат, палкий прихильник чого-
небудь”. 

Другий варіант широко використовується наприкінці акронімів, тобто ініціальних скорочень, які 
здобули статус слів. Ці акроніми означають певні соціальні групи, категорії людей, а суфікс -ie(y) надає 
значення „член певної групи”: dinky, rumpie, dumpie, woopie, zippy, yuppi: 

Not dumpies, a disagreeable abbreviation for “destitute unprepared, mature people” (The Economist, 
Jan.27,1996). 

Широкого розповсюдження набуло, наприклад, слово yuppie (young upwardly mobile professional per-
son) для позначення молодих ділових людей, зосереджених на здобуванні багатства, кар’єри. Це слово 
стало одним із найбільш „модних” неологізмів, символом 80-х років, і на його базі виникло багато нових 
одиниць. 

Моделями для неологізмів з елементом -ie(y) були утворення 60-х років типу yuppie, hippie, хоча з 
іншого боку, вони могли виникнути й під впливом популярного в 80-90-ті роки молодіжного сленгу, в 
якому суфікс -ie є особливо активно діючим, наприклад, для створення слів, що означають людей серед-
нього та немолодого, похилого віку: crumblie, dustie, wrinklie. 

Clearly not “wrinklies”, that was invented by rude children in the 1980s to offend their parents, not golden 
oldies either... (The Economist, Jan.27,1996). 

Запозичення літературною мовою елементів зі сленгу часто супроводжується певними семантичними 
зрушеннями, переносами значення. „Напівафікс” -head, наприклад, у сленгу позначав наркомана, люди-
ну, яка має фізіологічну залежність від певного наркотику, а в літературній мові особливо часто реалізу-
ється в значенні „людина, яка має велику пристрасть до чого-небудь, є аматором, ентузіастом чого-
небудь, особливо сучасної техніки”, наприклад, chiphead, cyberhead, net-head, tech-head, digit-head, web-
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head: 
Bill Clinton finally offered good news for the Internet crowd – sort of an october surprise for wireheads  

(Newsweek, Oct.21,1996). 
May be those plugged-in digitheads are beginning to believe their own press releases (US News and World 

Report, Oct.21,1996). 
У цьому випадку ми можемо спостерігати явище атракції синонімів (точніше – синонімічних слово-

твірних елементів) до зазначеного поняття, оскільки слово junkie, яке теж було запозичене зі сленгу в 
значенні „наркоман”, у літературній нормі активно виконує роль суфікса і також означає „мана”, люди-
ну, яка має велику пристрасть до чого-небудь, наприклад, data-junkie, java-junkie, news-junkie, sports-
junkie, tax-junkie: 

Now is when accountant and other tax-junkies tie up loose ends for the current year (US News and World 
Report, Sept.30,1996). 

Computers are making data-junkies of everyone (The Economist, Nov.11,1995). 
Таким чином, в останні десятиріччя досить активно відбувалися процеси формування словотвірних 

елементів лексичного поля „людина”, як повністю нових, так і з новим семантичним та словотвірним 
наповненням. Ці процеси розкривають зв’язки між різними засобами словотворення, взаємозалежність 
між афіксацією, словотворенням, скороченням і телескопією, підтверджують думку вчених про систем-
но-комплексний характер словотворення. 
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(на материале современного английского языка). 

В статье анализируются активные процессы формирования аффиксальных моделей неологизмов лекси-
ческого поля „человек” в современном английском языке. 

Sokolovsky A.H. Word-building patterns of neologisms belonging to the “Human being” lexical field 
(on the material of Modern English). 

The author analyses certain active processes of forming affixal patterns of neologisms belonging to the “Human 
being” lexical field in Modern English. 
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СПЕЦИФІКА СЕМАНТИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЧАСТИН МОВИ З 
ТЕМПОРАЛЬНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ЗНАЧЕННЯ 

У статті розглядається специфіка семантики та особливості функціонування слів різних частин мови – 
дієслів, іменників і прикметників – з темпоральними компонентами значення. 

Об’єктом нашого дослідження є дієслова, прикметники та іменники, які функціонують як предикати 
пропозиціонального відношення і характеризуються наявністю темпорального компонента значення у їх 
семантичній структурі. Таким чином, наявність темпоральної семи може об’єднувати слова різних час-
тин мови. Аналіз ілюстративного матеріалу доводить, що такі лексичні одиниці  семантично співвідно-
сяться. Отже, слід враховувати не тільки специфіку категоріальної семантики даних одиниць, яка обумо-
влює їх належність до тієї чи іншої частини мови, а й імпліцитні компоненти їх семантики, а саме темпо-
ральні значення, які є далеко не останнім фактором, що зумовлює особливості синтагматики цих оди-
ниць, закономірності їх включення у процес мовлення. 

Основні значення кардинальних частин мови неодноразово були предметом спеціальних досліджень. 
Відомо, що понятійна основа іменників передусім  характеризується відображенням матеріальних пред-
метів і, отже, наявністю загальної категоріальної ознаки предметності. Ономасіологічна категорія пред-
метності, яка лежить в основі виділення іменників як частини мови, протиставляється в граматичній сис-
темі мови категорії непредметності. Це протиставлення кожна мова в рамках власної системи проводить 
як протиставлення “імені” та “дієслова”, тому що  кожного разу можна безперечно сказати, чи є дане 
щось у певній  мові “іменем” чи “дієсловом”, а, отже, “об’єктом” чи “процесом”  [1:235]. Серед повно-
значних знаків названа опозиція визнається найбільш явною, у ній часто вбачають ядро граматичної сис-
теми  [2:46; 3:231]. 

У реченні іменники часто “стикаються” з прикметниками, вживаючись в одному лінійному ряду, то-
му що категоріальне значення прикметника – значення відносної чи якісної ознаки – формально виража-
ється передусім у його відношенні до іменника  [4:85]. Ознака в прикметнику “відображена не сама по 
собі, а як закладена у предметі, і тому  в  ньому міститься невиразна вказівка на сам предмет”  [5:134]. 
Однак прикметник та іменник – це дві частини мови, в основі яких лежать онтологічно різні ознаки. Їх 
розмежування чітко простежується у всіх випадках синтаксичного вживання, навіть у випадках їх синта-
ксичної взаємозаміни, тобто вживання прикметника у функції, характерній для іменника, і навпаки  
[6:155-156]. 

Значення ознаки, орієнтованості на об’єкт зближує прикметник із дієсловом. В ономасіологічній ка-
тегорії ознаки у широкому розумінні слова виділяють ознаки, які мисляться як такі, що “простягаються і 
протікають у часі” і лежать в основі значень дієслів, і ознаки, які мисляться статично і лежать в основі при-
кметників  [2:46]. Дієслова і прикметники характеризуються семантичною несамостійністю. Ці частини 
мови не мають власної денотації і виконують денотативну функцію за допомогою іменника, що й дозволяє 
розглядати їх як близькі класи слів  із   сигніфікативним  (відносним)  характером  значення [ 3:89]. 

Близькість дієслова та іменника неодноразово відзначалася  в  лінгвістичній літературі. Характеризуючи 
ці частини мови, А.А.Уфімцева  стверджує,  що дієслова і прикметники, “які мають більш відносне номіна-
тивне значення, ніж іменники”, становлять “особливий тип характеризуючих знаків”, іменники ж, на відмі-
ну від дієслів і прикметників, “більш автономні,  абсолютні й детерміновані багатьма факторами” [7:154]. 

Враховуючи близькість значень дієслова і прикметника,  Дж.Лакофф у свій час запропонував розгля-
дати їх як різновиди однієї лексичної категорії [8]. Однак  близькість  дієслова і прикметника як частин 
мови, які характеризуються  значенням ознаки у широкому розумінні цього слова, не свідчить, що вони 
абсолютно тотожні, і не заперечує наявності в кожної з цих частин мови особливостей їх категоріальних 
значень.    Названі частини мови відрізняються одна від одної також різним  “набором” граматичних ка-
тегорій, специфічними функціями у складі речення та іншими характеристиками.  

Встановлена наявність темпорального компонента значення у словах трьох частин англійської мови 
вказує на те, що відмінності, притаманні  таким одиницям,  не означають, що вони утворюють абсолютно 
різні, гетерогенні, ізольовані класи слів, які не перехрещуються один з одним.  Отже,  вказану ознаку 
темпоральності можна включити до складу ідентифікуючих ознак частин мови. Її наявність підтверджує 
факт взаємопроникнення різних класів слів мови на  основі “різноманітності видів і форм  зв’язку мов-
них елементів один з одним” [9:3].  

Лінгвістична думка традиційно виділяла із складу лексики слова різних частин мови, які співвідно-
сяться  з  реалізацією дії в певному часовому плані. О.О.Потебня, наприклад, пов’язував  із планом майбут-
нього мовні засоби вираження бажання, в якому, незалежно від його словесного вираження, відтворена 
подія майбутня. Згідно з цим,  “у мові подання бажаного минулим можна розглядати як окремий випадок  
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зображення об’єктивномайбутнього минулим ” [10:270-271]. Правильність цього висновку підтверджу-
ється, зокрема,  особливостями функціонування  предикатів бажання у багатьох мовах, у тому числі  й в 
англійській, наприклад: want, wish, desire та ін.:  I want you to go tonight (Pearl S. Buck). Ma had not the 
desire to make a career and a success ( W.Golding). 

Специфіка семантики дієслів бажання , яка передбачає відсутність об’єкта  в дійсності й присутність 
його лише в думці [10:349], спричинила, як справедливо відзначив О.Єсперсен, поєднання  у дієслів ба-
гатьох мов значення бажання і значення майбутнього часу. Деякі з таких дієслів втрачають лексичне зна-
чення  бажання і переходять до групи допоміжних дієслів, які  вживаються для вираження майбутнього 
часу [11:304-305]. 

Відзначаючи здатність таких  дієслів вказувати на віднесеність дії, вираженої  залежною предикатною 
одиницею, до майбутнього, слід, однак, підкреслити, що дієслова бажання, а також і дієслова інших се-
мантичних груп   виражають віднесеність до плану майбутнього у самому загальному вигляді [12:93]. 

Окремі згадки про темпоральну орієнтацію предикатів – компонентів  конструкцій  “дієслівний / 
іменний  предикат + інфінітив”, тобто предикатів, які утворюють конструкції з предикатними актантами 
в англійській та інших мовах, знаходимо у багатьох авторів  (див.,наприклад, роботи  А.В.Бондарко, 
Л.Карттунена, О.І.Шендельс та ін.). 

На зв’язок  лексичних засобів вираження категорії бажання у сучасній англійській мові з ідеєю май-
бутнього часу вказує О.А.Пелих [13]. Аналізуючи конструкції з предикатними актантами у німецькій 
мові, В.Н.Єрехов  звертає увагу на той факт, що деякі модусні дієслова в абсолютній часовій формі відо-
бражають єдиний часовий план контексту, в той час  як форма пропозиціонального дієслова  характери-
зується одним із значень відносного часу  [14:75]. 

“Дієсловами, які дивляться вперед”, називає одиниці типу “обіцяти”,  “погрожувати”,  “пророкувати” 
та ін. Н.Д.Арутюнова [15:223]. 

Факт присутності темпоральних компонентів у семантичній структурі англійських дієслів, які озна-
чають поняття  пропозиції, прийняття і відмови,  відзначає Т.Г.Давиденко [16]. 

Рoзглядаючи  дієслова  wait, expect, hope  та інші, Н.Н.Раєвська пов’язує можливість сприйняття фор-
ми теперішнього часу таких дієслів, як футуральної з зумовленістю їх лексичної семантики (“внутрі-
шньою лексичною зумовленістю”) [17:71] . 

 Глибоке дослідження семантичної структури слів з темпоральними компонентами значення на мате-
ріалі німецької мови  провела І.Я.Харитонова [18]. 

 Лінгвістичний досвід  дозволяє нам  пов’язувати події, про які ми мріємо, які плануємо, на реаліза-
цію яких сподіваємося, виконати які маємо намір  та ін.,  з майбутнім. Отже, закономірно припустити 
наявність проспективної  темпоральної семи у лексичних одиниць , які виражають вказані психічні ста-
ни, відповідно у дієслів  dream, plan, hope, intend, determine, want, wish, long  та їх іменникових  аналогів. 
Відношення, які існують  у реальній  дійсності, дозволяють нам також припустити наявність проспекти-
вної темпоральної семи  в одиниць з семантикою спонукання до дії: ask, order, demand, beg  та ін., бо 
спонукання  до дії  передбачає  наступне виконання чи невиконання відповідної дії. 

Події, про які  ми згадуємо, реалізацію  яких  ми констатуємо та ін.,  в першу чергу пов’язуються на-
ми  з планом минулого. Тому  закономірно припустити  наявність ретроспективної темпоральної семи у 
предикатів remember, forget;  glad, grateful; memory, recollection  та ін. 

 Аналогічно  ми приходимо до висновку  про наявність контемпоральної  семи у одиниць типу like, 
love та ін. 

Необхідність виділення граматично значущих темпоральних компонентів у  семантичній структурі 
слів різних частин мови  обумовлює необхідність  аналізу їх семантичної структури, а саме поділ їх пев-
них лексико-семантичних варіантів на окремі  смислові одиниці. Компонентний аналіз є прикладом вза-
ємозалежності процесів диференціації та інтеграції. Виділення тих чи інших найменших одиниць змісту 
дозволяє, перш за все, розчленувати значення слова,  зрозуміти його сутність і в той же час охоплення 
названим методом дослідження  всієї одиниці є не що інше, як прояв інтеграції. При виділенні із корпусу 
словника одиниць із темпоральними семами  можна ефективно  використовувати метод аналізу словни-
кових дефініцій, який у сучасних семантичних дослідженнях справедливо розглядається як один із видів 
методу компонентного аналізу. Незважаючи на певну суб’єктивність словника як атрибута людської при-
роди, словникові дефініції розглядаються як достатньо повне  та об’єктивне джерело формалізації змісто-
вої структури слова. Принцип дослідження  словникових дефініцій, який висунув у свій час Ш.Баллі, 
передбачає,  як відомо, вияв у тлумачних словниках ідентифікаторів того чи іншого змісту мовної одиниці. 
Такими ідентифікаторами  наявності певних темпоральних сем    у семантичній структурі слів різних 
частин мови виступають у  відповідних словникових дефініціях певні часові форми дієслова, лексичні 
показники  того чи іншого часового періоду – конституенти периферії функціонально-семантичного поля 
темпоральності.   Прикладами  словникових дефініцій , які вказують на  наявність темпоральних сем, 
можуть бути такі: hope -  a feeling  that what is wanted  will happen ; plan – arrangement for doing or using some-
thing considered in advance; remember – call back to mind the memory of; anxiety – a state of being uneasy, ap-
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prehensive or worried about what may happen, concern about a possible future event. Однак слід відзначити,  
що далеко не завжди у словникових тлумаченнях  наявність темпоральної семи  розкривається  так чітко. 
У деяких випадках її ідентифікація  забезпечується методом ланцюгового дослідження декількох  слов-
никових дефініцій. При цьому важливо враховувати  також реальні контексти функціонування  таких  
одиниць. Дослідження вживання  дієслів, іменників та прикметників із темпоральними компонентами 
значення у контексті, у синтагматиці є доповненням до їх аналізу в парадигматиці,  вивчення  словнико-
вих  дефініцій і дослідження сполучуваності слова доповнюють і уточнюють один одного і є не-
від’ємними частинами єдиного тлумачення слова.  

СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1.   Степанов Ю.С., Эдельман Д.И. Семиологический принцип описания языка // Принципы описа-
ния языков мира. – М.: Наука,1976. – С. 203-281. 

2.  Кубрякова Е.С. Части речи в ономасиологическом освещении. – М.: Наука, 1978. – 115 с. 
3.  Медведева Л.М. Залоговое значение в кардинальных частях речи: проблема межкатегориального 

взаимодействия (на материале английского языка): Дис. … д-ра филол. наук: 10.02.04. – К., 1983. – 486 с. 
4.  Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – М.: Наука, 1974. – 428 с. 
5.  Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. – Изд. 7-е. – М.: Учпедгиз, 1956. – 

511 с. 
6.  Смирницкий А.И. Морфология английского языка.– М.: Изд-во лит-ры на иностр. яз., 1959-431с. 
7.  Уфимцева А.А. Типы словесных знаков. – М.: Наука, 1974. – 206 с. 
8.  Lakoff J. Stative Adjectives and Verbs in English. – The Computational Laboratory of Harvard Univer-

sity. Report № SF-17, 1966. – P. 1-16. 
9.  Зернов Б.Е. Взаимодействие частей речи. Статика и динамика (на материале английского языка): 

Автореф. дис. … д-ра филол. наук: 10.02.04. – Л., 1988. – 31 с. 
10.  Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. – Т. 1-2. – М.: Учпедгиз, 1958. – 536 с. 
11.  Jespersen O. The Philosophy of Grammar. – N.Y.: W.W.Norton & Company. Inc., 1965. – 358 p. 
12.  Серебренников Б.А. Как происходит отражение картины мира в языке? // Роль человеческого 

фактора в языке. – М.: Наука, 1988. - С. 87-107. 
13.  Пелих Е.А. Структура лексико-семантического поля желания (на материале русского, украин-

ского, английского языков): Дис. … канд. филол. наук: 10.02.04. – Саратов, 1984. – 196 с. 
14.  Ерехов В.Н. Относительное время в конструкциях с предикатными актантами // Типология кон-

струкций с предикатными актантами. – Л.:Наука, 1985. – С. 75-78. 
15.  Арутюнова Н.Д. К проблеме функциональных типов лексического значения // Аспекты семан-

тических исследований. – М.: Наука, 1980. - С. 156-250. 
16.  Давиденко Т.Г. Семантические особенности и взаимосвязи английских глаголов, обозначающих 

понятия предложения, принятия и отказа: Дис. … канд. филол. наук: 10.02.04. – М., 1982. – 222 с. 
17.  Раевская Н.Н. Очерки по стилистической грамматике современного английского языка. – К.: 

Изд-во Киевск. гос. ун-та, 1973 - 144 с. 
18.  Харитонова И.Я. Вопросы взаимодействия лексики и грамматики. – К.: Вища школа, 1982. – 

159 с.  
 

Матеріал  надійшов  до  редакції  12.12.2000р. 

Сингаевская А.В. Специфика семантики и особенности функционирования частей речи с темпо-
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В статье  рассматривается  специфика семантики и особенности функционирования слов разных час-
тей речи – глаголов, существительных и прилагательных – с темпоральными компонентами значения. 

Syngayivska A.V.  Semantic and functional peculiarities of the words of different parts of speech with tempo-
ral semes. 

The article deals with the semantic and functional peculiarities of the words of different parts of speech – verbs, 
adjectives and nouns – with temporal semes. 
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ВИТОКИ СУБ'ЄКТИВНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ФАНТАСТИЧНОГО СВІТУ В 
ОПОВІДАННЯХ СТИВЕНА КІНГА 

(У статті розглянуто проблеми ідентифікації людини  як соціуму, із навколишнім світом, який виконує 
функцію дзеркала, відбиває в собі й усе потаємне в людині, в тому числі також природу жаху на при-

кладі оповідань С.Кінга — "Селище Ієрусалім", "Цвинтар домашніх тварин", "Кішка з пекла " 
та роману "Талісман "). 

Горезвісний ворон 
Підлетить в упор 

Каркне "Nevermore ". 
Едгар По 

 
Ім'я Стивена Кінга є вже достатньо відомим у світі літератури фантастичного напряму. Своєрідність 

творів пояснюється через неповторність образів кожного оповідання чи роману: тут немає циклічності чи 
послідовності у викладанні подій, існує лише один сюжет, розуміння якого для кожного є індивідуаль-
ним. 

Американська література має свою специфіку. Згадаймо хоча б лише одне: ця країна була місцем пе-
реселення тих людей, які мали надію знайти щось краще. Ті люди мріяли про нове щастя, ті люди не змо-
гли знайти себе на своїй батьківщині і в силу незмоги власної реалізації та суперечок з законом багатьох 
своїх країн, вони вирушили на пошуки нової щасливої долі. Тому говорити окремо про єдиний початок 
американської літератури немає сенсу. Спочатку це були усні оповіді, співи про минуле та майбутнє, про 
Старий і Новий світ. З появою терміну "Новий світ", вже в усний період розвитку американської літера-
тури певним чином входить термін — "мрія" або "фантазія". Ці марення, сподівання людей на найкраще 
вилились в оповідях. А країна дивної фауни та розмальованих індіанців разом із здивуванням несла па-
ралельно і елементи жаху. Жаху перед невідомим. Таким чином, ми знову зупинилися на думці, що в 
основі вимислу — тайна, і кожна тайна містить у собі два боки: темний і світлий. Тому не є дивним, що 
наприкінці XX ст. фантастична література знову набирає силу, піднімаючи вже на цей раз — філософські 
проблеми буття. 

Незважаючи на шокуючий тріумф Сполучених Штатів у всіх провідних галузях виробництва, автор 
не ставить собі за мету піднести ім'я своєї країни. Своєю таїною минулого — майбутнього він звертаєть-
ся до всього людства від сходу до заходу, від півночі до півдня з бажанням окликнути людство від без-
глуздості кроків: як у політиці, так і повсякденному житті. Усі герої Стивена Кінга є американцями по 
своїй суті. 

Отже, пересторога є першим стимулом Стивена Кінга до написання своїх творів. Його девіз —жити не 
заради грошей, кар'єри, а заради самого життя. До цієї думки дійшло багато письменників і літераторів... 

Ще змалку всі ми звикли до жахливих історій, які майже всі закінчуються щасливо. Для нас стало ці-
кавим дослідити природу виникнення всіх жахів. Твори Стивена Кінга як раз дають змогу відповісти на 
деякі запитання. 

Якщо повернутися до коренів людства, то ми звернемо увагу на той факт, що "маленьким суспільст-
вом" (під яким ми розуміємо перші спроби людства жити разом за певними законами) керував жах: жах 
перед невідомим — чи лісом, чи грозою, чи звіром. Але найголовнішим жахом був жах невідомого. Про-
блема виникнення грому, дощу, спеки захопила наших предків. Через необхідність пізнання, але при від-
сутності знань, перші люди почали створювати історії, які в тій чи іншій мірі пояснювали природу того 
чи іншого явища. 

З наведеного вище виходить, що природа жаху перед невідомим зводилась до абстракцій, до того, що 
в об'єктивній реальності не може існувати та чого фізично неможливо довести. 

З розвитком людства змінювалась форма свідомості: людство набувало більше знань, а на противагу 
завжди виникали сумніви стосовно реальності того чи іншого явища. Через це сам жах також пройшов 
шлях еволюції: всі давні боги перших людей на початку нашого тисячоліття проявили себе у Богові, а як 
негатив – у Дияволі. Вони виступають суддею, мірилом усіх вчинків людей, які вони роблять впродовж 
усього свого життя. Звідси виходимо, що Біблія є своєрідним джерелом пізнання історії природи страху. 
Мислячи алегорично, автор приводить нас до думки, що знаходить своє відображення у Біблії, — ми ма-
ємо боятися усього, бо ми є дрібними створіннями для цього світу.  

Біблія, на думку автора, є мірилом усього. А якщо існує мірило справедливості, то має існувати і мі-
рило несправедливості. Отже, перед нами постає вічна проблема Добра і Зла. В повісті "Селище Ієруса-
лім" найяскравіше показані грані Добра і Зла, виводиться зв'язок між дією та наслідками: якщо добро — 
нагорода, якщо зло — покарання. Але на питання, що є добро, а що є зло, відповіді читач не знаходить. 
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Звісно, природа жаху цікавила, цікавить та буде цікавити не лише психологів, філософів та художни-
ків, це є і буде проблемою літератури. І це є зрозумілим, адже людина та література є невід'ємними час-
тинами один одного. Тому не є дивним, що письменник-фантаст — Стивен Кінг —зацікавився цією про-
блемою. В ряді оповідань ("Кішка з пекла", "Селище Ієрусалім", "Цвинтар домашніх тварин") один за 
одним з'являються образи міфологеми, такі як: кішка, собака, вітер, людина. Таким чином, ми бачимо 
скорочену історію еволюції жаху: від тотеми до вищої субстанції — до Бога. 

Виходить, Стивен Кінг ставить перед нами потрійне дзеркало: він сам — реальність — наше суб'єк-
тивне "я". Адже кожен з нас є індивідуальністю та в силу наших переконань ми самі робимо висновки 
про ті чи інші події. 

Література є певним віддзеркаленням того, що людина робить. Спочатку література існувала лише в 
усній формі: перекази, скази, байки. Присутність автора не відчувалась, але через здатність людини спо-
творювати деякі реальні факти заради колоритності інформації, згодом особа автора почала вимальову-
ватись: 

- у формі моралі; 
- у формі вставних речень-описів. 
Література XX ст. характеризується новою формою передачі інформації – потоком свідомості. Люди-

на – дзеркало, через яке все, що проходить повз, відбивається. Індивідум-дзеркало все сприймає та інтер-
претує через себе нам. Роль людини-автора в поданій інформації є фактом в залежності від системи 
знань, поглядів, переконань, і від цього залежить реальність подання тих чи інших фактів тощо. В опові-
данні "Селище Ієрусалім" ми знаходимо людину, яка з одного боку є вірною, а з другого — невірною. 
Що ми розуміємо під терміном "вірна людина" — то є вірність, тобто це — повне ідентифікування (ото-
тожнення себе з світом, із суспільством). Стивен Кінг ставить перед нами таке запитання: "Чи є суспільс-
тво мірилом правильності, вірності?". Саме для того, щоб відповісти на це запитання, він в одному місці 
зводить дві реальності. Наближає минуле і теперішнє для взаємодії, для розуміння сенсу буття. У проти-
річчя вводиться два суспільства за канонами моралі: сатаністи та християни. Немов символи, хрест – ан-
тихрест, Біблія — антибіблія, віруючі — невіруючі, живі — мертві. Автор доводить абсурдність існуван-
ня одного без іншого. 

Форма подачі інформації — листи. Це надає: 
1) твору — невичерпності, загадковості; 
2) читачеві — найлегшу форму розуміння подій: адже кожен звичайний лист має свою структуру: по-

чаток, середина (виклад фактів), кінець (своєрідний висновок), завдяки якому відчувається постійна при-
сутність авторського "я". 

Ототожнення себе із таїною, яка допомагає жити, основою якої є "асоціації ідей-здібності, яка лежить 
у самого кореню людського розуму, але в більшій частині також і людського нерозуміння. В цьому і є 
ключ розуміння магіії".[1;5б] 

Отже, на прикладі антиподів, системи накладання фокусів двох дзеркал автор відкриває новий світ пі-
знання людини самого себе. Щоб дійти до визначення самого терміну "жах", ми звертаємося до філософ-
ського енциклопедичного словника: "Жах — за філософією Сартра — це боязнь самого себе внаслідок 
свободи недетермінованого характеру, якого не можна зовсім передбачити " [2;87]. 

Таким чином, жах створює нову реальність індифиренції до всього, що відбувається навколо. На його 
думку, найкращий спосіб життя є просто жити, жити, спостерігаючи та надаючи певну ціну як своїм сло-
вам, так і своїм вчинкам, адже кожен крок має свої наслідки... 

Війна є виявом безглуздя людства, це невміння людини, як вищої субстанції на Землі, оперувати за-
собами вербальної комунікації так, щоб уникнути непорозуміння. До чого ми йдемо, якщо жах володіє 
нами, він навколо: вулиця, домівка, робота. З усіх боків непізнаність і непізнанність. Зі швидким темпом 
розвитку технічних засобів та урбанізації людства, людина як індивідуум втрачає себе у натовпі: Jack 
afraided people to recognize him, to feel the differences between him and themselves… But for a while moment 
he was surprised by their own behavior. Nobody looked at him. Everybody was in a hurry. in a crazy hurry. Eve-
rybody was busy by their own business…"[3:86].  

"Порожнеча" є навкруги, саме вона породжує жах. Знову ж таки — перед невідомим. Саме про це за-
значив Ренделл Джоррел у поезії "Thinking of the lost World": 

"... I reach out to it 
Empty-handed, my hand comes back empty, 
And yet my emptiness is traded for its emptiness, 
I have found that Lost World in the Lost & Found 
Columns whose gray illegible advertisements 
My soul has memorized world after world: 
Lost-Nothing. STRAYED FROM NOW HERE. NO REWARD. 
I hold in my own hands, in happiness, 
Nothing: the nothing for which there's no reward" [4:24833]. 



Ахметчина О .Ф. Витоки суб'єктивної реальності фантастичного світу в оповіданнях Стивена Кінга 

143 

Виходить, що людина, яка замкнена лещатами обставин, намагається розширити щілину свободи, але 
чим більше вона її розширює, тим більше стає її бранкою. Повернутись назад — значить збідніти свій 
світ, стояти на місці — боязко. Обставини життя людини настільки важкі і непередбачувані, що вона, не 
маючи під ногами твердого ґрунту, знаходиться постійно в очікуванні, тривозі та клопотах. Вона хоче 
звільнитись від цієї невпевненості, прагне до свободи: "Океан був тим самим, але тепер він був темніше 
— кольору індіго. Хвилину Джек стояв як зашарений, його обдував морський вітер. Джек пильно вдив-
лявся в лінію горизонту, де темно-синій океан зустрічався з небом, яке мало колір старих джинсів"[5:51]. 

Але, отримавши на якийсь час цю примарну свободу, людина отримує "насолоду" — ще більше кло-
потів, страждань, небезпек — з боку суспільства, держави, окремих людей: "Це була чайка абсолютно 
неправдоподібних розмірів... крикнула над самим вухом..., чайка зашипіла та й хлопнула крилами..."[5:52]. 

Міфологія самої американської фантастичної літератури це є цілий простір у часі, в якому не відбувається 
поділ на минуле і сучасне, в ньому ми лише знаходимо своє "я", та, в залежності від рівня власного сприйняття, 
ми розуміємо свою необхідність у цьому світові. Таким чином, природа жаху бере свій початок не лише у пра-
давніх коренях існування людства, а й у вічному світі, що є і буде навколо нас. Тому творчість С. Кінга є суб'єк-
тивним вираженням непередбачуваної об'єктивної реальності світового буття. 
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на Кинга. 

В статье рассматриваются проблемы и идентификации человека как социума с окружающим миром, 
который выполняет роль «зеркала», что в свою очередь отображает при этом всё тайное в человеке, 
природу страха на примере рассказов С. Кинга — «Поселение Иерусалим», «Кладбище домашних жи-

вотных», «Адова кошка» и романа "Талисман". 

Akhmetchina J.F. The sources of subjective reality of the fantastic world in S. King's stories. 

The problems of human being and his relations with surrounding world, which plays the role of "mirror", are 
observed in this article (according to S. King's stories — "The Settlement", "Pet's Cemetery", "Hell's Cat" and 

novel "The Talisman"). 
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ПОЛІСЬКІ НАЗВИ ПЛЕЧОВОГО БЕЗРУКАВНОГО ОДЯГУ 

Зафіксовані й проаналізовані з точки зору етимології й мотивації  поліські назви безрукавного одягу;  
приділяється увага локалізації досліджуваних номенів у говорах усіх східнослов’янських мов. 

Назви короткого безрукавного чоловічого та жіночого одягу в досліджуваних нами середньополісь-
ких та суміжних з ними говірках  представлені рядом лексичних відповідників, серед яких найбільш по-
ширеними є етимологічно прозорі номени, мотивовані: 

1) особливостями крою: безру'каўка, б’езру'каўка, безру'колиц´а, ряд фонетичних варіантів яких 
поширені у багатьох правобережнополіських говірках  із семантикою ‘суконна куртка без рукавів’ [1 : 
41]; 

2)  призначенням виробу: душег'рêĭка, душег'р´êĭка, душог'рêĭка, душог'р´êĭка, душог'р´іĭка, ду-
шег'р´іĭка;  т´êлог'рêĭка, т´êлог'р´êĭка, т´ел´ег'р´êĭка, теплог'рêĭка, т´ілог'реĭка, т´ілог'р´еĭка, 
т´ілог'р´іĭка, т´ілуг'реĭка, т´іл´ег'реĭка, які зафіксовані також в обстежених нами східнополіських говір-
ках – душаг'реĭка, т΄елаг'реĭка. 

Поряд з вищезазначеними номенами, які поширені практично на усій обстеженій території і часто ви-
ступають у одній говірці як гіпотактичні синоніми, для найменування короткого чоловічого і жіночого 
безрукавного одягу зафіксовано ряд запозичених назв, серед яких переважають: 

1) кам’і'зел´ка, каме'зел´ка, ками'зел´ка, кам’е'з´ел´ка, кам’і'з´ел´ка, кам'з´ел´ка, ком’і'зел´ка, ка-
м'зел´ка, карма'зел´ка, карам'зел´ка,  каме'зеĭка; 

2)  жи'летка, жи'л´етка, ж’і'л´етка, ж’і'летка, жа'летка, жа'л´етка, же'летка, же'л´етка, 
ж’е'л´етка, жи'л´отка, жи'л´ет, жи'лет, же'лет, же'л´ет, жилет'ник; 

3) кор'сетка, кор'с´етка, к’ір'сетка, кир'сетка, кур'сетка, к’ір'сет, кор'с´ет, кор'сет, кер'сет, го-
р'сет, ґор'сет, ґер'сет (ця назва використовується переважно для найменування жіночої безрукавки, ви-
шитої чи оздобленої, приталеної);  

4) каца'веĭка, каце'веĭка, каца'феĭка, каце'феĭка, куци'феĭка, кици'веĭка (номени переважно фіксу-
ються у волинських говірках і лише поодинокими вкрапленнями у поліських). 

Слово камі'зелька та його фонетичні і дериваційні варіанти відомі у багатьох говірках укр. мови, зок-
рема поліс. каме'зелька ’верхній одяг, подібний до свити’ [2 : 95], кам'зелька, камі'зелька ’чоловіча без-
рукавка’, ’чоловіча жилетка’ [2 : 90], ряд фонетичних варіантів у правобережнополіських говірках [1 : 
65], захполіс. камі'зелька ’чоловіча та жіноча безрукавка’ [3 : 172], волин. камі'зелька ’безрукавий корот-
кий одяг’, ’жилет’ [4 : 15]), бойк. ’верхній жіночий одяг без рукавів’ [5: I : 337], кама'золя, кама'зуля ’жі-
ночий жилет’ [5 : I : 336-337], наддністр. камі'зелька ’жилет (з рукавами і без рукавів)’ [6 : 103], кама'зе-
лька ’жилет, камізелька’ [6 : 296], закарп. камі'золя ’безрукавка хутряна з розрізом збоку’, ками'зиля ’без-
рукавка кожушана, розшита на грудях різнокольоровими аплікаціями’, бойк. камі'зель ’каптан з рукава-
ми’, ’короткий чоловічий одяг без рукавів, безрукавка’, зах.укр. камі'зелька ’жіноча й чоловіча безрукав-
ка’ [7 : 84], із значенням ’верхній одяг без рукавів’ поширено ряд фонетичних варіантів слова у говірках 
білоруської  мови [8 :  ІІ : 369; 8 : ІІ : 388; 9 : 60-61; 10 : 77; 11 : ІІ :180; 12 : 289]. Назва запозичена через 
німецьку чи французьку мову з італійської: нім. Kamizöl, фр. camisole ’каптан, жіноча кофта’ від іт. 
сamiciola ’каптан’ [13 : ІІ : 358]. В українську мову запозичено, очевидно, з польської (пор. пол. kamizela 
’вид каптана’, kamizelka ’безрукавка’). 

Назва жи'лет (жи'летка) фіксується у волинських говірках – жи'летка ’жилет’ [14 : 15], наддніпр. 
же'льотка [15 : I : 19], полт. жи'льотка ’чоловічий одяг без рукавів’ [16 : 30], наддністр. жи'лєтка ’ка-
мізелька’ [6 : 292], полт. жи'лет ’однобортна вовняна або бавовняна камізелька з низьким стоячим комі-
ром’, ’хутряна безрукавка шкірою наверх’, схполіс. жи'летка ’безрукавка, розширена донизу, без клинів, 
прикрашена тасьмою’, ’однобортна камізелька з ґудзиками до самого верху із низьким стоячим коміром 
з фабричної тканини’ [7 : 81], жи'лєтка  [17 : 209], блр. жа'летка [18 : 165; 8 : ІІ : 135; 19 : 237], жа'лет-
ка, жы'летка [20 : 64], ряд фонетичних варіантів слова у говірках білоруського Полісся із значеннями 
’чоловіча безрукавка’, ’жіноча безрукавка’ [12 : 286], рос. жи'лет, жи'летка ’безрукавка’ [21 : І : 542]. 
Слово жи'лет запозичене з французької мови (фр. gilet), яке зводиться до тур. jelek ’жилет’ [13 : ІІ : 197].  

Слово кор'сет та ряд його фонетичних і дериваційних варіантів з початковими г, ґ для найменування 
різних видів безрукавного одягу відомі в наддністрянських говірках - 'ґорсит ’рід вишиваного оксамит-
ного тісного, безрукавого, глибоко викроєного жіночого жилету’ [6 : 93;  6 :218], кар'сєт, кор'сет 
’жіноча камізелька’ [6 : 463], бойк. 'горсик ’корсет’ [5 : І : 187], львів. гор'сет ’корсетка’, лемк. ’суконна 
безрукавка’ [7 : 79], у говірках білоруської мови кар'сэт ’корсет, безрукавка’ [22 : 153; 19 : 238], гар'сет 
’ватівка без рукавів’, гор'сэт ’камізелька’ [20 : 44], ґар'сэт ’безрукавка’, ’кабат’ [8 : І : 430],  гар'сэт 
’верхній жіночий одяг без рукавів’ [22 : 82], ’теплий верхній одяг без рукавів’ [9 :37], 'горсік ’верхня час-
тина стану в платті чи блузці’  [9 : 39], ґар'сэт, ґор'сэт, кар'сэт ’старовинний жіночий одяг: безрукавка з 



Гримашевич Г.І. Поліські назви плечового безрукавного одягу 

145 

тонкого матеріалу, яка одягається поверх сорочки’ [12 : 285], рос. кор'сет ’жіноча кофтинка, безрукавка’, 
кор'сетка ’довга тілогрійка чи шушун’ [21 : ІІ : 170], кор'сет ’верхній короткий одяг з домашнього сук-
на’, ’верхній одяг без рукавів’, ’жіночий жакет, кофта’, ’сатинова кофта’ [23 : ХІV : 373], кор'сетка ’ко-
ротка жіноча кофта із складками’, ’верхній чоловічий короткий одяг’, ’жилет’, ’довгий шушун’, ’ватний 
одяг, розшитий стрічками’ [там же]. Слово відоме в інших слов’янських мовах і запозичене з французь-
кої мови через російське і (з початковим г) через польське посередництво; фр. corset  ’корсет’ є зменшу-
вальним утворенням від corps ‘тіло’, що походить від лат. corpus ‘т.с.’ [13 : ІІІ : 44].   

Ізоглосу каца'вейка продовжує середньогоринське каци'вейка ’жіночий піджак із складками’, ’жіноча 
безрукавка’, ’жіноча кофта’ [25 : 83]. Похідні утворення від цієї назви відомі у поліських говірках: ку-
цо'вейка ’коротка жіноча або чоловіча свитка’ [2 : 111], куцо'лейка ’куфайка’ [2 : 111], каца'вейка ’оздоб-
лена вишивкою безрукавка’ [2 : 93], захполіс. каца'вей, каца'бея ’короткий верхній одяг з рукавами‘[3 : 
173], полт. куцо'вейка ’короткий чоловічий чи жіночий одяг’ [16 : 41], рівн. каца'вейка ’чоловічий і жіно-
чий одяг до талії із домотканого сукна, без коміра, з ґудзиками, з кишенями по боках’ [7 : 85], закарп. 
каца'вейка ’жіночий короткий одяг на ваті’, харків. ’різновид чоловічої чи жіночої свитки з трьома скла-
дками і низьким коміром’, ’коротка, з простого сукна піддівка’, ’різновид короткої свити або юпки’ [7 : 
90], наддністр. каца'байка ’біла полотняна незащіплювана юпка літніх жінок’ [6 : 104; 6 : 225], ’блузка’ 
[6 : 85], рос. каца'вейка ’коротка тепла кофта’ [23 : XVI : 185], каце'вейка, каца'вейка ’коротка кофтина’ 
[21 : ІІ : 180]. Слово каца'вей запозичене з нім.  Kutzboi ’груба тканина’ через пол. kacabajka [13 : ІІ : 408]. 

Спорадично на обстеженій території фіксуються назви, мотивовані: 
а) матеріалом виробу: 'ватнûк, 'ватн´ік, 'ватанка, це'геĭка, цу'геĭка, полот'н´анка, кожу'шанка, ко-

жу'шинка, хутра'нûха ’безрукавка на овчині’, к’і'таĭка;  
б) способом виготовлення тканини: 'катанка, ка'танка, с´'т´обанка; 
в) особливостями крою: роз´л´ê'таĭка, роз´л´і'таĭка, 'поличка, косово'ротка, шну'рôўка, шнуро'в’иц´а, 

шну'р´іўка (переважно це безрукавака, яка зашнуровувалася на грудях); 
г) призначенням виробу або особливостями носіння чи одягання: п’і'д´:оўка; 
ґ) місцем носіння: п’іджу'пан:ик; 
д) розміщенням на певній частині людського тіла: 'тал´ійа, с'тан´ік, нап'лêчнûк, наг'руднûк, наг'руд-

ник ’дитяча безрукавка’; 
е) територіальними чи національними особливостями: йа'понка ’безрукавака, яка зашнуровується на 

грудях’; 
є) характером оздоблення: кри'вул´ка ’оксамитова корсетка, обшита кривульками з червоних ниток’; 
ж) зовнішнім виглядом тканини, з якої пошитий виріб: хреш'чатка ’картата безрукавка’.   
Зрідка у поліських та волинських говірках для найменування цієї реалії фіксуються номени кеп'тар, 

'кептир, к’іп'тар, кеп'тарик, к’іп'тарик, 'кептар (переважно для називання хутряної утепленої безрукав-
ки), 'леĭбик, 'леĭб’ік, 'л´еĭб’ік, 'лаĭбик, с'пенцер, 'бобка, педу'с´анка, бру'силка, баĭ'дерка, 'дошка, ка'бат, 
сар'дак ‘утеплена ватою безрукавака’, куру'шани ’тепла безрукавка’, ро'тонда ’довга безрукавка’, 'вест-
ка ’чоловіча жилетка’, 'петек ’короткий жилет із стоячим коміром’, 'тал´ма, шу'шун, які переважно за-
позичені з інших мов. 

Лексема кеп'тар ('кептар, 'кептир, кип'тар, кеп'тарик, к’іп'тарик) у досліджуваних говірках вико-
ристовується на позначення різних видів безрукавного одягу, зокрема це ’короткий кожух без рукавів’, 
’хутряна безрукавка’, ’коротка безрукавка’, ’шовкова коротка безрукавка’. Назва відома у буковинських 
говірках – кеп'тар ’кожушок без рукавів’, ’вишитий святковий кожух’ [24 : 430], бойк. кип'тар, кіп'тар 
’кожух без рукавів’,   кеп'тарик ’жіночий півкожушок без рукавів’ [5 : 1 : 349]. Поодиноке використання 
цього слова у досліджуваних говірках свідчить про те, що назва завезена на обстежену територію із за-
хідноукраїнських говірок. Учені вважають назву запозиченою з молдавської мови: молд. [кептáр] 
(пептáр) ’безрукавка’ пов’язане з пепт ’груди’, яке зводиться до лат. pectus ’т.с.’ [13 : 2 : 423-424]. 

Лексема 'лей'бик ('леĭб’ік, 'л´еĭб’ік, 'лаĭбик) у досліджуваних говірках має розширену семантику (зафі-
ксовано 24 значення). Вона використовується переважно на позначення різних видів чоловічого та 
жіночого піджаків, короткого та довгого верхнього демісезонного одягу, теплого зимового одягу з хутра 
(кожуха) тощо. Слово лей'бик відоме у поліських говірках із значеннями ’верхній чоловічий і жіночий 
одяг з домашнього сукна’ [2 :113], ’верхній одяг на ваті’ [2 :  38], захполіс. ’різновид короткого верхньо-
го одягу’, ’безрукавка’ [3 : 38-39], волин. ’сукняна безрукавка, переважно з вишивкою’ [4 :162], бойк. 
’жилетка з домашнього сукна’, ’куртка з домашнього сукна’, різновид сіряка’ [5 : 1 : 409], буков. ’безру-
кавка’ [24 : 418], наддністр. 'лайбик ’жіноча блузочка’ [6 : 561], львів. лей'бича ’суконний безрукавний 
одяг, запинаний спереду’ [7 : 91]. Слово 'лейбик через посередництво польської мови (пол. lejbik ’війсь-
ковий мундир; ліф, корсет, жіноча кофта, чоловічий каптан, сукняна або полотняна жилетка’) запозичене 
з  німецької (нвн. Léibchen ’ліф, корсаж, корсет’ є зменшувальною формою від Leib ’тіло, талія; ліф, кор-
сет’) [13 : 3 :214]. 

Крім вищенаведеного значення, лексема спен'цер та її дериват спен'церик на обстеженій території вико-
ристовуються із семантикою ’легкий піджак без підкладки’. Слово спен'сер походить з нім. Spenser чи англ. 
spencer ’куртка, короткий сюртук’ за прізвищем лорда Спенсера, який ввів у користування цей різновид 
одягу [26 : 3 : 733]. 
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Лексема 'бобка на позначення різних видів одягу відома практично у всіх досліджуваних говірках. 
Вона використовується із семантикою ’куртка’, ’піджак’, ’кофта’, ’блузка’, ’футболка’, причому в кожній 
окремій говірці ці різновиди одягу відрізняються кроєм, матеріалом, сезоном носіння тощо. На думку 
українських етимологів, слово запозичене, очевидно, з російської мови [13 : 1 : 217]. 

Лексема до'ха  ('доха, да'ха, 'дошка) у досліджуваних говірках поширена із семантикою ’шуба’, ’чо-
ловіча чи жіноча шуба з довгими рукавами’, ’шуба з короткими рукавами’, ’жіноча шубка з штучного 
хутра’, ’хутряний зимовий верхній одяг, покритий сукном’, ’жіноча плюшева шубка’, ’жіноча коротка 
плюшева шубка, розширена донизу’, ’коротка жіноча шубка’, ’жіноча плюшева кофта’, ’фуфайка’. У 
правобережнополіських говірках ця лексема відома із значенням ’жіноче пальто на ваті’ [1 : 38], ’коротка 
свитка’ [1 : 40]. Слово до'ха вважається запозиченням з монгольських мов [13 : 2 : 116; 26 : 1 : 485, 532].  

Лексема   ка'бат та її деривати для найменування різних видів одягу відомі у волинських говірках - 
'кабат ’ватяний верхній одяг’ [14 : 133], бойк. ка'бат ’короткий каптан’ [5 :1 : 332], львів. 'кабат ’старо-
винний короткий (до стегон) чоловічий і жіночий одяг з домотканого сукна, з великим вирізом на гру-
дях’, ’жіноча блузка з домотканого полотна або байки’, каба'тина ’жіночий хутряний одяг, критий сук-
ном’, ’довге шовкове або перкалеве плаття, зимою на ваті у галицьких міщанок’, ’безрукавка, підбита 
ватою, на підкладці’, ’сорочка жіноча без коміра’, каба'тя ’верхній суконний одяг до плеча’, ів.-фр. 
ка'батка ’безрукавка кожушана із стоячим коміром, обшита хутром і червоним шнуром, на спині без 
прикрас’, закарп. 'кабат ’дуже широка полотняна спідниця’ [7 : 83], наддністр. ка'бат ’спідниця’, ка'ба-
ти ’білизна’ [6 : 587]. Ізоглосу продовжує середньогоринське ка'батік ’жіноча корсетка’ [25 :80], 'кабат 
’піджак взагалі’ [25 : 99], захполіс. каба'тець ’верхня частина сорочки’ [3 :12]. Поширена назва у говір-
ках білоруської мови: ка'бат ’душегрійка, безрукавка’ [8 : 2 : 352], ка'бат ’корсет’ [18 : 216; 10 : 58], 
’старовинний короткий жіночий одяг із домотканого сукна з великим вирізом на грудях’ ’жіноча безру-
кавка’ [12 : 289], ’коротка жіноча куртка’ [20 : 82], рос. ка'бат ’одяг у вигляді довгої сорочки’, ’селянсь-
ке жіноче плаття’, ’фартух з рукавами для роботи’, ’блуза, кофта’, ’ліф, який одягають до андарака’, ’ма-
терчатий пояс спідниці’, ка'бата ’ліф, до якого прикріплюється спідниця’, каба'тушка ’кофта, куртка’, 
каба'туха ’товста сорочка’, ’жіноча кофта’, ’вид верхнього одягу’ [23 : 12 : 283-284]. Слово запозичене з 
перської мови через посередництво угорської і польської мов [13 : 2 : 331].   

Лексема сар'дак (сер'дак, с´ер'дак, сар'дашко) у досліджуваних говірках відомі із значенням ’чолові-
чий сукняний піджак’, ’верхній одяг з брижами в стані у вигляді свити’, ’свита’. Слово для найменування 
різнх видів одягу відоме у волинських говірках – сир'дак ’довгий сукняний одяг’ [14 : 217], захполіс. 'се-
рдак ’безрукавка’ [27 : 170],  сер'дак ’різновид верхнього одягу з овечого сукна’, ’верхній довгий одяг з 
фабричної тканини’, ’безрукавка’ [3 : 179], наддністр. сир'дак ’сукняний або вовняний чоловічий плащ’ 
[6 : 243], бойк. сер'дак ’жіночий жилет з полотна домашньої роботи, гаптованого в чорний колір, з 
гаптованими на передніх полах квітами’ [5 : ІІ : 210], буков. сар'дак ’свита з сукна домашнього виробу’ 
[24 : 458], ’верхній зимовий чоловічий і жіночий одяг, що виготовляється з домашнього сукна і 
оздоблюється різнокольоровими шнурками’ [7 : 97]. Відомий номен у говірках білоруської мови із 
семантикою ’жіночий верхній одяг без рукавів’ [28 : 258], ’сукняна жакетка без підкладки’ [20 : 200], 
’короткий верхній чоловічий одяг з домашнього сукна’ [12 : 312], ’одяг для дітей під білизну, шиється 
без рукавів з м’якої фланелевої тканини 29 : 136]. Учені припускають запозичення цього слова в чеську 
та словацьку мови з української [30 : 443]. 

Лексема ри'тонда (ре'тинда, ро'тонда) зафіксована з семантикою ’рясна довга жіноча спідниця’, ’ря-
сне довге жіноче літнє плаття’, ’довге жіноче плаття з легкої тканини’, ’довге широке плаття для вагіт-
них жінок’, ’довга полотняна сорочка’. Як бачимо, всі наведені значення виділяються за ДО ’довжина’. 

Інші вищезазаначені номени на позначення чоловічого і жіночого безрукавного одягу для їх етимоло-
гізування потребують більш повного їх вивчення. 

Інформанти старшого покоління називають слово кам'зол (ками'зол, гам'зол, ґам'зол), яке раніше ви-
користовувалося на позначення старовинного безрукавного одягу до колін, що щільно облягав стан, пе-
реважно червоного кольору. Слово має аналогічну етимологію з номеном камі'зелька. 

Як бачимо, для номінації короткого безрукавного чоловічого і жіночого одягу використовується ве-
лика кількість лексичних відповідників. На відміну від інших ЛСГ у ТГЛ одягу та взуття, де переважає 
питома слов’янська лексика, в аналізованій нами ЛСГ більшість номенів іншомовного походження. Це 
зумовлено, очевидно, тим, що короткий безрукавний одяг не був обов’язковим елементом традиційного 
поліського костюма і поширився на обстеженій території пізніше внаслідок взаємовідносин з іншими 
народами.  
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Гримашевич Г.И. Полесские названия плечевой безрукавной одежды. 

Зафиксированы и проанализированы с точки зрения этимологии и мотивации полесские названия безру-
кавной одежды; уделяется внимание локализации иследуемых номенов в говорах всех восточнославян-

ских языков. 

Grimashevich G.I. The names of shouldered sleeveless clothes of Polissya . 

The names of shouldered sleeveless clothes are fixed and analysed in the aspects of etymology and motivation; 
the attention to localization of the names researched in the dialects of all eastern Slavonic languages is paid. 
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АНАЛОГОВЕ МАПУВАННЯ У ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ  
(на матеріалі американської поезії) 

В статті йдеться про види аналогового мапування  у словесних поетичних образах як когнітивних меха-
нізмах  їх формування у віршованому тексті.  

У сучасній когнітивній науці поняття «мапування» є центральним у поясненні будь-якої структури 
представлення знань. Ним визначають загальний процес осмислення людиною одних об’єктів чи явищ 
крізь призму інших [див., напр.: 1: 8; 2: 306-355; 3: 546-566; 4:242; 5: 210; 6: 113-127; 7: 71]. Попри  чис-
ленні праці, які присвячені цій проблемі, її теоретичне підґрунтя має ряд лакун та протиріч, що зумовлює 
необхідність внесення ясності та чіткості до визначення деяких термінів та понять. 

Перш за все, це стосується розмежування понять «когнітивний процес» (cognitive process), «когнітив-
на операція» (cognitive operation), «когнітивні механізми та процедури» (cognitive mechanisms and 
procedures). Досить часто автори використовують  ці терміни в межах однієї й тієї ж самої праці  одно-
значно, не розрізняючи поняття процесу та операції  (див., напр., «analogical reasoning as a central 
mechanism in cognitive development» – «аналогове осмислення як центральний механізм когнітивного 
розвитку» [8: 228], «cognitive process of reasoning by analogy» – «когнітивний механізм аналогового осми-
слення» [ op. cit.: 299], «the process of analogical reasoning» – «процес аналогового осмислення» [op. cit.: 
303]; або порівняйте у М.Тернера та Ж. Фоконьє : «general cognitive process of mapping» – «загальний 
когнітивний процес мапування»[9 :183], «blending is  a general cognitive operation» – «блендінг як загальна 
когнітивна операція» [op. cit.: 186], «blending as cognitive process» – «блендінг як когнітивний процес»  
[op. cit.: 192]) . 

На нашу думку, здається доцільним розглядати аналогове осмислення довколишнього світу як зага-
льний, центральний когнітивний процес розумової діяльності людини. Когнітивний процес аналогового 
осмислення – це явище, рух мислення людини, що відбувається внаслідок використання нею сукупності 
поступових дій, спрямованих на досягнення певного результату. 

Інакше кажучи, аналогове осмислення розглядається в даній роботі як когнітивний процес встанов-
лення відповідностей між двома порівнюваними сутностями та перенесення подібностей або різниць  у 
ознаках, якостях, відношеннях, станах та ситуаціях, властивих для царини джерела словесного поетично-
го образу на менш відому царину, царину мети цього образу.  

На відміну від механізму концептуальної метафори, аналогове осмислення є  більш загальним проце-
сом, котрий може бути застосованим як при осмисленні метафори, так і метонімії, оксюморона, а також 
різних сутностей всередині однієї категорії, однієї царини знань. Це – основний, фундаментальний когні-
тивний процес, що супроводжує пошук та опрацювання людиною будь-якої інформації. 

У свою чергу аналогове мапування пропонуємо трактувати як когнітивну операцію, тобто як ряд 
підпорядкованих єдиному стратегічному планові дій, об’єднаних спільною метою та спрямованих на 
один і той самий предмет. У контексті даної роботи аналогове мапування розуміємо як загальну когніти-
вну операцію, що містить у собі ряд когнітивних процедур пошуку та опрацювання онтологічних відпо-
відностей у структурі знань царини джерела поетичного образу та їхнє мапування на структуру знань 
царини мети. 

Концептуальний аналіз словесних поетичних образів вказує на те, що мапування знань з царини джере-
ла на царину мети передбачає перенесення не стільки ознак (attributive mapping – атрибутивне мапування), 
скільки відношень (relational mapping – релятивне мапування) та ситуацій (situational mapping – ситуативне 
мапування). Так,  у  словесному поетичному образі  «train of ages» –  «біг віків» можна простежити атрибу-
тивне мапування. Це означає, що ознака руху, властива слову train, мапується  на концепт життя, представ-
лений в образі словом  ages (віки). Подібний механізм формування словесного образу спостерігаємо і в об-
разах: «my life, station after station, to be tried»  (Duncan, CAP, 65), «моє життя – це долання станції за ста-
нцією» –  ЖИТТЯ – ПРОХОДЖЕННЯ ЕТАПІВ, тобто СТАНЦІЯ – ЗУПИНКА; ЗУПИНКА – ЕТАП; 
СТАНЦІЯ – ЕТАП ЖИТТЯ, або «What hope can bloom on life’s last stage» (Freneau, EAP, 253) «Яка надія 
може спалахнути на останній життєвій стадії», – ЖИТТЯ – РІЗНІ ЕТАПИ.  В образі:  «Every man must 
eat his peck of dirt before he dies» (Sandburg, 132) «Кожна людина має з′їсти купу лайна перед тим як вмер-
ти»: ЖИТТЯ – ДОЛАННЯ ПЕРЕШКОД, – царина джерела, осмислюється не лише в термінах ознак, але й 
в термінах відношень: ідіома  to eat one’s peck of dirt, окрім ознаки «перешкода» містить негативну конота-
цію, що викликається відношенням до описуваної події у житті – «з’їсти купу лайна». Крім того, на наш 
погляд, у цьому образі здійснюється мапування не лише відношення, але й ситуації в цілому. Слот «пере-
шкода» осмислюється як у термінах ознак «таке, що можна/не можна подолати», так і в термінах певної 
життєвої ситуації, яку переживає людина на своєму життєвому шляху. 
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Субкатегоріальний рівень представлення знань в області описуваних сутностей містить їхні синтаг-
матичні та парадигматичні характеристики, що виявляються у процесі їх функціонування в поетичному 
тексті. 

Мапування названих характеристик здійснюють шляхом визначення конструктивних здатностей лін-
гвістичних одиниць, що репрезентують порівнювані сутності у поетичному образі. Такий вид мапування 
в цій праці зветься конструктивним. Таким чином, аналогове мапування розглядаємо як основну лінг-
вокогнітивну операцію формування словесних поетичних образів у тексті, котре обіймає атрибутивне, 
релятивне, ситуативне та конструктивне мапування. В основу мапування покладено концептуальну 
метафору та метонімію, тобто метафоричне осмислення одного поняття у термінах іншого в межах різ-
них концептуальних царин знання або ж відшукування частини чи цілого в межах однієї й тієї самої кон-
цептуальної сфери [про це див., напр.,1: 16, 24; 10: 280-283, 381; 11: 8, 54-56, 63-65, 106, 145-146;12: 16]. 

Мапування, засноване на метафоричному процесі, будемо називати аналоговим (атрибутивним, реля-
тивним чи ситуативним), а мапування, в основі котрого є метонімія, назвемо асоціативним. 

На нашу думку, концептуальна метафора та метонімія є концептуальною базою для формування всіх 
тропів без винятку. 

Розглянемо окремо кожен вид аналогового мапування. 
Атрибутивне (ознакове) аналогове мапування – це когнітивна операція мапування ознак, якостей, ха-

рактеристик, властивостей, які притаманні сутності поетичного образу  царини джерела на сутності ца-
рини мети. Такий вид мапування  є найбільш простим, але в той же час найбільш уживаним та стійким 
механізмом або когнітивною процедурою формування словесного поетичного образу. Наприклад: 
1.«thundering noise» (Bradstreet, EAP, 11); 2.«stormy rain» (Bradstreat, EAP, 11); 3. «chilling fear» (Freneau, 
EAP, 287);4. «in the throat of valey» (Jeffers, 12AP, 148); 5. «ocean of silence» (de la Mare, OB, 778); 6. «the 
fingers of the sea» «leaves like tongues» (Logan, CAP, 108); 7. «Girls fresh as country wild flowers» (Sandburg, 
65); 8. «the acacia-like lady / shivering at the touch of a hand» (Moore, NA, 77); 9.  «my desire chilled me like a 
wind» (Bowers, CAP, 125); 10. «The shoots green as paint and leaves like tongue» (Logan, CAP, 108); 11.  «My 
soul deep like the rivers» (Hughes, NA, 649); 12. «rivers ancient as the world» (Hughes, NA, 649); 13.  «Love 
deeper than the sea»  (cummings, OB, 935); 14. «wings are white as snow» (Hughes, NA, 649).   

Як бачимо з наведених прикладів, словесні поетичні образи мають певну синтаксичну побудову: 1, 2 і 
3 приклади являють собою атрибутивні конструкції, а  4 - 6  – генетивні. Решта образів  побудована за 
допомогою порівняльних конструкцій. 

Релятивне аналогове мапування – це мапування відношень, найчастіше за все, причинно-наслідкового 
характеру, у результаті чого в царинах джерела і мети простежуються схожі емоції, почуття, стани. 

Розглянемо словесний поетичний образ «The sky is a gun aimed at me» (Hall, CAP, 219). У сутності ца-
рини джерела  «gun - рушниця» немає жодної спільної ознаки або якості, яка  хоч якоюсь мірою відпові-
дала б ознакам сутності царини мети «sky - небо», проте зміст цього образу є зрозумілим для сприйняття. 
Це досягається мапуванням відчуття, що викликає у людини націлена на неї рушниця, на аналогічне від-
чуття безкінечності простору неба, яке часом викликає  несвідоме почуття страху.  

Механізмом формування поетичного образу : «the green tongue of spring stirs me like a child» (Woods, 
CAP, 181) також є релятивне мапування, оскільки почуття зворушення, яке викликає дитина схоже з по-
чуттям, що викликає вигляд свіжої зелені навесні.  

Найбільш частотним видом релятивного мапування є мапування станів емоційного відчуття, бо як за-
уважив Т. Еліот, «поезія в цілому є описанням емоцій» [13: 168]. В образі : «My anguished spirit  like a 
bird / Beating against my lips I heard» (Millay, MV, 168) – емоційний стан людини передається за допомо-
гою архетипного символу душі, що репрезентується у цьому образі у слові bird (птах) та епітеті anguished 
(засмучений),  який одночасно відноситься як до слова soul (душа), так і до слова bird (птах). 

Ситуативним мапуванням ми називаємо мапування ситуацій, подій чи дій, які відбуваються у царині 
джерела, на аналогічні  сутності царини мети словесного поетичного образу. 

У словесних поетичних образах: «Mist came up like a man’s hand, / Fog lifted like a woman’s shawl» 
(Sandburg, 733); «Mother mooned in a window / As if she had stayed on a train» (R.Lowell, CAP, 57) просте-
жується ситуативне мапування, тобто мапування дій з царини джерела на аналогічний характер дій у 
царині мети.  

Мапування   аналогічних ситуацій ілюструє словесний поетичний образ К.Сендберга «An old man in 
love is a flower in winter» (CP, 502) – «Закохана літня  людина є квіткою взимку».   

 Конструктивне мапуваня розглядається нами як лінгвокогнітивна операція упорядкування парадиг-
матичних та синтагматичних відносин між сутностями різних царин поетичного образу. Ця операція обі-
ймає всі рівні лінгвістичного простору образу: фонетичний, морфологічний, лексико-семантичний, син-
таксичний та текстовий. Думка про можливість використання поняття мапування в граматиці неоднора-
зово висловлювалась в когнітивній лінгвістиці [див., наприклад, 14: 445 - 447 ;15: 231;16: 43; 17: 155-168; 
18: 2, 3]. 

На фонетичному рівні конструктивне мапування має прояв в алітерації, асонансі та ономатопеї: 
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«The woods are lovely, dark and deep» (Frost, OB, 569); «red rain memories» (Sandburg, 234); «purple and 
pearl», «violet eye» (Poe, AP, 56);  

Морфологічне конструктивне мапування або мапування на морфологічному рівні можна простежити 
у різному роді відхилень від норми,  що виправдовується здатністю лінгвістичних одиниць до функціо-
нальної переорієнтації [19: 252]. Функціональна переорієнтація є підґрунтям конверсії та функціональної 
транспозиції [19: 254]. Таке явище має прояв у субстантивізації: «The evilly compounded, vital I»  (Stevens, 
AP,283); «All is new and near/ In the unchanging Here»  (Muir, BAP, 341); «they are not the Me myself» 
(Whitman, AP, 132) – займенники субстантивізуються за домогою артиклю, який є показником іменника. 
У словесному поетичному образі: «But if a look should april me» (cummings, OB, 938)  спостерігаємо яви-
ще конверсії, іменник  «april» – «квітень» вживається у функції дієслова. 

На лексико-семантичному та морфологічному  рівнях конструктивне аналогове мапування як лінгво-
когнітивна операція має прояв у стилістичному прийомі паронімічної атракції. Наприклад,  у поетичному 
образ?: «Where are the snows of yesteryear?» (Sandburg, 572) – неологізм yesteryear є результатом операції 
конструктивного аналогового мапування слів yesterday and year та імпліцитної асоціації зі словом hysteria 
(істерія). 

Синтаксичне конструктивне мапування  полягає в упорядкуванні синтаксичних відносин між синта-
ксичними конструкціями царини джерела та царини мети. Ця операція має прояв у різних видах синтак-
сичних конструкцій, в яких можна простежити дію різноманітних когнітивних процедур: розширення, 
редукції, нарощування та композиції. Кожна з названих процедур функціонує особливим чином на різ-
них рівнях поетичного тексту. Так, на синтаксичному рівні когнітивна процедура розширення викорис-
товується як стилістичні прийоми повтору, синтаксичної тавтології, полісиндетону, емфатичних конс-
трукцій та текстових внесень. Наприклад, вживання паралельних конструкцій у вірші К.Сендберга 
«Flux»   (CP, 34) створює атмосферу гармонії в природі: 

Sand of the sea runs red 
Where the sunset reaches and quivers. 

Sand of the sea runs yellow 
Where the moon slants and wavers. 

Когнітивна процедура редукції лежить в основі синтаксичних прийомів еліпсіса, умовчання, асинде-
тону, спрощення синтаксичних звязків.  Всі ці явища є характерними для поетичного мовлення, а специ-
фіка їх вживання автором найбільшою мірою відображає його творчу особистість та когнітивний стиль.  

Аналіз словесних поетичних образів у поезії постмодерна  показав, що спостерігається спрощення 
синтаксичних зв’язків між словами в реченнях, яке досягається шляхом пропущення сполучників, сполу-
чних слів та порушення пунктуації, редукції знаків сполучення, вживання співположення (juxtaposition) 
замість підрядності (subordination) та сурядності (coordination). Такий вид синтаксичної організації тексту  
визначаєтся в сучасній лінгвістиці як «фреймовий синтаксис» [20: 158; 21: 57] Фреймовий синтаксис – це 
намірене, свідоме приховування синтаксичних відносин у конструкції співположення, редукція маркерів 
сполучальних зв’язків між словами та реченнями. Як наслідок маємо амбівалентні синтаксичні констру-
кції, що, на думку Дж. Хопера, забезпечує читачеві свободу тлумачення їх змісту [20: 168]. На відміну 
від такого погляду, ми вважаємо, що поетичні тексти з фреймовими конструкціями підкоряються прото-
типовому прочитанню, за умови їх аналізу в межах лінгвокогнітивного підходу за допомогою лінгвоког-
нітивної операції конструктивного мапування на синтаксичному рівні. Розглянемо когнітивні процедури 
цієї операції на прикладі тлумачення змісту поетичного тексту постмодерного напрямку «Обрамлена» Р. 
МакКоу: 

 
Framed                                                                          Обрамлена 
In an Art Gallery                                                   В картинній галереї 
it is after closing time                                            після закриття 
everybody has left                                                  всі пішли геть 
except a girl                                                           крім дівчини 
who is undressing                                                   що роздягається  
in front of a large painting                                     навпроти великої картини         5 
entitled «Nude»                                                       під назвою «Ню» 
 
(The girl undressing                                              (Дівчина що роздягається 
is the girl in the painting)                                       є дівчиною на картині) 
 
naked now she faces                                              роздягнена зараз вона дивиться      10 
the girl who gazes                                                  на дівчину що втупилася  
out at the girl                                                          на дівчину  
who naked faces                                                     що роздягнена дивиться 
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the girl who                                                             на дівчину що 
naked gazes out                                                       роздягнена втупилася                  15 
 
of the picture                                                           з картини 
steps the nude                                                          робить крок до ню 
who smiles, dresses and walks away                       яка посміхається, одягається та йде 
leaving the naked girl                                               залишаючи роздягнену дівчину 
gazing into the empty space                                     дивитися у порожній простір              20 
Framed by this poem.                                              Обрамлений  цим віршем 
Текстовий  світ вірша побудовано на взаємодії реального та уявного художнього світу, актуалізовано-

го в тексті за допомогою образів дівчини на картині та дівчини, що  прийшла до галереї. Зв’язок між 
двома світами встановлюється у першій строфі завдяки текстовому оператору місця «у  картинній гале-
реї» «In the Art Gallery», котрий вводить простір реального світу. В міру розгортання подій у текстовому 
світі відбувається ідентифікація реальної дівчини та дівчини на полотні. Друга строфа, яка в дужках і 
таким чином приваблює увагу  читача, слугує орієнтиром  у текстовій інтерпретації, оскільки в ній здій-
снюється ідентифікація реальної дівчини як моделі, котра дала життя дівчині на картині. 

Третя строфа являє собою складнопідрядне речення з трьома співпідрядними означальними речення-
ми (who gazes out at the girl / who naked faces the girl / who naked gazes out) . Глибинну структуру цього 
речення можна подати у вигляді матриці, котра вказує на синтаксичні зв’язки та характер мапування 
синтаксичних відношень: 

Матриця концептуального простору словесного поетичного образу 
 

naked now  faces she the girl

who gazes out at   the girl faces the girl

who naked who naked gazes out

 
Фрейм у синтаксичній матриці допомагає визначити реального агенса  в обох світах. Виявляється, що 

дівчина в галереї і дівчина на картині – одна і та сама особа, що власно вже було підказано у другій 
строфі. Зміст концептуального образу  FRAME IS CONSTRAINT «фреймованість, обмеженість вчинків, 
обов’язковість дотримання умовностей, норм поведінки», котрий якоюсь мірою вербалізовано у заголов-
ку, розкривається за допомогою конструктивного мапування, що полягає у використанні фреймового 
синтаксису. 

Амбівалентність образу досягаться шляхом використання  здатності  лінгвістичних одиниць до функ-
ціональної переорієнтації. Так, прийменник «out» як частина прийменникового сполучення «out at» у 
реченні «who naked gazes out» виступає в функції адвербіальної частки, а у четвертій строфі у словоспо-
лученні «out of the picture» виступає у ролі післялогу.  Enjambment  в 15  та 16 рядках «naked gazes out / of 
the picture» посилює ефект здивованості, коли дівчина з іншого світу, з картини, залишає її. Тут 
спостерігається порушення принципу онтологічних співвідношень, що є типовим для постмодерної 
поезії.  Порівняння дії операцій аналогового мапування  в царинах словесних поетичних образів на різних лі-
нгвістичних рівнях  поетичних текстів різних літературних направлень показує генезу словесного поети-
чного образу.  
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Белехова Л.И. Аналоговое картирование в поэтическом тексте (на материале американ-
ской поэзии). 

В статье рассматриваются виды аналового картирования как лингвокогнитивные механизмы форми-
рования словесных поэтических образов в стихотворных текстах. Автор определяет аналовогое кар-
тирование как когнитивную операцию перенесения признаков, отношений ситуаций или событий из об-
ласти источника словесного поэтического образа в область его цели. Соответственно выделяются 
атрибутивное (признаковое), релятивное, ситуативное и конструктивное аналоговые картирования. 

Belikhova L.I. Analogical Mapping in a Poetic Text (on the Material of American Poetry). 

The paper focuses on linguistic and cognitive mechanisms of a poetic verbal image formation. The author ar-
gues that analogical mapping embrace s a set of attributive, relational, situational and constructional cognitive 
operations within different domains  of the verbal image space. Constructional  mapping as an operation is of 

cognitive and linguistic nature. It is traced  on all linguistic levels: phonetic, morphological, lexical and syntac-
tic. 
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СИТУАТИВНО-ОРІЄНТУЮЧІ ФУНКЦІЇ ОЗНАЧЕНИХ ІМЕННИКІВ ТА СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ 
СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  

У статті доводиться, що означені іменники та словосполучення англійської мови виконують орієнтую-
чу функцію, позначаючи компоненти змісту висловлювання, незалежні від ситуативної діяльності, ви-
раженої предикатом. Показано особливості їхнього вживання при орієнтуванні адресата відносно 

суб’єктів, темпорально-просторових координат ситуації, а також описано випадки суцексивної, конт-
рарної, трьохкомпонентної та інших видів артиклевої орієнтації. 

У сучасному мовознавстві намітилась тенденція до вивчення мови у зв’язку з іншими аспектами по-
ведінки людини, що зумовлює залучення даних різних наук, таких як біологія, математика, психологія та 
інші [1:67]. Розвиток даного напрямку досліджень зумовлений особливостями організації людського мо-
зку, який є умовою існування мови і має кванто-механічні та термодинамічні, еволюційно-біологічні, 
молекулярно-біологічні, неврологічні властивості [2:551]. У зв’язку зі сказаним постає питання про не-
обхідність виділення міждисциплінарних категорій, які утворюються у результаті взаємодії мови, мис-
лення та діяльності людини [3:156] і вивчаються різними людинознавчими науками. Однією з таких ка-
тегорій можна вважати  орієнтацію, яка входить до понятійного апарату філософії (орієнтуюча функція 
свідомості), фізіології (орієнтуючий комплекс), психології (орієнтуючий компонент діяльності), геогра-
фії (орієнтування на місцевості).  

В основі перерахованих видів орієнтації лежить здібність людини до орієнтування у просторі, яка по-
лягає у встановленні нею свого розташування відносно навколишніх об’єктів [4:62]. Відповідно, мовну 
орієнтацію можна визначити як здібність адресата орієнтуватись у дискурсі як суперсинтаксичному рівні 
мови. Враховуючи, що суперсинтаксичні одиниці функціонують у комунікативній ситуації, можна вва-
жати, що адресат у першу чергу орієнтується відносно її компонентів.  

До головних компонентів комунікативно-діяльнісної ситуації, крім учасників, тобто мовця та адреса-
та, відносяться предмет мовлення, канал зв’язку, оточення, код (мова) та інші [5:25]. Оскільки кожний 
компонент діяльності та ситуації має свої параметри, можна виділити два рівні ситуативної орієнтації 
людини – структурну, у просторі комунікативно-діяльнісної ситуації та світу в цілому, та параметральну, 
у будові окремих компонентів. Відповідно, у мові як компоненті комунікативно-діяльнісної ситуації, 
вказаним видам орієнтації підпорядковані дві групи орієнтуючих одиниць – мовленнєві, які орієнтують у 
позамовній діяльності, та мовні, що орієнтують у структурі мови. Найбільш розповсюджені мовні орієн-
тири сигналізують про належність одиниці до певного мовно-синтаксичного класу і включають детермі-
нативи, синтаксичні позиції та взаємну сполучуваність мовних одиниць [3:90-91].  

В залежності від сфери застосування засоби мовленнєвої орієнтації можуть бути поділені на мікро-, 
макро- та ситуативні орієнтатори. До ситуативних орієнтаторів належать іменники та словосполучення з 
означеним артиклем (the middle-aged man, in the street, on the day ), які орієнтують адресата відносно ком-
понентів референтної ситуації. Мікроорієнтатори включають дейктичні одиниці і забезпечують позицій-
ну орієнтацію відносно  учасників (I, we, you, they), місця (here, there) та часу (now, then) комунікативного 
акту. Макроорієнтатори об’єднують власні та загальні іменники без артиклів і орієнтують відносно тих 
же компонентів, що і мікроорієнтатори, але на рівні концептуальної картини світу (Doctor Watson, іn 
Baker Street, on Monday). 

Для позначення ситуативних орієнтаторів ми використовуємо термін “означена форма” [6:40], оскіль-
ки артиклі одночасно виконують два види орієнтації – мовну, виділяючи субстантивні частини мови, і 
мовленнєву – у  складі означеної форми як одиниці вищого рівня, яка співвідноситься з екстралінгвісти-
чними явищами. Для позначення іменників та словосполучень з неозначеним артиклем ми застосовуємо 
термін “неозначена форма”, а для іменників без артиклів – термін “абстрактна форма”, оскільки вона 
співвідноситься з сутностями найбільш високого рівня абстракції. 

Як ми вже зазначали, в основі різних видів орієнтації лежить її просторовий різновид, оскільки люди-
на опановує навколишній світ  від найближчого простору “біля себе” до більш далекого простору. Саме 
тому просторовим займенникам приписується певний референціальний простір [7:660], а також вказу-
ється, що все, що предметне, є окремим і має свою межу темпорально-просторового існування [8:67]. 
Тобто, передумовою виконання компонентом ситуації орієнтуючої функції є ідентификація його розта-
шування у певному  просторі, у результаті чого він сприймається комунікантами як існуючий. Вказана 
особливість орієнтирів відображається у функціонуванні означених фраз:  

Elections in Russia do not create power. For the most part they mirror the power that already exists (Open 
Society News. The Newsletter of the Soros Foundation Network. – Spring 1998. – P.18).  

У даному випадку орієнтуюча функція означеної форми the power забезпечується існуванням рефере-
нта цього імені до початку діяльності, позначеної суб’єктно-предикатною групою they mirror. Абстракт-
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на форма power сигналізує про формування референта у ході діяльності, вираженої суб’єктно-
предикатною групою elections create. 

Серед компонентів ситуації орієнтуючий статус найчастіше мають суб’єкти, оскільки всяка ситуація 
може існувати лише тоді, коли є людина [9:188]. Цим же чинником пояснюється домінуючий зв’язок 
означених форм з поняттям істоти у різних мовах [10:115]. Проте при введенні суб’єктів ситуації разом з 
діяльністю чи їхній зумовленості діяльністю, що виражена предикатом, вони позначаються абстрактною 
або неозначеною формою:  

A John Wayne fan who kept cowboy boots and replica colt 45 in his flat was shot dead in his home by a po-
liceman who mistook him for an armed burglar (DT-1)  

У наведеному вступному абзаці газетного повідомлення вживання неозначених форм (a fan, a replica 
colt, a policeman, an armed burglar) зумовлене тим, що референти, позначені ними, вступають у взаємо-
дію в результаті діяльності, описаної предикатом was shot. 

Крім суб’єктів, орієнтуюча функція притаманна референтам, що постійно існують у певному просторі 
і добре відомі у граматиці як унікальні об’єкти. З урахуванням сфери функціонування їх можна поділити 
на три групи. 

Глобально-ситуативні орієнтири, які існують незалежно від діяльності людей в усьому світі, що зумо-
влює означену форму їхніх назв: the world, the sun, the moon, the sky тощо. 

Територіально-адміністративні орієнтатори позначають постійно існуючі орієнтири країни, області, 
території: the capital, the government, the queen, the president, the army  тощо. 

Житлові орієнтатори вказують на орієнтири усередині житла (the door, the floor, etc) та на прилеглій 
території:  

I had hardly entered the gateway before I saw Mr. Amberley coming up the drive (Conan Doyle, 1096). 
Постійне існування референта як передумова реалізації його орієнтуючої функції відображається у 

функціонуванні засобів так званої спорадичної референції [11:269] (in the papers, on the radio, on the TV 
тощо), які вживаються при постійному ситуативному існуванні відповідних об’єктів:  

My sister goes to the theatre every month [11:269]. 
При тимчасовому існуванні референта його назва має неозначену форму, що вказує на відсутність у 

нього орієнтуючої функції:  
There was an eerie silence as a group of 80 exiled Chileans huddled in a group beneath a red and blue Chil-

ean flag listening to a radio as the five Law Lords gave their decision  (DT-2). 
У наведеному висловлюванні неозначена форма вказує, що використання радіо не є типовим для уча-

сників зібрання і, можливо, радіоприймач був вивішений у вказаному місці саме з нагоди діяльності, по-
значеної предикатом huddled. З іншого боку, постійне вживання спорадичних означених форм для орієн-
тації веде до їхнього перетворення на абсолютні орієнтатори зі втратою означеного артикля, що спосте-
рігаємо на прикладі словосполучення on TV/television. 

Для забезпечення ефективної орієнтації деякі ситуативні орієнтири можуть уточнюватись з допомо-
гою додаткових означень, які фіксують ядро, цілісність або межу референта відповідно до принципа мі-
німальних змін, згідно з яким комуніканти очікують, що референт і ситуація загалом залишаються не-
змінними на протязі усього комунікативного акту [12:63]. 

Означення whole, same орієнтують відносно цілісного референта:  
That`s the whole truth (Conan Doyle, 1060). 
Прикметники only, very, essential забезпечують орієнтацію відносно ядра референта:  
It is the only personal introduction which I can give (Conan Doyle, 1018). 
Іменники edge (the edge of a pool) та limit орієнтують відносно меж референта:  
In all my chrоnicles the reader will find no case which brought me so completely to the limit of my powers 

(Conan Doyle, 1038). 
В останньому висловлюванні межі сил, про які йде мова, були встановлені до початку діяльності, по-

значеної предикатом brought, що зумовлює орієнтуюче вживання іменника limit. При формуванні меж 
референта під час діяльності, описаної предикатом, вживається неозначена форма, як у наступному при-
кладі, де встановлення меж підпорядковане діяльності, вираженій предикатом came: 

 There came a limit to his restraint (Conan Doyle, 1104). 
Оскільки усякий предмет може бути представлений як контейнер [13:412-413], при орієнтуванні у 

внутрішній структурі окремих предметів звичайно використовуються орієнтуючі словосполучення, які 
вказують на їхню межу (at the bottom, at the end): 

He was standing watching me, half-concealed by the laurels at the far end  of the garden (Conan Doyle, 
1076).  

Щодо темпоральної орієнтації, то безартиклеві форми орієнтують відносно  моменту події, а означені 
форми – відносно певного моменту у контексті, виконуючи відносну орієнтацію: 

-    The pistol was found in your room. 
-    When was it found? 
-    Next morning, when the police made the search. 
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-    You would not guess how long it had been there? 
-    It had not been there the morning before  (Conan Doyle, 994). 
У наведеному уривку безартиклева форма (next morning) орієнтує пропозицію відносно моменту 

вбивства, про яке йшла мова у попередньому тексті, а означена форма (the morning before) орієнтує 
відносно події, позначеної безартиклевою формою. 

Вказана диференціація абсолютної та відносної темпоральної орієнтації аналогічна поділу видо-
часових форм дієслова на абсолютні, які локалізують  ситуацію відносно моменту мовлення, та відносні, 
які фіксують ситуацію відносно певного моменту у контексті [14:64]. 

Описані орієнтуючі особливості беартиклевих та означених фраз також проявляються при вживанні 
прикметника next при референції до майбутнього відносно моменту мовлення (next time) або моменту, 
вказаного у контексті (the next day):  

-  You should have put it in your pocket, she said. 
-  Next time, next time, said Jack. 
The next day, Jack went to work for a cow keeper (Timeless Tales: Folktales. – New Readers Press, 1991. – 

P.11) 
Можливість вживання означення next у темпоральному, просторовому та суцексивному значеннях 

свідчить про взаємозв’язок трьох вказаних видів орієнтації і необхідність їх комплексного аналізу. На 
користь такого підходу також вказує визначення суцексії як темпорально-просторового порядку сліду-
вання одного за одним [8:94], що дає підстави пов’язати її з темпоральною та просторовою  орієнтаціями. 

У послідовностях (суцексіях) орієнтуючі форми виконують три головні функції, вказуючи на почат-
кову, кінцеву та проміжні точки. 

Відносно початку послідовності орієнтують іменники beginning, advent, outset, source, origin та інші:  
I was slow at the outset (Conan Doyle, 1094). 
Кожний з вказаних іменників має свої мовні особливості, вживаючись в основному у словосполучен-

нях з прийменником of (the origin of a quarrel, the origin of civilization), де другий компонент вказує на 
середовище, у якому здійснюється орієнтація:  

The wire is a scandalous forgery, the origin of which shall certainly be investigated by police (Conan Doyle, 
1101).  

Щодо іменника source, то, крім дистрибутивних, він проявляє семантичні особливості, в основному 
орієнтуючи відносно витоку річки (the source of the Nile) і поводячи себе як неорієнтуючий у значенні 
“джерело інформації”: 

A Scotland Yard source said… (DT – 2). 
Для орієнтування відносно початку та проміжних точок послідовності використовуються порядкові 

числівники:  
It was the first time such a thing happened (Conan Doyle, 1002).  
Проте, коли послідовність безкінечна, порядкові числівники вживаються у неозначених словосполу-

ченнях:  
Dept Supt Kevin Hamilton feared Charlotte wouldn`t survive a second night  (DT – 2). 
Кінцева точка послідовності фіксується означеними формами з прикметниками last, final:  
But to my ear the last of them, which burst in a shriek from his lips, were “the lion`s mane” (Conan Doyle, 

1084). 
Наявність вказаних означень не веде до автоматичного вживання означених фраз. При зумовленості 

кінцевого пункту послідовності ситуативною діяльністю вибирається неозначена форма, як у словоспо-
лученні to cast a last glance:  

She slithered into a tower, casting a last glance at the diminishing form (Rabe, 169). 
Різновидом суцексивної орієнтації з відсутністю проміжних точок можна вважати контрарну орієнта-

цію, яка досягається при протиставленні референтів. Контрарна орієнтація виникла на базі уяви первісної 
людини про такі просторові орієнтири, які були притаманні не менш ніж двом порівнюваним об’єктам з 
переорієнтацією локативного значення у контрарне у ході подальшого розвитку мови [16:79]. На користь 
віднесення контрарності до різновиду орієнтації у послідовностях свідчить використання у староанглійсь-
кий період лексеми оthеr як порядкового числівника “другий” [15:319], який орієнтує у послідовностях.  

Контрарна орієнтація реалізується різними мовними засобами і імплікується значенням окремих 
іменників, зокрема тих, що позначають явища навколишнього середовища. Так, протиставлення водної 
та земної поверхні зумовлює означене вживання  їхніх назв:  

It seemed that he had never entered the water (Conan Doyle, 1006). 
Дієслово enter у наведеному висловлюванні імплікує перебування суб’єкта на земній поверхні, яка 

протиставлена воді. У свою чергу земна поверхня протиставляється повітрю, назва якого також має 
означену форму:  

He half raised himself from the ground, threw his arms into the air, fell forward on his side (Conan Doyle, 
1084). 

Отже, орієнтація відносно води, повітря та земної поверхні може бути різнонаправленою – горизон-
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тальною (the water – the ground) або вертикальною (the ground – the air; the water – the air), що дає змогу 
використовувати ці іменники  для фіксації розташування окремих предметів у просторі. 

Орієнтуюче вживання іменників coast та beach також спирається на імпліцитне контрарне значення, 
яке у іменника coast подібне до назв інших наземних орієнтирів, оскільки позначає ділянку землі, яка 
межує з морем:  

At this point the coast line is entirely of chalk cliffs (Conan Doyle, 1083). 
Дещо інша контрарна семантика іменника beach, який вказує на простір між верхньою та нижньою 

межею води:  
My first task was to note who was on the beach (Conan Doyle, 1084).    
Крім назв явищ навколишнього світу, орієнтуючу функцію виконують ряд абстрактних іменників з 

імпліцитним контрарним значенням. Серед них – іменники alternative, contrary, division, divide, relation  
та інші:   

The alternative was dreadful (Conan Doyle, 1081).  
Проте, якщо вказаний іменник називає референт, залежний від діяльності, описаної предикатом, то 

він має неозначену форму:  
After several minutes, he decided on a different alternative  (Rabe, 81). 
У наведеному висловлюванні референт імені alternative формується у ході мислительної діяльності 

суб’єкта ситуації, описаної суб’єктно-предикатною групою he decided. 
Подібні функціональні особливості проявляє іменник relation, який виконує орієнтуючу функцію при 

фіксації відношень між двома компонентами ситуації: 
 The relations between Miss Dunbar and me don`t really touch the case (Conan Doyle, 986). 
При формуванні відношень, позначених іменником relation, у ході діяльності вживається неозначено-

абстрактна форма:  
He will also call for relation between Britain and Ireland to be about more than Northern Ireland  (DT-2). 
Таким же чином орієнтуюче вживання іменника division та його синоніма divide можливе тільки при 

вказівці на протилежні компоненти ситуації (the division between his land and mine, the division between the 
various classes of society) або предмет суперечки:  

It reflects the divide over the request by the country`s top investigating judges (DT-2). 
Вказані іменники мають неозначену форму при формуванні або інтерпретації контрарних відношень 

у ході діяльності, описаної предикатом: 
 Throughout there has been a division between the government party and the majority of political forces in 

parliament (DT-2). 
У тих випадках, коли клас складається з двох одиниць, контрарні відносини також передаються при-

кметниками з відповідною семантикою – other (the other leading citizen), opposite (the opposite window), 
right/wrong (the right place), right/left (on the right side), former/latter, contrary :  

The contrary conclusion would make a mockery of international law  (DT-2). 
Вказані прикметники схильні до субстантивації з посиленням контрарної орієнтуючої функції:  
Mr. Blair will ask both traditionalists to understand the other  (DT-2). 
Субстантивований прикметник contrary також утворює орієнтуючу фразу on the contrary.  
Для орієнтації у класі, що складається з двох одиниць, використовуються прикметники порівняльного 

ступеня (the elder man, the weaker brother of the order, the lower edge of the parapet ). Якщо чисельність 
класу перевищує дві одиниці, вказані форми втрачають орієнтуючу функцію і вживаються з неозначеним 
артиклем:  

It makes him a more dangerous antagonist (Conan Doyle, 1044). 
Форми з прикметником other також втрачають свої орієнтуючі функції, коли клас перевищує дві оди-

ниці:  
When I awoke one man was at the bed-side, and another  was rising with a bundle in his hand (Conan Doyle, 

1065). 
У цьому висловлюванні автор не може встановити кількість присутніх у кімнаті із-за відсутності світ-

ла, чим зумовлене вживання неозначеної форми. 
Численність класу колишніх голів держави зумовлює неозначену форму з прикметником former у на-

ступному висловлюванні, де сполучник as вказує на виконання операції порівняння, а не орієнтації:  
As a former head of state he was not entitled to immunity  (DT-2). 
Різновидом контрарної орієнтації ми вважаємо вживання іменників  the rest, the remainder, the 

majority, the minority для позначення частини цілого, оскільки у даному випадку також імплікується про-
тиставлення:  

The overwhelming majority are good, decent people just like you  (DT-2). 
Трьохкомпонентна орієнтація досягається при протиставленні трьох референтів і може бути предста-

влена як послідовність з однією проміжною точкою. Типовими засобами цього виду орієнтації є дві гру-
пи іменників beginning, middle, end та past, present, future:  

The wife is anxious to hear something of Godfry`s past which you`re in a position to tell, but I would ask to 
let the present and the future alone (Conan Doyle, 1074). 
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Проте три вказані компоненти можуть зводитись до опозиції, коли проміжна точка співпадає з моме-
нтом мовлення:  

We put the past behind us and build a better future together (DT-2). 
У даному випадку теперішнє співпадає з моментом мовлення, а майбутнє втрачає свою орієнтуючу 

функцію, оскільки обумовлюється ситуативною діяльністю, яка виражена суб’єктно-предикатною гру-
пою we build. 

До засобів трьохкомпонентної орієнтації ми також відносимо орієнтацію за ступенем прояву ознаки, 
яка виражається прикметниками у найвищому ступені порівняння: 

 The most exclusive breed in England (Conan Doyle, 1116). 
Трьохкомпонентність цього виду орієнтації проявляється у тому, що референт, виділений прикметни-

ком у найвищому ступені порівняння, протиставлений двом іншим референтам. При мовній реалізації 
цього виду орієнтації означена форма звичайно супроводжується означенням або обставиною, які вказу-
ють на той простір, у якому референт виконує орієнтуючу функцію. У наведеному вище реченні простір 
орієнтації окреслюється іменником England. При відсутності таких вказівок форми з most вживаються з 
неозначеним артиклем, передаючи емфатичне ставлення мовця до референта:  

The lack of a most inclusive term here is presumably not unrelated to the lack of an origin in the colour-
adjective and shape adjective hierarchies [18:142]. 

Можливість вживання неозначеного артикля лише з аналітичними формами найвищого ступеня порі-
вняння пояснюється їхнім більш пізнім виникненням в історії мови, яке співпало з розвитком прикмет-
ників, які передають абстрактні ознаки, в тому числі емоції. В той же час суфіксальний спосіб творення 
ступенів порівняння більш давній і вживається з прикметниками конкретно-орієнтуючого значення (long, 
short). 

При орієнтуванні за ступенем прояву ознаки також використовуються прикметники principal, main та 
supreme, які, за даними словників, мають значення “найбільш важливий”:  

What was in some way the supreme moment of my friend`s career (Conan Doyle, 1041). 
Крім вживання у вільних словосполученнях (The main thing is that she came to no harm (DT-2)), при-

кметник main утворює орієнтуюче словосполучення in the main. При відсутності зв’язку референта сло-
восполучення з main з конкретною ситуацією можливе вживання неозначеної форми:  

It`s a major feat of acrobatics to follow a main road without ever setting foot on it (Household, 97). 
Чотирьохкомпонентна орієнтація здійснюється через протиставлення чотирьох референтів. Найбільш 

розповсюдженими засобами цього виду орієнтації є дві групи іменників – навігаційні терміни (south, 
north, west, east) та назви частин доби (morning, afternoon, evening, night), кожна з яких має свої орієнту-
ючі особливості. Відмічається, що навігаційні (топомнестичні) терміни протиставлені попарно [17:38], 
хоча імпліцитно у протиставленні можуть бути задіяні всі чотири компоненти, як у наступному реченні:  

The villa is situated upon the southern slopes of Down (Conan Doyle, 1083). 
Орієнтуюча неоднорідність назв частин доби проявляється у особливостях їхньої сполучуваності з 

прийменниками та означеним артиклем. Назви всіх частин доби, крім ночі, вживаються з прийменником 
in та означеним артиклем (in the mоrning, in the afternoon, in the evening), будучи представлені як періоди, 
оскільки пов’язані з діяльністю людей. При орієнтуванні відносно ночі, вживається прийменник at та 
безартиклева форма іменника (at night), тому що, будучи пов’язана з відпочинком людей і протікаючи 
швидко, ніч сприймається як момент. Англійська мова допускає можливість протилежної інтерпретації 
частин доби, про що свідчить існування словосполучень in the night та at evening, які проте мало розпо-
всюджені: 

It was in the night, and it fair rang through the house and sent the shivers through me  (Conan Doyle, 1108).  
Крім контрарних, трьох- та чотирьохкомпонентних мова має засоби для полікомпонентного орієнту-

вання, одним з яких є назви кольорів, що вживаються для диференціації окремих референтів за їхнім за-
барвленням: Give me the red book. 

Подібно до інших груп орієнтуючих одиниць, назви кольорів неоднорідні, оскільки два кольори, чор-
ний та білий, утворюють опозицію [18:258], що є зайвим доказом взаємодії суцексії та контрарності. 

Як відмічалось вище, орієнтація у послідовностях може бути різнонаправленою, що вдало демонструє 
вживання фраз з average:  

The average household spent 130 a week on the tea at current prices but this has now fallen to 50 p  (DT-2). 
У наведеному висловлюванні орієнтація здійснюється у нескінченій ненаправленій множині. Будь-яка 

направленість відсутня у словосполученні on the average. Проте під впливом прийменників цей іменник 
може набувати направленої орієнтації, як, наприклад, у словосполученнях above the average та below the 
average. Направленість може обумовлюватись особливостями екстралінгвістичної діяльності з позначе-
ними предметами. Форма average temperature обумовлює вертикальну орієнтацію завдяки вертикальній 
будові більшості сучасних термометрів. В той же час фраза the average age імплікує горизонтальну на-
правленість по аналогії з часом. Проте вказане сприйняття суб’єктивне і не впливає на функціонування 
мовних орієнтуючих засобів. 

Таким чином, проведений аналіз показує, що означені форми англійської мови позначають орієнтуючі 
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ситуативні компоненти, до яких відносяться суб’єкти, темпорально-просторові координати та предмети 
діяльності, якщо вони існують до початку діяльності, описаної суб’єктно-предикатною групою або пре-
дикатом. Будь-який компонент ситуації може набути орієнтуючих функцій при суцексивній, контрарній, 
трьох-, чотирьох- та полікомпонентних орієнтаціях, якщо вказані послідовності та класи мають замкне-
ний характер і не залежать від ситуативної діяльності, вираженої суб’єктно-предикатною групою. В про-
тилежному випадку вживаються неозначені або абстрактні форми іменника або словосполучення. 

 
Матеріал надійшов до редакції 28.11.2000 р. 
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ПотапенкоС.И. Ситуативно-ориентирующие функции определенных существительных и словосо-
четаний современного английского языка. 

В статье показано, что определенные существительные и словосочетания английского языка, которые 
обозначают субъектов деятельности, пространство, время, последовательность, оппозицию и другие 
отношения, существующие независимо от деятельности, описанной субъектно-предикатной группой,  

выполняют ориентационную функцию. 

Potapenko S.I. Situational orientational functions of the definite nouns and noun phrases in Modern 
English.  

The article shows that English definite nouns and noun-phrases denoting agents, space, temporal, successive, 
contrasting, triple and other types of relations existing independently of the activity denoted by the predicate 

perform the orientating function.



 

© Сніховська  І.Е., 2001  
159 

УДК 802.0 
І.Е.Сніховська, 

викладач 
 (Житомирський педуніверситет) 

ЛІНГВІСТИЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК ФАКТОР МОВНОЇ ГРИ 

У статті розглядається значення лінгвістичної компетенції комунікантів в текстах, спрямованих на 
мовну гру. Аналізуються умови образної асоціативної інтерпретації мовного знака в процесах комуніка-

ції, спрямованої на досягнення гумористичного ефекту.  

В процесах актуалізації значення із свідомою установкою на мовну гру особливу роль відіграє апеля-
ція до лінгвістичної компетенції комунікантів. Активізуючи фрейм асоціативного сприйняття знака, ад-
ресант мовної гри очікує, що його асоціативний код буде відтворено адресантом інформації на основі 
зворотнього асоціативного переосмислення мовної одиниці. При цьому механізм сприйняття визначає 
розуміння між учасниками комунікації за умови достатності для цього лінгвістичної компетенції реципі-
єнта. На думку Н.Д.Арутюнової, для досягнення розуміння між учасниками комунікативної ситуації до-
сить комунікативної доцільності висловлювання для того, щоб пресупозиція відправника повідомлення 
не вступала в протиріччя із загальним фондом знань комунікантів [1]. Така умова є, звичайно, необхід-
ною, але не достатньою для успішності комунікації, що містить факти мовної гри, де достатнім може 
рахуватися такий рівень лінгвістичної компетенції, що забезпечує  «цілісність і єдність знань про звукову 
оболонку і значення словесного знака в свідомості мовців» [2]. 

Розглядаючи лінгвістичну компетенцію комунікантів як важливий чинник асоціативної інтерпретації 
знака в процесі мовної гри, необхідно відзначити таке: 

а) лінгвістична компетенція має складну багатоярусну структуру, яка відповідає різноманіттю компо-
нентів комунікативної здібності мовців; 

б) лінгвістична компетенція включає в себе як суспільні, так і індивідуальні лінгвістичні знання про 
світ; 

в) в галузі використання мовних одиниць лінгвістична компетенція передбачає засвоєння обох сторін 
знака – як форми, так і змісту. Глибина оволодіння змістом знака визначає рівень семантичної компетен-
ції мовців, яка формується на основі пізнання предметів оточуючої дійсності й сприйняття мовних оди-
ниць в комунікативних актах. Відтак, несуперечливе розуміння слова в контексті забезпечується такими 
важливими компонентами лінгвістичної компетенції, як знання про загальноустановлене системне зна-
чення слова, про пресуппозиції його вживання, можливу комбінаторику лексичних одиниць [3]. Засвоєн-
ня плану вираження мовної одиниці передбачає не тільки оволодіння її звуковою оболонкою, але й уяв-
лення про те, як дана оболонка співвідноситься з певним змістом і в які системні зв’язки може вступати з 
іншими одиницями;  

г) лінгвістична компетенція передбачає обов’язкове знання про потенційність мовних явищ. Цей ком-
понент лінгвістичної компетенції комунікантів передбачає знання про варіативні тенденції розвитку зна-
ка в даній мові, про специфіку його функціонування в різних сферах вживання, а також зумовлює рівень 
оволодіння мовою і засобами вираження даного змісту – інакше кажучи, знання про можливість вирази-
ти одне й те ж різними засобами; 

д) лінгвістична компетенція охоплює як продукування мовлення, так і його сприйняття, що пов’язано 
з проблемою розуміння між учасниками комунікації, а також з проблемою спільності асоціацій у адреса-
та і адресанта мовленнєвого повідомлення. Застосовуючи до мовленнєвої комунікації висловлювання 
О.О.Леонтьєва про те, що “значення не є асоціації, але знання асоціацій” висновуємо, що значення знака 
у плані його формально-змістової варіативності є знання його потенційної асоціативності [4:25]. Потен-
ційна асоціативность як фактор лінгвістичної компетенції комунікантів визначає інтерпретацію можли-
вого змісту повідомлення. Саме механізми асоціювання забезпечують таку організацію лексичної пам’яті 
людини, яка створює можливість варіювати різноманітні зв’язки слів у відповідності з комунікативними 
намірами мовців [4:28]; 

е) лінгвістична компетенція є зумовленою такими чинниками, як рівень освіти, професія, індивідуа-
льний досвід і т.ін. Розбіжність рівня лінгвістичної компетенції комунікантів від звукової оболонки до 
оволодіння конотативним компонентом як змісту, так і форми мовного знака визначається саме 
суб’єктивними чинниками, пов’язаними з формуванням мовної особистості. Чим ширше коло асоціатив-
них зв’язків мовної одиниці у свідомості носія мови, тим більш розвинутою є організація лексикону мов-
ної особистості, і більш гнучкою є запас потенційного мовленнєвого варіювання формально-змістових 
аспектів мовної одиниці в її мовленні.  

Рівень лінгвістичної компетенції мовця (зокрема, здатність до творчого використання мови) зумовлює 
і функціональний напрямок мовної гри: від простої імітації експресивного ефекту, спричиненого ненор-
мативним вживанням слова (напр., au reservoir замість au revoir, silver plate замість sil vois plait, merci 
buckets замість merci beaucoup, Ali Gator замість alligator, not a bean замість nota bene і т.п. [5], до спрямо-
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ваного естетичного асоціативного впливу на адресата  (напр., мовна гра в сфері поетичного мовлення, 
факти псевдомотивації і контамінації):  

“What shall I call my dear little dormouse? 
His eyes are small but his tail is e-nor-mouse”  (A.Milne)   
“Rats. Of these there are the following kinds: a black rat and a gray rat, a py-rat and a cu-rat”; 
“Weren’t we messmates in the Army?” “Sure. You used to get into the same messes I did” [6:130]; 
“Beware! This machine is coinivorous!” 
Таким чином, суб’єктивні чинники лінгвістичної компетенції визначають мовленнєву індивідуаль-

ність мовної особистості, враховуючи таку форму комунікативної взаємодії, як мовна гра. 
Правила мовленнєвої поведінки відбивають розвиток семантичного, лінгво-когнітивного і мотивацій-

ного рівнів лінгвістичної компетенції. Перший пов’язаний із засвоєнням значень загальновживаних слів, 
другий – з формуванням знань про світ і мовну картину світу, третій характеризує здатність мотивувати 
вибір певної стратегії мовленнєвої поведінки, наявність свідомої установки на використання і продуку-
вання мовних одиниць відповідно до мети спілкування [7]. Рівень розвитку лінгвістичної компетенції, 
мовної здатності визначає мовленнєву активність особистості – перехід від знання мови до її вживання. 
Мовленнєва активність як прояв мотиваційного рівня мовної здатності може виражатися у навмисному 
порушенні мовної норми з метою привернути увагу до нестандартності самої форми  мовленнєвої пове-
дінки, до експерименту над знаком. Слід відрізняти подібні випадки від ненавмисніх неправильностей, 
зумовлених недостатністю мовленнєвого досвіду мовця. Навмисні ігрові інновації характеризують твор-
че ставлення до мови, евристичність мовленнєвої і розумової діяльності, здатність до встановлення різ-
номанітних зв’язків між мовою і оточуючою дійсністю. Неочікуваність, нестандартність використання 
узуальних слів і словотворчих інновацій нерідко розглядається як основа експресивності мовлення: «В 
прагненні віднайти найбільш адекватне відображення своїх емоцій мовець в умовах побутового спілку-
вання може виходити за рамки стандартної лексики як недостатньо експресивної» [8:50]. Але через не-
знання норми аномалія і комізм можуть залишитися непоміченими, оскільки експресивність таких явищ 
усвідомлюється поза сферою їх функціонування. Проникнення в мову відкриває перед людиною парадо-
кси, які не помічаються при автоматизованому, усталеному вживанні мовних одиниць, й ті помилки, ко-
трі “порушають усталену точку зору на речі, допомагають нам побачити ці речі в новому світлі, воскре-
сити живе сприйняття слова, яке померло в процесі багатовікової лінгвістичної практики” [9:127]. Але 
тільки навмисна установка на вихід за рамки мовного стандарту характеризує правила мовної гри, які 
визначають реально запрограмований експресивний гумористичний ефект ігрових інновацій. 

Таким чином, мовна гра, яка виникає як свідоме парадоксальне вживання мовної одиниці, знаходить 
свої витоки в деавтоматизованому характері мовленнєвої діяльності, що звільняє мовотворчі здібності 
мовної особистості. Нестандартність ігрових інновацій визначається специфікою фрейму асоціативного 
сприйняття поля мовної одиниці в свідомості мовної особистості. У випадках, коли вживання або утво-
рення мовних одиниць супроводжується установкою на мовну гру, асоціативний контекст її сприйняття 
відображує відповідний рівень розвитку лінгвістичної компетенції особистості. Прояв творчого потенці-
алу мовної особистості зумовлюється здатністю до асоціативного мислення і асоціативного впливу на 
адресата в мовленнєвій діяльності. 

Слід відзначити, що реалізація всього діапазону вживання мовного знака відбувається з урахуванням 
його асоціативної інтерпретації репипієнтами повідомлення. Ця інтерпретація може бути як стереотип-
ною, так і нестереотипною. Стереотипна асоціативна інтерпретація не виходить за рамки парадигматич-
них системних параметрів. Нестандартна асоціативна інтерпретація мовної одиниці може розглядатися 
як актуалізація значення, яка враховує нестереотипні суб’єктивні асоціації. 

Нестандарнта актуалізація значення зумовлює можливість варіювання параметрів фрейму асоціатив-
ного сприйняття знака, однак, на нашу думку, творчі можливості мовця в інтерпретації значення знака як 
передумова мовної гри знаходять свій прояв лише у випадку свідомого відходу від стереотипної інтер-
претації. За відсутності такої спрямованості на руйнування стереотипу, нестандартний характер актуалі-
зації значення може пояснюватися і недостатнім рівнем лінгвістичної компетенції мовця, і ситуативними 
факторами, хоча не можна виключати і фактор креативності, зумовлений індивідуальними здібностями 
особистості до мовотворчості, що проявлюються автоматично, спонтанно в її мовленнєвій практиці, на-
приклад, нестандартність, парадоксальність слововживання може бути невід’ємною рисою особистості з 
асоціативним типом мислення. Так, зокрема, мова дітей може часом вражати своєю нестандартністю і 
образністю висловлювань:  

Why do women wear evening gowns to nightclubs? Shouldn't they be wearing night gowns? 
Why is the man who invests all your money called a broker? 
"I am " is reportedly the shortest sentence in the English language. Could it be that "I do " is the longest 

sentence? 
If you take an Oriental person and spin him around several times, does he become disoriented? 
If people from Poland are called "Poles," why aren't people from Holland called "Holes?" (Internet).  
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Нестандартна актуалізація смислу базується зазвичай на досить віддалених і, певною мірою, 
суб’єктивних асоціаціях, наприклад: All children  should be taken at phase value; Come in and have your faith 
lifted [10:72]. Це також досить часто використовується в мові реклами і слоганах, спрямованих на ігровий 
ефект, наприклад: “Mugnificent” (реклама кружок); “It's dime to save” (реклама банківських послуг ком-
панії ‘State Dime Savings’), “More smiles per gallon” (реклама мотоциклів фірми Кавасакі), “Built to last a 
lawn time” (реклама газонокосилок); “We never stop drying” (реклама джину Gilbey's), “Don't  be fuelish!” 
(лозунг у відповідь на підвищення цін на пальне), “Chop lifters will be prosecuted”  (табличка в м’ясному 
відділі) і т.п. [10:77]. Процес подібної асоціативної інтерпретації мовної одиниці у свідомості носіїв мови 
є нерозчленованим і прихованим від безпосереднього спостереження, а відтак, дозволяє розглядати 
результат нестандартної реалізації смислу тільки в ретроспективному аспекті. 

Фактор креативності, зумовлений індивідуальними здібностями мовної особистості, якій притаманні 
образний, асоціативний тип мислення, прагнення до творчості, створює основу для вживання в мовленні 
нестандартних ігрових висловів – фактів мовної гри.  

Фрейм асоціативного сприйняття мовного знака дозволяє прогнозувати потенційні асоціативні 
зв’язки й напрямки як нормативної, так і ненормативної актуалізації мовної одиниці. З іншого боку, де-
кодуючи нестереотипно реалізований потенціал знака, цей фрейм є фактором, що визначає варіювання 
системних асоціативних зв’язків. 

Отже, як ми з’ясували, реалізація фрейму асоціативного сприйняття мовного знака в мовленні зале-
жить від способу його мовленнєвої актуалізації, а також від спрямування комунікативного акту й лінгвіс-
тичної компетенції комунікантів. У сукупності ці фактори сприяють породженню різноманітних мовних 
форм і мовленнєвих смислів на основі лінгвістичного досвіду мовців.  
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Сниховская И.Э. Лингвистическая компетенция как фактор языковой игры. 

В статье рассматривается значение лингвистической компетенции коммуникантов в текстах, содер-
жащих языковую игру. Анализируются условия образной ассоциативной интерпретации языкового зна-

ка в процессах коммуникации, направленных на достижение юмористического эффекта. 

Snikhovska I.E. Linguistic Competence As Speech Play-Acting Factor. 

The article considers the meaning of the linguistic competence of the speakers in а discourse with elements of 
speech play-acting. The author analyses the conditions of figurative associative interpretation of a linguistic 

sign in interpersonal communication directed at the achievement of a humoristic effect. 
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ПАРАБОЛІЗАЦІЯ ЯК ПРИНЦИП СТВОРЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗМУ 

Аналізується драма-антиутопія в контексті інтелектуальної літератури ХХ ст., розглядається пара-
болізація як один із основних принципів створення інтелектуалізму, який зумовлює появу в художньому 

творі алегорії і притчовості, визначає засоби створення останньої. 

Визначальним принципом поетики драми-антиутопії є інтелектуалізм. Драматурги прагнуть активізу-
вати розумову діяльність читача (глядача), прилучити його до осягнення складних філософських і соціа-
льних проблем сучасності. Подібне завдання стоїть перед авторами творів будь-якого жанру, що відзна-
чаються філософічністю. Тому драма-антиутопія є одним із відгалужень інтелектуальної літератури в 
цілому, яка широко розвивається у другій половині ХХ ст. Зіставлення драми-антиутопії з інтелектуаль-
ним романом уявляється необхідним, бо "аналіз наступності жанрового розвитку націлений на виявлення 
найсталіших рис жанру" [1:15], а жанрову природу твору "можна зрозуміти лише тоді, коли простежити 
його входження в жанр" [2:45], як процес уподібнення літературному сусіду. 

Розвиток інтелектуального роману зумовив "своєрідний сплеск захоплення тими чи іншими формами 
умовності і алегорії, потяг до притчовості, фантастики, гротеску, ексцентрики, філософської каз-
ки"[3:196]. В інтелектуальному романі, що піднімає значні філософські та етичні питання, важливі для 
розвитку суспільства, "йдеться завжди не про сьогоднішні і вчорашні турботи, а про такі проблеми, які є 
важливими для людства на  значно  довшому його шляху" [4:274]. Так, Т.Манн осмислює "вічні" про-
блеми життя і смерті, хвороби і здоров’я ("Чарівна гора"), провину "німецького духу", що підготував 
фашизм ("Доктор Фаустус"); К.Абе досліджує межі відчуження людини в сучасному суспільстві ("Жінка 
в пісках", "Людина-коробка"); В.Голдінг - співвідношення раціонального й ірраціонального в людині 
("Володар мух"); М.Фріша цікавлять проблеми сутності людини й тієї ролі, яку нав’язує їй суспільство 
("Штіллер", "Назову себе  Гантенбайн"). Але яку б проблему не досліджували автори інтелектуального 
роману, на перший план висувається універсальна проблема -  добро і зло в сучасному світі. І чим глоба-
льніше ставить письменник перед собою завдання, "тим сильніше це завдання примушує його відмови-
тися від образів, цілком правдоподібних, і звернути свій погляд до образів-символів, які втілювали б той 
чи інший аспект проблеми, поставленої у творі в цілому" [5:147]. Прагнення до розуміння  явищ дійснос-
ті в їх узагальненому вигляді спонукає письменників "скорочувати шлях від образу до філософської дум-
ки" [4:276], уникати докладності життєвих фактів і створювати не картини дійсності, а їх моделі. Це 
означає, що автори інтелектуальних романів створюють художній світ своїх творів, слідуючи заздалегідь 
продуманій схемі, смисл є в них основним, він визначає "вибір і характер героя, будову сюжету, манеру 
письма, авторський голос" [6:5]. Ця особливість інтелектуального роману притаманна і найпродуктивні-
шій його різновидності - антиутопії (роману і драмі), в яких найгостріше звучить тема зла в сучасній ци-
вілізації. В творах цього жанру актуальна соціально-етична проблематика завжди втілюється в худож-
ньо-незвичній формі. 

Автори драм-антиутопій, як і багато авторів інтелектуальних романів, часто будують дію своїх творів 
за параболою, тобто за кривою, коли оповідь (в романі), або дія (в драмі) неначе віддаляються від сучас-
ного авторові світу, а потім ніби повертається до цього світу, але на якісно іншому рівні, завдяки чому у 
творі постає і філософсько-етичне осмислення цього світу? і його оцінка. Параболічною є побудова всіх 
романів-антиутопій як тих, що попереджають про загрозу людству "машинної цивілізації", так і тих, в 
яких ідеться про здійснення зрівняльних соціальних теорій, внаслідок чого досягається нормоване "щас-
тя" - задоволення  усіх примітивних потреб стандартизованої людської істоти. І коли читач роману 
О.Хакслі "О чудовий новий світ" знайомиться із досягненнями суспільства майбутнього в "людському 
інкубаторії", де здійснюється штучне запліднення і виховання людей, він розуміє, що автор поклав в ос-
нову свого роману фрейдистську теорію і практику, а також учення про умовні рефлекси, досліди щодо 
цілеспрямованого впливу на підсвідомість.  Тому надфантастична ситуація твору О.Хакслі повертає чи-
тача до осмислення проблем сьогодення: чи використовуватимуться досягнення науки технократичним 
суспільством на шкоду людині? За параболою будує роман-антиутопію "Володар мух" і В.Голдінг, роз-
повідаючи про озвіріння англійських хлопчиків на безлюдному острові. Вони влаштували полювання на 
свого товариша і підпалили острів з усіх боків. У свідомості читача виникає асоціація: острів - то є наша 
планета, і її сьогодення і майбутнє залежить від її жителів; вони повинні винищити в своїй душі "звіра"  - 
те темне, ірраціональне, що, на думку письменника, споконвічно притаманне людській природі і чого 
треба позбутися в ім’я життя на Землі. 

Таке ж "іносказання, зміщення перспектив, опосередкування життя" [7:312] являє собою драма 
Б.Брехта "Кар’єра Артуро Уї, якої могло б не бути", в центрі якої проблема можливості захоплення влади 
мерзотниками-авантюристами. Проте в сюжеті п’єси немає зображення конкретних історичних ситуацій,  
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реальних історичних осіб, її змістом є алегоричне зображення подій, що привели Гітлера до влади, і ме-
тодів його політики. Гангстеризм нацистів спонукав драматурга перенести дію п’єси в США. Автор роз-
повідає про те, як ділки із Сіті в умовах економічної кризи зробили ставку на ватажка гангстерської бан-
ди Артуро Уї. Подальша історія правління Артуро Уї постає як низка злочинів, зрад, інтриг, демагогіч-
них загравань із натовпом. А Ф.Дюрренматт у драмі "Візит старої дами" викриває небезпеку будь-якої 
зовні привабливої ідеології, але, як це і має бути в параболічно побудованому творі, про ідеологію тут 
немає мови. Автор розповідає про те, як у місто Гюллен повертається стара й дуже багата жінка Клер 
Цаханесян. Тут колись було знехтуване її кохання, Клер змушена була стати повією. Згодом вона вийшла 
заміж за старого мільярдера. Тепер вдова-мільярдерша приїхала сюди, щоб помститися людині, яка її 
колись зрадила. Вона вимагає, щоб за мільярд доларів мешканці міста вбили Альфреда Іля. Але то є 
лише зовнішній план побудованої за параболою п’єси, за ним приховується план глибинний,  
пов’язаний із авторським дослідженням суспільної психології, етапів її змінювання. Якщо спочатку гюл-
ленців обурює пропозиція мільярдерші, то потім вони обґрунтовують необхідність вбивства Іля вимога-
ми справедливості. Парабола Ф.Дюрренматта підштовхує читача до розуміння причин метаморфози, що 
відбулась у свідомості жителів міста: у них, як каже героїня п’єси, з"явилися свої ідеали, здійснення яких 
залежить від мільярда, тобто від Клер. Отже, героїня драми-антиутопії Ф.Дюрренматта із колишньої же-
ртви перетворюється на зловісний символ світу, в якому правлять гроші. Алегоричний  підтекст п’єси 
очевидний. Автор констатує, що люди завжди хочуть жити в комфорті і заради цього вони готові прийн-
яти будь-яку ідеологію, бо мільярд є і символом запроданства світу, і антигуманної ідеології, яка обіцяє 
людям матеріальну забезпеченість. 

Алегоризація зображення, що досягається за допомогою параболічної побудови п’єси, притаманна 
також  іншим драмам-антиутопіям ("Носороги" Е.Іонеско, "Потоп-82" О.Штейна, "Дихайте економно" 
О.Макайонка, "Простачок з Нежданих островів" Б.Шоу, "Єдиний берег" Л.Устинова, "Місто і літак" 
М.Бецуяку та ін.).  Драматурги охоче  звертаються до параболи, тому що "параболічна поезія (література 
- О. Є.) є історією, яка передає абстрактні поняття за допомогою чуттєвих образів" [8:176]. Вона допома-
гає їм виразити те, що важко піддається вираженню на сцені: аморальність і безпринципність володарів 
світу, воєнний психоз і гонку озброєнь, бездуховність сучасної цивілізації і трагічну роз’єднаність лю-
дей.  

Поряд із алегоризацією є також інші засоби досягнення інтелектуалізму. То є насамперед притчовість 
як складова частина параболи - наявність позачасового, позасоціального, узагальненого плану у творі. 
Притчевість буває прихованою і явною. Прихована притаманна роману Л.Толстого "Воскресіння", на що 
натякає його назва, а в романі Т.Манна "Доктор Фаустус" вона захована глибоко у підтекст.  У творі 
Т.Манна, який становить собою спеціалізований аналіз доби, притчевість з’являється тому, що, розпові-
даючи про життя вигаданого композитора, автор не ставить собі за мету створення ілюзії життя, він до-
сліджує типології мислення, що повторюється. Прихована притчевість може бути в романі будь-якої жа-
нрової модифікації - соціально-психологічному ("Воскресіння"), філософсько-інтелектуальному ("Док-
тор Фаустус"), в тому числі й у романі-антиутопії. Наприклад, К.Воннегут у романі "Бойня №5, або хрес-
товий похід дітей" втілює думку про те, що немає нічого ціннішого від життя. З цією метою він уводить 
в текст твору уривок історичного дослідження Чарльза Макея: "Але якими ж були справжні результати 
всіх цих битв?  Європа розтратила мільйон своїх скарбів і пролила кров двох мільйонів своїх синів, а за 
це купка забійкуватих лицарів оволоділа Палестиною років на   сто"    [9:327]. Прихована притчевість 
з′являється в антиутопії  К.Воннегута і завдяки  своєрідному рефрену: "Буває і таке", який повторюється 
після кожного епізоду насильництва і смерті. Яскраве відображення прихована притчевість знайшла і в 
романі В.Голдінга "Володар мух". Вона створюється в творі за допомогою численних біблійних асоціа-
цій. Так, назва роману є буквальним перекладом з давньоєврейської слова "Вельзевул", що є одним з 
імен диявола  [10:330]. Євангелічні асоціації у свідомості читача спричинює і символічний образ звіра. 
Як і в "Об’явленнях св. Івана Богослова",  звір з’являється у трьох іпостасях: звір з лісу, звір з моря, звір з 
неба. Подібно до того, що в "Об’явленнях" звірові підкорилися всі люди, а ті, "хто не поклониться обра-
зові звірини, побиті були" [11:298], у "Володарі мух" перед звіром - жорстокою  силою диктатора Джека і 
його дикунів - капітулювали всі діти, а ті, хто не підкорився, "побиті були", смерть чекає і на Ральфа. 
Євангелічні асоціації виникають і при осмисленні образу Саймона, то є символічний образ Христа. Поді-
бно до Христа він сходить на гору, як Христос, він передбачає свою смерть і теж стає жертвою натовпу. 
Асоціюється з біблійним кінцем світу і фінал роману, в якому розповідається про загибель острова. 

Поряд із створенням біблійних і євангелічних асоціацій в їх прямому значенні, автори романів-
антиутопій навмисне переосмислюють і переінакшують біблійні міфи (Є.Замятін "Ми", Д. Орвелл. 
"1984"). В романі "Ми" головні герої асоціюють окремі моменти свого життя або життя Єдиної Держави 
з мотивами Біблії і Апокаліпсису. Згідно з логікою R-13, люди, які обрали із наданого ім вибору (щастя 
без свободи або свобода без щастя) свободу, слідували дияволу. Отже, диявол, який штовхнув людей 
пізнати свободу, є свобода, а Бог, який відібрав у людей свободу і подарував їм нормоване щастя, - тех-
нократична держава. Граничному переосмисленню піддається в романі й легенда про розп’яття Христа. 
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Благодійник  втлумачує Д-503, який зрадив повсталих проти Єдиної Держави, що найскладніше завдання 
у тих, хто прибиває тіло до хреста, бо справжня любов до людства жорстока. Він змальовує перевернуту 
картину раю - пекло, коли стверджує, що в раю не знають ані бажань, ані любові, бо там живуть номери з 
оперованою фантазією. Подібні зіставлення, переосмислення біблійних міфів, як і прямі біблійні і єван-
гелічні  асоціації, поглиблюють зміст роману-антиутопії, інтелектуалізують його і надають йому позача-
сового, універсального змісту. В таких випадках притчевість виступає як “забарвлення твору" [12:195] і є 
одним із компонентів його поетики. 

Для драм-антиутопій, як і для інтелектуальної прози (і романів-антиутопій в тому числі), теж у знач-
ній мірі притаманна прихована притчевість. Її  поява у драмі-антиутопії не є випадковою: вона зумовле-
на, як правило, параболічною побудовою п"єси. Але є також інші випадки, коли автор драми " прямого 
зображення" (С.Мрожек. "Портрет"), прагнучи надати універсальності зображеному, використовує ті 
художні засоби, які сприяють створенню притчевості. Прихований притчевий компонент у драмі-
антиутопії створюється різними шляхами. То також можуть бути біблійні і євангелічні асоціації в їх пря-
мому і "перевернутому" значенні. Так, натяк на кінець світу внаслідок ядерної війни міститься і в назві 
п’єси О.Штейна "Потоп-82", і в її центральній ситуації: страшна повінь, яку зазнали мешканці одного з 
міст на Міссісіпі. Євангелічні асоціації і ремінісценції  з’являються в драмах Б.Шоу, в образах Страшно-
го суду - "Дім, де розбиваються серця", "Простачок з Нежданих островів", у пройнятих біблійним пафо-
сом промовах героїв драми "Гірко, але правда". Вони виникають у драмах О.Казанцева "Великий Будда, 
допоможи їм" і Х.Мюллера "Пліт мерців" завдяки тому, що герої, які живуть в умовах земного пекла, 
згадують про Бога, і в такий спосіб драматурги підкреслюють, що в зображеному ними світі править Ан-
тихрист. В такому плані використовує біблійну асоціацію і Ф.Дюрренматт, коли вводить у драму "Фізи-
ки" новий псалом біблійного царя Соломона. Його виспівує фізик-атомник Мебіус. Замість "Пісні пі-
сень" - гімну гармонії і коханню - виникає зловісна картина світу, що втратив управління. Є ще один 
спосіб створення біблійних і євангелічних паралелей між персонажами драми і образами Вічної книги. 
До нього вдається С.Мрожек. Герой п’єси "Портрет" Бартоджей, відчуваючи докори совісті з приводу 
зради друга, каже, що він вчинив так, як Іуда в Гефсиманському саду. Так, у творі створюється глибин-
ний вимір, що надає універсальності вирішуваній автором проблемі розтління душ людей тоталітарною 
системою. Очевидно, що асоціативність "передбачає не тільки свіжий погляд на річ: за принципом поді-
бності з іншим явищем, певний предмет відкриває свої якості" [13:21], але й надає можливості драматур-
гу за допомогою ряду опорних образів, явищ, імен звертатися не стільки до чуттєвого сприймання чита-
ча, скільки активізувати його інтелектуальну діяльність. 

Прихований притчевий компонент виникає в драмі-антиутопії також завдяки введенню драматургами 
епіграфів, віршів, пісень. Можливості епіграфу використовує О.Макайонок. Змальовуючи в драмі "Ди-
хайте економно" фінальний етап регресивного руху історії і остаточно викриваючи антинародних прави-
телів, він уводить епіграф - уривок із роману А.Кларка "Риси майбутнього", що передує другій дії п’єси: 
"Ми пізнаємо нарешті шлях орла в небі, шлях кита в океані, шлях тигра у джунглях. Там ми  знову зна-
ходимо нашу спорідненість із світом тварин, втрата якого є однією із найгіркіших для сучасної людини 
[14:48]. Цей епіграф звучить дидактично: людина зруйнувала природний зв’язок між собою і природою і 
стала  винуватцем загибелі планети. Але, з другого боку, в епіграфі прихована авторська іронія, бо за-
мість єднання людей із світом природи - зображення дикунів-людожерів із їх підкоренням вождю, культу 
сили. У такий спосіб автор підкреслює внутрішній зв’язок між диктатурою сучасного типу й добою вар-
варства. Епіграфи передують дії п’єс О.Казанцева "Великий Будда, допоможи їм" і М.Бецуяку "Місто і 
літак". У них також прочитується авторське ставлення до зображуваного. 

Авторська позиція виявляється не тільки в епіграфах, але й у піснях і віршах, уведених у текст драми-
антиутопії. У таких випадках їх зміст контрастує із тим, що зображується на сцені. Наприклад, у п’єсі 
О.Штейна "Потоп-82", коли люди відчувають себе на краю безодні, вуличний співак Роуз декламує: 
"…на машинах, що летять мимо, /є щасливі номери. /Я люблю ворожити на машинах./…Я хочу, щоб нам 
з тобою не збрехали автомобілі, /Щоб світло панувало й любов. /То є головним - щоб любили./ Щоб кри-
хітну кулю землі /Не спалили глобальні вибухи…" [17:15]. Так, завдяки присутності автора в драмі 
з’являється та двоплановість (наявність плану подій і відверто висловленої авторської позиції), яка за-
безпечує притчовість - дидактичне начало у драматичному творі.  

Як і притчевість прихована, притчевість явна теж може бути одним із компонентів поетики інтелектуа-
льного твору. Так, Г. Гарсія Маркес, бажаючи попередити людей про катастрофу, що загрожує світу, якщо 
не переможе солідарність, завершує роман "Сто років самоти" притчею: "… бо тим родам людським, які 
приречені на сто років самоти, не судилося з’явитися на землі двічі" [16:410]. Поява притчевості в романі 
пояснюється прагненням автора повчати читачів. Але, крім того, явна притчевість може бути жанроутво-
рюючим компонентом твору. В такому випадку вона визначається "широко узагальнюючим, абстрагованим 
від конкретних умов місця і часу, характером ідеї" [17:301], що є загальною прикметою роману відкритого 
іносказання в цілому. Явна притчевість як жанроутворюючий компонент притаманна філософським повіс-
тям Е.Хемінгуея ("Старий і море"), Ч.Айтматова ("Рябий пес, що біжить краєм моря"), Д. Орвелла ("Ско-
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тохутір"), В.Шевчука ("На полі смиренному…"), романам  Ф.Кафки, А.Камю, В.Голдінга, К.Абе та бага-
тьом іншим творам світової літератури. Вона виникає в творах не тільки завдяки їх параболічній побудо-
ві, але й тому, що письменник не ставить собі за мету створення  яскравих характерів героїв, розкриття їх 
психології - в притчі відсікаються усі зайві деталі, бо у творі із притчевістю як жанроутворюючим ком-
понентом герої є носіями певних філософських або етичних ідей. Так, із образом старого Сантьяго 
("Старий і море") пов’язаний цілий комплекс ідей, у тому числі й старості, й самоти, які потім трансфор-
муються в одну ідею - непереможності людини. А в "Чумі" А.Камю зіштовхуються різні точки зору геро-
їв на зло в сучасному світі, і кожний із них має визначити свою позицію. Притча завжди алегорична, а "іно-
сказатель - завжди мораліст" [18:463-464] - стверджує В.Голдінг, який називає усі свої твори притчами. 

В драмі-антиутопії поряд із прихованою притчевістю може бути і притчевість явна. Так, С.Мрожек 
("Портрет") не тільки створює паралель між своїм героєм  і Іудою, але й прагне перевести драматичну 
дію із плану конкретного в план  універсально-узагальнюючий. При цьому явна притчевість створюється 
ним за допомогою уведення в п’єсу уривків із філософської лірики  Ч. Мілоша, для яких притаманні абс-
трактні, похмурі образи і піднесеність стилю. Образ страшного,   знеособленого  тирана, на шиї якого 
"ланцюги з необсохлих від крові голів" [19:137], асоціюється з усіма тиранами світу, в тому числі і зі 
Сталіним. Кінцівка драми - читання Бартоджеєм вірша "Рівнина": "Той, хто топче руїни в кропиві і м’яті, 
/Як би ти міг судити людські вчинки, /... Криваві твердині, розхитані престоли, / Промайнуть на хвилин-
ку і розсипаються на порох./  Де ж пелена пожеж, рухливі бичі заграви, / Де башти іржаві? Я бачу хмари/ 
І той давнішній день" [19:138]. Уведенням поетичного тексту автор досягає того, що в уяві читача вини-
кає всеосяжна трагічна картина людської історії. Але всі деспоти із плином часу зникають, усі їх дома-
гання виявляються марними. Автор змушує читача замислитися і над долею людства, і над тим, яку ціну 
воно сплачує тиранам. 

Як жанроутворюючий компонент, явна притчевість притаманна драмам-антиутопіям, в яких зберіга-
ється зв’язок із традиційною притчею. А традиційна притча вимагає "усунення декорацій" [20:115], заго-
стрення думки й моралі, умовності характерів і положень. Прагнення до граничного узагальнення і спо-
нукає авторів драм-антиутопій створювати узагальнені, абстраговані образи: Хазяїн, Сестра, Майстер 
(Л.Устинов. "Єдиний берег"), Чоловік, Дівчина, Мати, Молодший брат (М.Бецуяку. "Місто і літак"). Такі 
узагальнені образи є і в драмі О.Казанцева "Великий Будда, допоможи їм!" А наділивши начальників 
Комуни однозвучними іменами - Ма, Ла, Та, автор підкреслює їх знеособленість: вони проголошують 
одні й ті ж гасла, в них однакова доля - вони стали жертвами власних ідей. В сюжетах цих п′єс читач зна-
ходить алегорію історії, алегорію стану світу, чи то є дивовижний процес оносорожування людей ("Но-
сороги" Е. Іонеско), чи пошуки спорідненої душі й прориву з ізоляції, як окремої особистості, так і соці-
уму ("Місто і літак" М.Бецуяку), чи побудова справедливого суспільства ("Великий Будда, допоможи 
їм!" О.Казанцева).  

Явна притчевість і як елемент поетики, і як жанроутворюючий компонент допомагає драматургу в 
оригінальній художній формі вирішити цілий комплекс проблем соціально-політичного порядку, а також 
розкрити ті основи морально-етичного характеру, які визначають життя сучасного суспільства. Цієї мети 
автор драми-антиутопії досягає насамперед завдяки параболічній побудові свого твору. 
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Евченко А.В. Параболизация как принцип создания интеллектуализма в драме-антиутопии. 

Автор анализирует драму-антиутопию в контексте интеллектуальной литературы ХХ века, рассмат-
ривает параболизацию как один из основных принципов создания интеллектуализма, обусловливающий 
появление в художественном произведении аллегории и притчевости, определяет средства создания 

последней. 

Yevchenko A.V. Parabolization as a Principle of Creating Intellectualism in a Drama-Antiutopia. 

The author analyzes a drama-antiutopia in the context of intellectual literature of the XX century and considers 
parabolization as one of the key principles of creating intellectualism. The author claims that the principle stud-
ied determines in a work of fiction the qualities of allegory and parable and describes the literary means of the 

latter. 
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ПРОБЛЕМА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕРМІНА 

Аналізуються функції  терміна. 

Головною одиницею термінології (найменшою її складовою частиною) є слово. Тому концепція сло-
ва-терміна займає в термінології найважливіше місце. В мові функціонують слова-терміни та слова-
нетерміни, або загальноуживані, побутові слова. А.А. Реформатський відзначив: "Адже ж лінгвістично 
це ціла проблема - побутове слово та термін [1:113]. 

У лінгвістиці існує напрямок, заснований на прямому протиставлені двох знакових одиниць: “термін-
слово”, “термін-слово загальної мови, загальноуживане слово”. Саме цей напрямок не визнають ті дослі-
дники, які вважають функціональність особливістю терміна. Таким чином, можна виділити дві точки 
зору на внутрішню природу терміна: субстанціональну і функціональну. У відповідності зі субстанціона-
льною точкою зору термін вважається особливим знаком, особливим видом слова чи словосполучення. З 
функціональної точки зору, термін являє собою особливу функцію лексичної одиниці. Тому основне пи-
тання специфіки терміна  може бути сформульоване так: що таке термін - властивість лексичної одиниці 
(особливий вид слова) чи особлива функція лексичної одиниці? Різниця між терміном і загальноужива-
ним словом проявляється, перш за все, у плані змісту, визначається відмінностями наукового та побуто-
вого понять [2:17]. 

Досвід та деякі спеціальні дослідження свідчать про те, що синтагматика термінів однорідніша та бі-
дніша, ніж синтагматика  слів загального уживання - і разом з тим точніша та суворіша. Це пояснюється, 
очевидно, тим, що терміни є необхідними для обслуговування логічних запитів діючої думки, в той час 
як слова загального уживання відповідають на запити багатосторонньої роботи свідомості людини в ці-
лому, включаючи такі її   сторони,  як  емоції, воля,  естетичні  "переживання",  відчуття навіть глухі, 
потреби " підсвідомості" [3:5]. 

Терміни відрізняються від слів загальнонародної мови тим, що вони виражають та формують профе-
сійні поняття, зміст яких, відображений в їх дефініціях, визначається в системі понять відповідної сфери. 
Про термін можна говорити лише в тій мірі, в якій він  парадигматично є членом системи термінів, а в 
мові виступає в спеціальному професійному контексті: тільки в цих умовах він може володіти властивос-
тями однозначності та точності. 

Оскільки слово являє собою нерозривну єдність форми (знака) та змісту, то термінологічність мовно-
го знака знаходиться у прямій залежності від рівня спеціалізації поняття, яке асоціюється з його значен-
ням. Вказівкою на термінологічність знака, який здатний виконувати термінологічну функцію, є сам 
факт його уживання у спеціальній мові, за межами якої він утрачає функціональну та семантичну специ-
фіку та перестає бути терміном [4:4]. 

Характерною особливістю  терміна як слова в функції назви спеціального поняття є його належність 
до двох систем. Термін - член певної термінологічної системи, яка відображає систему понять даної нау-
ки. Як лексична одиниця, термін входить в лексико-семантичну систему мови, де займає певне місце се-
ред інших одиниць цього рівня на основі своїх мовних характеристик. Отже , особливість терміна - у йо-
го "подвійному громадянстві", у його положенні як одиниці логоса та одиниці лексиса, тобто, одиниці 
наукового знання та загальномовного знання [5:151]. З точки зору логоса, змістовна сторона терміна об-
межується, основним чином, його абсолютною цінністю, тобто тим науковим поняттям, яке даним тер-
міном означається. З точки зору лексики, значення терміна визначається не лише абсолютною цінністю, 
тобто співвідношенням з науковим поняттям, але й місцем терміна в лексико-семантичній системі мови, 
а також його сполучним потенціалом, тобто, крім абсолютної цінності, в значення терміна входять іще  
відносна та сполучна ціннісні характеристики. 

Якщо термінологічне значення розвивається на базі основного  номінативного значення - ми маємо 
справу зі своєрідним проявом полісемії. В результаті розвитку термінологічного значення, слово стає 
частиною  металінгвістичної системи і характеризується наявністю наукової дефініції . Термінологічне 
значення ніби виводить слово за рамки загальної мови і включає його в систему термінів тієї чи іншої 
галузі науки. В словниках загальної мови в тлумаченні слів підкреслюються ті ознаки предмета, дії чи 
процесів, які найбільш видимо проявляються у звичайному житті людей. Коли люди уживають слово, 
вони помічають у відповідному йому "референті" ознаки, опис яких в тлумаченні відповідного слова дає 
нам уявлення про узагальнений образ, який знаходиться за цим звуковим (орфографічним) комплексом 
[6:56]. Наукова дефініція  виконує інші функції - вона допомагає нам включити слово в систему термінів 
тієї чи іншої науки, висовуючи в словниковому визначенні на перший план найбільш суттєві для даної га-
лузі знань параметри і тим самим підкреслюючи місце кожного окремо узятого поняття в уже створеній 
металінгвістичній системі. Отже, зміст терміна розкривається його дефініцією  на основі виділення необ-
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хідних та достатніх ознак поняття. Зміст загальноуживаного слова розкривається через його лексичне 
значення, яке не передбачає логічного виділення ознак поняття;  в слові у порівнянні з терміном менш  
визначений об'єм поняття [7:29]. 

Для функціональної точки зору, представленої в роботах Г.О.Винокура та в більшості сучасних ви-
значень терміна, характерно виділення в якості головної диференційної ознаки терміна функції виражен-
ня спеціального професійного поняття, тобто, термін розуміється не як особливе слово (словосполучен-
ня), а як слово чи словосполучення в особливій функції. Функціональний підхід до терміна пов'язаний з 
поняттям "поняття" як основною ознакою, яка диференціює терміни та загальноуживані слова. Прибіч-
ники функціональної точки вважають, що термін завжди пов'язаний з поняттям. 

Указуючи на специфіку мовної функції термінів та сфери їх розповсюдження, ми вважаємо, що осно-
вне в специфіці терміна - в його  спеціальному професійному уживанні. Сфера розповсюдження або 
застосування термінів визначається звичайно як спеціальна та для кожного типу термінології обмежена 
певною галуззю знань чи виробництва. Підкреслюючи цю загальновизнану властивість терміна, не слід 
доводити її до крайності. Не можна погодитися з думкою, що ні у формі, ні в змісті не можливо "знайти 
суттєвої різниці між словом неспеціальної загальноуживаної лексики та словом лексики термінологічної. 
Реальна, об'єктивна різниця між двома цими типами слів - це, по суті , різниця позамовна. Якщо слово 
загальнорозповсюдженої, неспеціальної лексики співвідноситься з загальновідомим об'єктом, то слово 
термінологічної лексики - з об'єктом специфічним, відомим лише обмеженому колу осіб-спеціалістів. 
Ніякої іншої різниці між цими типами слів не існує" [8:145]. Різниця між терміном та нетерміном розгля-
дається тут уже не в специфіці слова, а у специфіці об'єктів номінації (тобто не у специфіці самих слів, а 
у специфіці позначених об'єктів); більш того, ця різниця ставиться в залежність навіть не від самої спе-
цифіки  позначеного об'єкта, а від того, чи знають чи не знають цей об'єкт за межами обмеженого кола 
осіб - спеціалістів. Це , звичайно, крайність, яка суперечить реальному життю термінів, і тому ми пого-
джуємося з думкою [8:127] про те, що питання потрібно ставити інакше: термін не перестає бути термі-
ном, якщо його та позначений  ним об'єкт знають або упізнають (а термін ще й уживають) за межами 
якогось вузького кола спеціалістів. Часто широка розповсюдженість терміна складається із суми специ-
фічних уживань його в різних специфічних сферах; якщо до цього додати й загальне,  неспецифічне ужи-
вання терміна, специфіка окремих сфер його уживання при цьому не зникає. Це підтверджується і прак-
тикою складання термінологічних словників: спеціалісти-термінологи  включають до своїх словників 
слова та словосполучення незалежно від того, знають чи не знають їх за межами "обмеженого кола спе-
ціалістів" , так як при цьому важливо урахувати усе, що характерно для даної  сфери мовного спілкуван-
ня, а звичайно, не лише те, що не відомо нікому іншому, крім якогось вузького кола спеціалістів. Тому й 
ми підтримуємо тих лінгвістів, які пов'язують термінологічність з функцією мовних одиниць та визнаємо 
специфіку сфери уживання та специфіку позначеного об'єкта. 

В літературі останніх років була показана некоректність протиставлення "термін-слово" [9,336]. Ця 
опозиція не правомірна з двох причин: 

1) термін може бути складним і тому уже формально не співвідноситься  зі словом; 
2) простий ( не складний) термін не може бути  протиставлений слову, бо він сам є словом. 
Наслідком протиставлення терміна слову є все ще існуюча ідея про різне положення терміносистем та 

мови: термін знаходиться за межами мовної системи, він абсолютно недоступний ніяким семантичним 
законам. 

Опозиція "термін - слово загальної мови" отримала  в лінгвістичній літературі широке визнання 
[8:130]. Але ретельний аналіз, заснований на розчленованому вивченні семантичної та формальної стру-
ктури та функції термінів,  показує, що і ця опозиція є помилковою. Розглянемо цю думку докладно: 

1. Ця опозиція базується на визнанні існування двох множин: "спеціальна (термінологічна) лексика" 
та " загальноуживана ( не термінологічна) лексика". Але ознаки цих множин та ознаки елементів, які 
входять  до цих множин виявляються зовсім невизначеними. До якої із цих множин слід віднести профе-
сіоналізми типу пошив чи жаргонізми типу тридцятьчетвірка, які, на думку більшості лінгвістів, на-
ближаються до термінів, але й уживаються до термінів, але й уживаються і в щоденному спілкуванні? З 
іншої сторони, чи можна вважати загальноуживаними такі лексеми, як абстрактний живопис, сцена 
театру? Адже, за логікою наведеної опозиції, вони повинні бути віднесені до розряду спеціальної лек-
сики. Невипадково, в лексикографічній практиці спостерігаються серйозні труднощі при віднесенні бага-
тьох одиниць до рубрики спеціальної (термінологічної лексики). Таким чином, відсутність окреслених 
меж та критеріїв  виділення спеціальної та загальноуживаної лексики в рамках лексики якої-небудь мови 
не дозволяє однозначно індентифіціювати терміни. 

2. Будь-яка  лексична одиниця може перейти із множини термінів в множину загальноуживаних лек-
сем  та навпаки ( якщо навіть ми в даний момент надійно віднесли цю одиницю до першого чи другого 
класу одиниць). Так, market (n), bond (n), note (n), credit (n), convert (v) , burden (n), circulation (n), які з 
давніх-давен були загальноуживаними, стали в сучасній підмові економіки термінами. З іншого боку, 
лексеми, які спочатку були лише термінами, переходять  до складу загальноуживаних: tax (n), bill (n), 
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auction (n), transact (v) та ін. Нема ніяких принципових перешкод для будь-якого слова або словосполу-
чення стати терміном та, навпаки, для будь-якого терміна не існує перешкод загубити свою термінологі-
чну відносність та перейти " до загального користування". 

Щодо опозиції " термін - загальноуживана  лексема" в функціональному  відношенні, то саме дякую-
чи їй виявляються суттєві особливості функціонування термінів, які протиставляють терміни загально-
уживаним  лексемам. Терміни обслуговують спеціальні галузі людської діяльності, називаючи ( означа-
ючи) конкретні та абстрактні предмети та явища, що відносяться до цих областей. В цьому й полягає їх 
функція. Проте ця суто функціональна  різниця  не дає підстав говорити про наявність опозиції "термін - 
загальноуживана лексема", оскільки, як ми бачимо, в структурному та семантичному відношеннях ця 
опозиція не має місця. Можна, по суті, говорити не про протиставлення, терміна та "загальноуживаної 
лексеми", а про протиставлення їх функціонування [10:439]. Слід  поновити в правах незаслужено забуте 
положення Г.О.Винокура : "В ролі терміна може виступати будь - яке слово… термін - це не особливе 
слово, а лише слово в особливій функції" [11:5]. Інакше кажучи, одиниця, яку ми називаємо терміном, 
представляє собою структурно - субстанціональне  явище як лексема та функціональне явище як термін. 

Раніше згадувалось, що функція термінів полягає у тому, щоб обслуговувати спеціальні сфери людсь-
кої діяльності, тому для досягнення бажаного  результату люди повинні збудувати модель своєї  діяльно-
сті: логічну, математичну, знакову. Специфіка термінів в цьому випадку полягає у тому, що вони є мов-
ними знаками, які фіксують в загальній формі наші знання у спеціальних галузях людської діяльності. 
Терміни представляють собою елементи знакової моделі відповідної галузі науки, економіки і т.п. Повна 
знакова ( мовна, словесна) модель цієї галузі буде побудована в тому випадку, коли усі її елементи-
терміни будуть пов'язані один з одним синтагматично та парадигматично. Ця сукупність термінів буде 
приведена в ізоморфну відповідність іншим моделям тієї ж галузі, в першу чергу, логічній моделі. Інак-
ше  кажучи, сукупність термінів повинна стати терміносистемою, а кожен її елемент повинен зайняти 
своє чітко фіксоване місце в системі, виконуючи призначену йому функцію. Цю функцію може виконати 
й слово, взяте зі сфери " загальноуживаної лексики", або спеціально для цієї цілі сконструйована лексе-
ма. Тому можна говорити, що терміни не "створюються" в тому значенні, як ми це говоримо про слова та 
інші лексичні одиниці, лексеми стають термінами за певних умов. Найголовніше, щоб лексема задоволь-
няла  вимогам системи, в розпорядження якої вона надійшла. Вважається беззаперечною жорстко сфор-
мульована думка Б.Ю. Городецького та В.В. Раскіна: "Окремо взятий термін сам по собі є фікція. Він 
існує лише в системі термінів, тобто поряд з іншими термінами, з якими він пов'язаний певними відно-
шеннями" [12:135]. Очевидно, правильним є й протилежне положення: при розпаді терміносистеми тер-
мін перестає існувати як такий, зберігаючись як лексична одиниця. При цьому не слід забувати , що тер-
міносистема - знакова модель галузі діяльності чи галузі знань, як уже згадувалось, знаходиться в ізомо-
рфній відповідності з логічною моделлю, яка, в свою чергу визначається теорією цієї області. Якщо ж є 
декілька теорій, то й є декілька логічних моделей та декілька терміносистем, з допомогою яких опису-
ється галузь, що розглядається. В економіці, відповідно до наявних, теорій можна виділити терміносис-
теми: торгівля, економіка праці, економіка сільського господарства, економіка фінансів, біржові операції, 
зовнішня торгівля, організація виробництва, організація управління. Ці терміносистеми існують  одноча-
сно, не перетинаються між собою. Можна сказати, що термін існує в тому просторі, який йому задається 
певною теорією; одночасно в іншому просторі можуть існувати його" омоніми" та "синоніми" (перше й 
друге поняття - лінгвістичні). У цьому розумінні існування терміна є відносним. 

Ми вважаємо, що слід звернути увагу на факт широкого уживання сполучення "спеціальна терміно-
логія" (у значенні "система спеціальних термінів") [9:337]. Якщо існує спеціальна термінологія, тоді, ма-
буть, існує і термінологія неспеціальна, інакше - загальноуживана, зокрема, побутова термінологія. Але, 
якщо далі існує спеціальна і загальна термінологія, тоді чим же вона відрізняється від спеціальної і зага-
льної лексики в цілому? З'ясувати і зрозуміти це допомагають спеціальні термінологічні словники (слов-
ників загальноуживаних, зокрема, побутових термінів, поки не існує, тому що відповідний матеріал доб-
ре відбивається загальними тлумачними словниками): вони й містять терміни як частину загальної та 
спеціальної лексики. 

Під час аналізу проблеми "термін - слово загальної мови", перш за все, відзначається різнобічна і по-
стійна взаємодія між словником загальної мови і термінологією. Неможливо думати, що між терміноло-
гією і нетермінологією існує непрохідна прірва, що терміни складаються з інших звуків і не підкоряють-
ся граматичним законам даної мови. Якщо б це було так, то термінологія не належала б до даної мови, а 
взагалі являла б собою іншу мову" [13:111]. Якраз на базі зіставлення термінології і загальної мови роз-
кривається ряд специфічних рис, які оцінюються як передумови для її самостійного і спеціального ви-
вчення. У більш вузькому обсязі аналогічні проблеми виникають при з'ясуванні взаємозв'язку поняття 
терміна і слова загальної мови. Немає сумніву в тому, що термін є словом, яке входить до словникового 
складу мови [14:36]. 

Рухливість меж між термінованою і  загальноуживаною лексикою, термінування загальноуживаних 
слів та детермінування наукових термінів не дозволяє однозначно індентифікувати термін лише за одним 
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словесним образом, не звертаючись до його змісту - спеціального поняття як елемента системи понять. 
Спираючись на лексичний та семантичний аналіз термінів, представники  другого напрямку в терміноло-
гії (Р.Г.Піотровський, В.М.Лейчик, В.Г.Гак та ін.) приходять до висновку, що термін є "функція, вид 
уживання лексичної одиниці, а не особливий тип лексичної одиниці" [15:68]. 

У функціональному відношенні дійсно, спостерігаються істотні особливості термінованих одиниць. 
Визначаючи спеціальні поняття про конкретні та абстрактні предмети та явища в різних галузях людсь-
кої діяльності, терміни служать, перш за усе, пізнавальній цілі, вони фіксують досягнення поступального 
руху думки, пізнання. Отже, терміни виконують когнітивну і комунікативну функції. Цю функцію може 
виконувати будь - яке слово, взяте зі сфери загальноуживаної лексики. Терміном може стати будь-яке 
слово чи словосполучення за умови, що його значення включається до певної достатньо чітко визначеної 
системи понять [16:29]. Таким чином, спостерігається "міграція" слів. 

Ми вважаємо за необхідне продемонструвати неспроможність такої опозиції, коли терміносистеми 
протиставляються мові, коли терміни оголошуються такими, що знаходяться "за межами мовної систе-
ми" та "абсолютно недоступні ніяким семантичним законам" [17:311]. Адже всі номінативні засоби мови, 
серед яких і спеціальні терміни, будуються з одних і тих же звуків, утворюються однаковими способами і 
засобами, мають єдину систему словозміни, сполучаються у висловлюваннях за загальними синтаксич-
ними правилами; спеціальні терміни, як й інші слова і номінативні вирази, виникають на основі потреб у 
називанні предметів та явищ, живуть у мові, змінюючись у звучанні, структурі і значенні, і, як усі одини-
ці мови,  можуть за непотребою, або з інших причин, виходити із уживання. При цьому терміни не лише 
підкоряються загальномовним семантичним процесам і закономірностям, але й в значній своїй частині є 
результатом семантичних перетворень слів інших сфер спілкування і слів загального уживання пор.cost - 
ціна, вартість у загальноуживаній мові та cost - витрати, затрати в економічній термінології. Ми перекон-
ливо приходимо до висновку, що не існує особливої термінологічної морфології, оскільки не існує особ-
ливого, термінологічного словотворення та синтаксису, а є лише ряд граматичних особливостей, які ви-
суваються на передній план при побудові термінів. Проте ці особливості, які в інших пропорціях спосте-
рігаються й в інших сферах лексики, не дають підстав говорити про формально - структурне  протистав-
лення термінів та нетермінів ( слів та словосполучень). 

Поряд з цим загальні і спеціальні слова і номінативні сполучення не мають чітко фіксованих, нерух-
ливих розмежувань: вони перетинаються і частково збігаються. Номінативні засоби мови мають, таким 
чином, принаймні, три  зони, які з'єднані поступовими безперервними переходами. А друга зона мовних 
номінативних засобів, які є одночасно загальноуживаними і спеціальними, формується різними шляхами 
- через термінологізацію загальноуживаних  слів і детермінологізацію термінів. 

Таким чином, протиставлення " термін - загальноуживана лексика" неправильне, оскільки будь-яка 
загальноуживана лексема може набути функцію терміна, стати терміном. 

Можна говорити про відносність та умовність  існування терміна з двох причин: по-перше, оскільки 
терміни, будучи  лексемами, не володіють постійними семантичними і формальними властивостями, які 
протиставляють їх іншим лексемам, а навпаки, набувають їх "тимчасово", поки вони знаходяться у ме-
жах певної терміносистеми; по-друге, оскільки саме існування терміносистеми є відносним, залежить від 
зародження, розквіту та відмирання теорії, яку ця терміносистема відображає. Крім того, умовність тер-
міна і в тому, що він відбиває наукове поняття, яке, в свою чергу, постійно "рухається", змінюється. 

Термін існує остільки, оскільки існує термінологічна система, елементом якої він є. Існування терміна 
як лексичної одиниці є абсолютним, а існування терміна як терміна є відносним. З усього видно, що "те-
рмін поняття функціональне, а не структурно-субстанціональне" [12:442]. 

Таким чином, протиставлення терміна іншим одноплановим суміжним об’єктам дозволило нам ви-
явити те, що особливість терміна та його основна відмінна від загальноуживаного слова ознака полягає 
лише в його семантичному змісті – спеціально науково сформованому понятті, яке містить всі суттєві 
ознаки предмета (явища) та визначає його місце в системі спеціальних понять. Завдяки наявності такого 
“плідного” змісту, терміни успішно виконують свою функцію, обслуговуючи спеціальні сфери нашої 
діяльності. Отже, термін являє собою структурно-функціональне явище як лексема і функціональне яви-
ще як термін. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 

1.  Реформатский А.А. Термин как член лексической системы языка // Проблемы структурной лин-
гвистики. - М.: Наука. - 1967.- С.103-126. 

2.  Косов А.В. Некоторые различия системной организации терминологии по сравнению с органи-
зацией общей лексики // Термин и слово. - Горький: ГГУ. - 1980. - С.13-22. 

3.  Головин Б.Н. Термин и слово// Термин и слово. - Горький: ГГУ.-1980.- С.3-12. 
4.  Овчаренко В.М. Формально-семантическая  структура  английских научно - технических терми-

нов: Автореф. дис ... канд. филол. наук: 10.02.04 / Моск. пед. ин-т иностр. яз. - М., 1966.-20 с. 



Фурсова Л.І.  Проблема функціональних особливостей терміна 

171 

5.  Проблемы разработки и упорядочения терминологии в Академиях наук Союзных республик. - 
М.: Наука, 1983.- 336 с. 

6.  Журавлёва Т.А. Особенности  терминологической номинации. - Донецк: Донбасс, 1998. – 252 с. 
7.  Даниленко В.П. Лексико-семантические и грамматические  особенности  слов - терминов// Ис-

следования по русской терминологии. - М.: Наука, 1971. - С.6-67. 
8.  Моисеев А.И. О языковой природе термина // Лингвистические проблемы научно - технической 

терминологии. - М.: Наука, 1970. - С.127-130. 
9.  Моисеев А.И. К определению термина // Семиотические проблемы языков науки, терминологии 

и информатики: научный симпозиум. - М.: Изд-во Московского ун-та - 1971. - Ч.2. - С.336 -338. 
10.  Лейчик В.М. Об относительности существования термина // Семиотические проблемы языков 

науки, терминологии и информатики: научный симпозиум. - М.: Изд-во Московского ун-та. - 1971. - Ч.2. 
- С.436 - 442. 

11.  Винокур Г.О. О некоторых явлениях  словообразования в русской технической терминологии // 
Сборник статей по языковедению. - М., 1939.- Т.5. - С.3-54. 

12.  Городецкий Б.Ю., Раскин В.В. Термины с лингвистической точки зрения//Место терминологии 
в системе современных наук: тезисы докладов и сообщений. - М.: Изд-во Моск.ун-та. -1970. - С.134-141. 

13.  Реформатский А.А. Введение в языковедение. - М.: Просвещение, 1967. – 542 с. 
14.  Зубченко И.В. Термин и слово // Структурно-семантические особенности отраслевой термино-

логии. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун.-та.- 1982.- С.36-39. 
15.  Семиотические проблемы языков науки, терминологии и информатики: Научный симпозиум. - 

М.: Изд-во Моск. ун-та. - 1971.- Ч.1. – 308 с. 
16.  Пиотровский Р.Г., Рабухо Н.П., Хижинская М.С. Системное исследование лексики научного 

текста.- Кишинев: Штиинца. - 1981. - 159 с. 
17.  Моисеев А.И. Специальные термины и языковая непрерывность // Семиотические проблемы 

языков науки, терминологии и информатики: Научный симпозиум. – М.: Изд-во Московского ун-та. – 
1971. – Ч. 2. – С. 311-315. 

 

Матеріал надійшов до редакції 12.12.2000 р. 

Фурсова Л.И. Проблема функциональных особенностей термина. 

Анализируются функции термина. 

Fursova L.I. The problem of Functional Peculiarities of a Term. 

The article analyses functions of a term. 
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ЗІСТАВЛЕННЯ ПОРЯДКУ СЛІДУВАННЯ ЛАНЦЮЖКОВИХ ПРЕПОЗИТИВНИХ АТРИБУТІВ 
В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ 

У статті розглядається досі не досліджений порядок слідування ланцюжкових препозитивних атрибу-
тів в українській мові в зіставленні з встановленим порядком в англійській мові. 

Питання лінійного положення компонентів на прикладі препозитивних атрибутивних груп, які озна-
чують іменник, детально розглядалось лінгвістами стосовно англійської мови. Як відомо, лінійне розта-
шування компонентів цих груп в англійської мові підпорядковано строгому порядку: 1) determiners; 
2) ordinals; 3) enumerators; 4) epithets; 5) size; 6) shape; 7) age; 8) colour; 9) origin; 10) substance; 11) noun; or 
gerund  adjuncts. Наприклад: “A 44:40 isn’t exactly the (1) greatest (4) bird (11) gun in the world 
(R. Brautigan)” [1] ; [2:10]. 

Лінійний порядок слідування декількох препозитивних атрибутів в регресивних субстантивованих 
групах (РСГ) сучасної української мови до даного часу майже не вивчався. Відомим є лише той факт, що 
відносні прикметники займають позицію, яка межує з ядром,  в той час як якісні прикметники стоять на  
на початку ланцюжка.  Залишається невідомим, чи існують які-небудь закономірності розташування 
прикметників у цих різних за семантикою групах, чи порядок їх слідування є довільним.  

Аналіз 1000 прикладів РСГ, вилучених шляхом системної вибірки із художньої прози авторів ХХ сто-
річчя, свідчить про існування певного порядку атрибутів в препозитивному ланцюжку, які розташову-
ються зліва направо в напрямку до ядра таким чином: 

Позиція1: Предетермінативи: один з, обидва, усі, половина і т.д. 
Позиція2:  Детермінативи: присвійні займенники – мій, твій, її, свій і т.д.;  
вказівні займенники – цей, той, такий; 
означальні займенники – усякий, інший, кожний і т.д. 
неозначені займенники – якийсь, деякий, певний і т.д. 
заперечні займенники – ніякий, нічий. 
Позиція 3: Порядкові числівники – перший, двадцятий, сорок шостий і т.д., а також прикметники ти-

пу наступний, попередній, минулий, майбутній, останній, і т.д. 
Позиція 4: Кількісні числівники – два, шістдесят, сорок шостий і т.д.; квантифікатори кількості – де-

кілька, багато, мало. 
Позиція 5: Аксіологічні прикметники загальної оцінки –  добрий, поганий, чудовий, огидний і т.д. 
Позиція 6: Аксіологічні прикметники конкретної оцінки . 
А. Сенсорної оцінки: 
сенсорно-смакові – приємний, неприємний, смачний, несмачний, запашний, смердючий, гарячий, су-

хий, вогкий і т.д. 
психологічні оцінки (інтелектуальні і емоціональні): цікавий, нецікавий, захоплюючий, чудесний, ро-

зумний, дурний, радісний, сумний, жалкий, небажаний і т.д. 
Б. Сублімовані оцінки 
естетичні оцінки: гарний, негарний, прекрасний, потворний і т.д. 
етичні оцінки: моральний, аморальний, добрий, злий, цнотливий, розкутий і т.д. 
телеологічні оцінки: ефективний, неефективний, доцільний, недоцільний, вдалий, невдалий і т.д. 
Позиція 7: Якісні (не аксіологічні) прикметники, крім приналежних до позицій 8; 9; 10; 12: спритний, 

конвульсійний, лукавий і т.д. 
Позиція 8: Якісні прикметники, що означають розмір: великий, малий, здоровенний, крихітний, висо-

кий, низький, довгий, короткий і т.д. 
Позиція 9: Якісні прикметники, що означають вік: молодий, старий, дорослий, двадцятирічний, давній і т.д. 
Позиція 10: Якісні прикметники, що означають форму: круглий, квадратний, трикутний, товстий, то-

нкий, вузький, шорокий і т.д. Сюди ж належать прикметники типу: босоногий, голий, зморшкуватий, 
лисий, веснянкуватий і ін. 

Позиція 11: Дієприкметники та віддієприкметникові прикметники: сказаний, прочитаний, тремтячий і т.д. 
Позиція 12:  Якісні прикметники, що означають колір, його інтенсивність та інші супроводжуючі озна-

ки: білий, чорний, червоний, синій, жовтий, темний, світлий, блідий, яскравий, блискучий, прозорий і т.д. 
Позиція 13: Прикметники, що означають розташування в просторі: передній, задній, верхній, нижній, 

лівий, правий, сусідній, боковий, горизонтальний, вертикальний і т.д. 
Позиція 14: Прикметники зі значенням присвійності, притаманності, національної, стильової та іншої 

належності: мамин, неньчин, батьків, Гнатів, Ольчин; дитячий, жіночий, чоловічий, котячий, собачий, 
пташиний, гадючий; весняний, літній, осінній, зимовий, ранковий, вечірній; український, англійський, 
парижський; класичний, античний і т.д. 
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Позиція 15: Відносні прикметники, що означають матеріал: залізний, вовняний, дерев’яний, мідний, 
скляний і т.д. 

Позиція 16: Прикметники, що означають призначення, функційні, технічні, класифікаційні та соціа-
льні різновиди: дитяча (книга), шкільні  (посібники), хімічний (кабінет); армійський, десантний, авіацій-
ний; дизельний, електричний, ламповий, лазерний; багатоклітинні, твердошкірий, кишковопорожнинні; 
суспільний, громадський, партійний, професійний, робочий, урядовий і т.д. 

Матеріал дослідження містить 807 двокомпонентних сполучень атрибутів з дотриманням черговості 
позицій, наприклад: 

свої чорні брови [2 . 12] (І. Франко); 
останній конвульсійний рух [3 . 7] (О. Вишня); 
тодішнє київське життя [3 . 14] (В. Шевчук); 
чудове синє небо [5 . 12] (О. Вишня); 
сумні заплакані очі  [6 . 11] (І. Дніпровський); 
гарні шовкові спіднички [6 . 15]  (Г. Тютюнник); 
елегантні молоді люди [7 . 9] (Ю. Мушкетик); 
лукаві карі очі [7 . 12] (О. Бердник); 
несамовитий жіночий крик (О. Сизоненко); 
стара товста шинкарка  [9 . 10] (І. Франко); 
старенька господарська сумка [9 . 16] (Ю. Мушкетик); 
пласкі прикавказські степи [10 . 14] (Ю. Смолич); 
тонка воскова свічка [10 . 15] (Є. Гуцало); 
жовтий лаковий черевик [12 . 15]  (П. Мирний); 
рябий мотоциклетний шолом [12 . 16] (Є. Гуцало); 
бічні фанерні перебірки [13 . 15] (Ю. Смолич); 
Вандині фруктові дерева [14 . 16] (Ю. Смолич); 
далекі евакуаційні мандри [13 . 16] (О. Сизоненко); 
ватні армійські штани [15 . 16] (О. Сизоненко)  та ін. 
Значно рідше (всього 25 прикладів вибірки) зустрічаються ланцюжки з трьома атрибутами, наприклад: 
 її гарне молоде лице [2.6.9] (І. Франко); 
його бездонні гарні очі [2.8.12] (О. Бердник); 
якась чудова італійська опера [2.6.14] (О. Вишня); 
дві короткі товсті коси [4.8.10] (О. Сизоненко); 
кілька коротких кулеметних стрічок [4.10.16] (О. Сизоненко); 
довжелезні сиві козацькі вуса [8.12.14] (Ю. Смолич); 
новий сірий кам’яний хрест [9.12.15] (Ю. Мушкетик); 
Зареєстровано 2 приклади  чотирьохкомпонентних ланцюжків: 
її прекрасні великі правдолюбні традиції [2.5.6.16]  (Ю. Смолич); 
свої обшарпані солдатські речові мішки [2.11.14.16] (О. Сизоненко). 
В матеріалі дослідження, крім зазначених вище, мається значна кількість (53 одиниці) сполучень пре-

позитивних атрибутів з повтором певної  позиції без порушення лінійного порядку компонентів: 6.6(12 
од), 7.7 (10 од), 8.8 (2 од), 9.9 (1 од), 10.10 (11 од), 12.12 (8 од), 14.14 (2 од), 16.16 (7 од). 

Розглянемо випадки повторів препозитивних атрибутів цих позицій. 
Повтор 6.6 Атрибути сенсорних оцінок (6а) як правило, передують атрибутами раціоналістичних оці-

нок (6б) і сублімованих оцінок (6в)  наприклад:  
чіткий бездоганний почерк [6а, 6б] (В.Шевчук); 
свіже гарне повітря [6а, 6в] (І. Дніпровський); 
чисте спокійне озеро життя [6б, 6в] (І. Дніпровський); 
вигідне спокійне життя [6б,6в] (І. Дніпровський). 
Атрибутам, які належать до однієї й тієї ж групи аксіологичних прикметників, наприклад, 6а 6а, при-

таманна властивість вільно мінятись місцями, пор.: 
вогке холодне питво (В. Шевчук); 
холодний вологий вітер (В. Шевчук). 
Повтор 7.7.  Атрибути зі значенням інтенсивності звука зазвичай передують атрибутам зі значенням 

тембру:  
слабенький хрипкий голос (Г. Тютюнник); 
піднесений теплий тенорок (І. Дніпровський). 
В решті випадків порядок атрибутів 7.7 є довільним. 
Повтор 8.8.  При описі розміру предмету атрибути зі значенням величини передують атрибутам, які 
визначають розмір за вертикаллю:  
маленькі вузькі вікна (Г. Тютюнник). 
Атрибути позиції 8 можуть також розташовуватись за ступінню зростання ознаки: 
ціле  здоровенне блюдо  (О. Вишня). 
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Повтор 10.10.  Атрибути семантичної групи “товщина, ширина”, як правило, передують іншим атри-
бутам позиції 10: 

грубі короткошиї мортири  (І. Дніпровський ); 
кремезна рельєфна фігура (І. Дніпровський ); 
пузатий обшмулений портфель (Є. Гуцало). 
Повтор 12.12. Атрибути типу блискучий, прозорий, картатий і т.д. слідують за атрибутами, що озна-

чають власне колір 
чорні блискучі очі (М. Колесник); 
чорні іскристі очі (В. Шевчук); 
сині прозорі очі (О. Бердник); 
червона картата кофта (Ю. Смолич). 
Повтор 14.14. Атрибути зі значенням національної належності передують атрибутам, які означають 

належність до певного стилю, епохи і т.д.: 
українська сільська периферія (Ю. Смолич); 
німецька романтична література (В. Шевчук). 
Повтор 16.16. До ядра словосполучення прилягають атрибути, які означають з ним складні назви, на-

приклад: 
космічний десантний човен (О. Бердник); 
трасуючі кулеметні черги (Ю. Смолич). 
Із 1000 одиниць вибірки 113, тобто приблизно 1/10  від значної кількості, мають порушення лінійного 

порядку слів. 
Основними причинами перестановки атрибутів є : 
1) семантичне  переосмислення прикметника, який починає виконувати функцію компонента склад-

ної назви: 
біле сухе вино [12. 6] (Ю Смолич); 
товста дика коза [11. 7] (О. Вишня); 
2) вклинювання атрибута – присвійного займенника між першим компонентом ланцюжка та наступ-

ними компонентами з  метою надання висловлюванню розповідного розмовного забарвлення: 
знатний їхній односелець [6. 2] (Є. Гуцало); 
стара наша народна приповідка  [9. 2. 14] (О. Вишня); 
криві свої губи [10. 2] (І. Дніпровський); 
зелені свої очі [12. 2] (О. Сизоненко). 
Таким чином, є всі підстави стверджувати, що порядок слідування препозитивних атрибутів в україн-

ській мові не є довільним, як це традиційно вважалося, а підлягає певним правилам. Порушення цих пра-
вил теж не є довільним. Воно має семантичну або прагматичну мотивацію. Даний аспект проблеми на 
матеріалі англійської мови знаходиться в стані вивчення. 
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Karpova O. O. The comparison of the order in the chain prepositive attributes in the English and Ukranian 
languages. 

The article deals with the unexplored up to this moment order of  the chain prepositive attributes in the Ukra-
nian language in comparison to the fixed order in the English language.
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СЕМАНТИЧНІ ОСНОВИ РОДОВОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ІМЕННИКІВ І ГЕНОВАРІАТИВНІСТЬ 

У статті розглядаються напрямки вирішення проблеми основ родової класифікації іменників, їх 
взаємозв’язок із родоваріативністю. 

Граматичний рід як одна з найістотніших ознак іменника становить собою багатоаспектну категорію, 
тому його функціонування вчені пояснюють по-різному. Одні вважають, що він не визначається змістом 
слова, і намагаються відшукати пояснення генезису граматичного роду у внутрішньомовних законах, 
вбачаючи імовірний напрямок вирішення цієї проблеми у встановленні причин початкового узгодження 
в роді. Інші лінгвісти стверджують, що граматичний рід є безпосереднім відображенням змісту предме-
тів, їх біологічної статі. 

Одначе поєднання цих взаємовиключних поглядів під знаком категоріальної взаємодії багатьох аспе-
ктів проблеми видається нам продуктивним напрямом родової гносеології. 

Іменники розподіляються за граматичними родами за двома категоріальними ознаками: 
а) або на основі семантичних ознак з урахуванням картини світу носіїв мови; 
б) або на підставі семантичних і формальних факторів. 
Правила ці можуть бути простими або ускладненими. У кожній добре дослідженій мові рід класифі-

кується за допомогою такої інформації, принаймні у 85 % [1: 30]. 
Найважливішою класифікуючою підставою роду є відношення категорії роду до категорії іс-

тот/неістот. У формах чоловічого, жіночого і середнього родів переплітаються семантично мотивовані і 
семантично немотивовані ознаки. Назви істот (осіб) лексично мотивовані. Вони протиставлені іншим 
формам роду як асемантичним [2: 10]. 

А.П. Загнітко класифікує їх як семантичні (лексичні) та асемантичні категорії роду [3: 50]. У назвах 
істот (людей і тварин) граматична родова характеристика спрямована на статеву і вікову диференціацію: 

Статева:                                                                        вікова: 
Батько – мати                                           хлопець – хлопча, хлопчатко, хлопченя 
Син – дочка                                                 дівчина – дівча, дівчатко 
Хлопець – дівчина                                       курча – курченя, курчатко 
Голуб – голубка 
Півень – курка 
У певному розумінні всі системи родового розподілу семантичні, оскільки всі родові системи мають 

семантичне ядро. Одначе мовознавці розуміють семантичну систему розподілу в більш вузькому значен-
ні: семантика іменника визначає його рід, і відповідно на основі роду іменника можна діагностувати його 
значення. Ця система дуже проста: якщо ми знаємо, що даний іменник позначає жінку, з цього виходить, 
що він є іменник жіночого роду, і, навпаки, іменник жіночого роду повинен позначати істоту жіночої 
статі. Те саме стосується і форм чоловічого роду. 

У цьому аспекті англійська мова становить собою приклад мови з семантичною системою родового 
розподілу. 

Але така відповідність денотації і десигнації нерідко порушується (про що детальніше див. нижче). 
Семантичні основи родової класифікації нечіткі, розмиті. Лише в частині іменників можна побачити 

відбиття реальних статевих розрізнень. Відсутність чітких формальних показників роду в іменників при-
звело до утворення проміжних класів слів, які ще в античних граматиках називали спільними (грец. 
koine), пор. рос. сирота і обопільними (рос. обоюдными), пор. рос. собака. Спільні та обопільні іменни-
ки розрізняються не тільки семантично, але й видами синтаксичного узгодження: 

Спільнородові: сирота   він такий – подвійне узгодження; 
 вона така 
Обопільнородові: собака вона і ви – одна узгоджувальна модель. 
Останні – це імена формально одного роду, але приєднувані до осіб (істот) двох статей.  
Розрізнення граматичних родових іменникових форм за статтю відсутнє в більшості фаунономенів: 

крокодил, леопард, карась, лящ, короп, жайворонок, ластівка, синиця, оса, муха.  Людина як носій мови у 
своїй практичній діяльності не потребувала розрізняти стать таких істот, і, таким чином, лексична номі-
нація не відбила статевого розрізнення, в той час як потреба такої диференціації негайно вводила в номі-
нативний процес деривативні засоби: 

бýс´ол - бус´л’íха (про лелек). 
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Найбільшою здатністю обопільної родової маніфестації володіють іменники чоловічого роду. “Іме-
нем чоловічого роду … позначається самий рід взагалі (порода, ģenus), тобто загальне логічне значен-
ня особи …” – писав Аксаков [4: 52]. 

Що стосується категорії роду в українській морфології, то в її структурі, очевидно, немає підстав об-
межувати родоманіфестацію позначенням статі. 

По-перше, назви неістот семантично не пов’язані з біологічною статтю, а тому не можна пояснити, 
чому іменник горб чоловічого роду, гора – жіночого, а плато – середнього.  

По-друге, багато іменників-назв істот самі по собі не містять вказівки на статеві відмінності: вони од-
ночасно позначають чоловічу і жіночу стать: кріт, акула  - і при потребі включаються спеціальні дерива-
тивні засоби статевої диференціації: кротиха. 

По-третє, кваліфікаційні іменники чоловічого роду можуть використовуватися для позначення як чо-
ловіків, так і жінок: декан. 

По-четверте, якби взаємодія з номінативною категорією статі була визначальною у визначенні грама-
тичного роду іменника, то в мовленні не могли б функціонувати словосполучення і речення типу “Мой 
Лизочек очень мал”. 

Отже, як стверджує А.П. Загнітко, категорія роду іменників з одного боку, не пов’язана з реальним 
значенням слова: її семантика може збігатися з ізоморфністю біологічної статі, а може виступати форма-
льним критерієм розрізнення слів у моделі узгодження за родом; з другого боку – значення слова безвід-
носно до статі іноді стає визначальним у родовій диференціації. Останнє особливо помітно серед деяких 
груп запозичень слів, у яких формальний показник роду неоднозначний, пор.: сизаль – чол. роду і жира-
ндоль – жін. роду [5: 28]. 

Семантична категорія особа/неособа відносно субстантивного роду виступає визначальним фактором, 
оскільки в особових іменниках категорія роду пов’язана з денотативною сферою. В іменникових назвах, 
семантика яких має в структурі сему “особа”, переважають лексеми чоловічого роду, що позначають лю-
дину за фахом, посадою, поглядами, за відношенням до різного роду реалій: до праці, до колективів, до 
власності, охарактеризовану за соціальною, майновою, родинною, виробничою, естетичною та ін. роллю. 
У цих іменниках семи характеристики при провідній семі “особа” якоюсь мірою нейтралізують сему ста-
ті [2: 13]. 

Наявність у смисловій структурі іменника семи неістоти визначає і характер граматичної категорії 
роду таких імен, що не зв’язані з біологічною статтю референта [2: 12]. 

Взаємодія роду і категорії істоти/неістоти належить до морфологічного рівня, оскільки релятивні за-
соби синкретично оформляють і семантику істоти/неістоти. Дифереціація ізосемічних формантів відмін-
ка як засобу реалізації значення особи/неособи стала типовим зразком внутрішньовідмінкової взаємодії. 
Серед персональних (особових) іменників найпослідовніше простежується дериваційна парадигма мор-
фологічної категорії роду (для фаунономенів характерна переважно формальна мотивація родової нале-
жності і класифікаційний тип парадигми), що є свідченням взаємозумовленості їх семантики: наявність 
релятивних засобів особи передбачає позамовну мотивованість граматичного роду (нар. господар / гос-
подарка, водотиєць / водотийка ‘жителі Водотий’) [6: 20]. 

Не випадковим те, що назви осіб чоловічої статі в одних випадках вживаються і як назви осіб жіночої 
статі, а в інших – послідовно закріпляються за родовим показником і не можуть ні за яких умов взаємо-
замінюватися. Ця послідовність має свої принципи. 

Граматична категорія роду не універсальна. У перській, азербайджанській, грузинській і вірменській 
мовах граматичного роду взагалі немає. Інші мови відрізняються своєю структурою. У литовській, на-
приклад, іменники відносять до одного з двох родів: чоловічого (výrišnoji gimiē) або жіночого 
(móterišnoji giminē). Середнього роду в литовській граматиці нема. Але “… нема в світі жодної мови, де 
позначення статі не могло б одержати того чи іншого мовного виразу” [7: 216]. У тих мовах, які мають 
граматичну категорію роду, це є позначення статі, тобто семантичний рід (sexus) співвідноситься з гра-
матичною категорією роду (ģenus). Але взаємодія лексичної семантики і граматики в галузі роду не зав-
жди логічна. У незрозумілих аспектах цієї взаємодії ми помічаємо своєрідний конфлікт між речовим змі-
стом імені та його лінгвальним родовим показником. 

У тричленному групуванні іменникового роду спостерігається диференційоване ставлення кожного з 
членів до пов’язаної з цією морфологічною категорією поняттєвої категорії статі. Якщо імена чоловічого 
і жіночого родів хоч би в частині лексем передають біологічну стать денотата, то середній рід вказує на 
“асексуальний” характер референта [2: 10-11]. 

Форми середнього роду в свою чергу виявляють індиферентність до статі, виражаючи семантику обо-
пільності: 

півень – курка – курча; 
вовк – вовчиця – вовченя; 
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кіт – кішка – кошеня; 
тигр – тигр – тигреня. 
Можливо, демінутивні суфікси і родова належність слів типу кошеня, гусеня виражають сему недоро-

слості позначуваної ними істоти, демонструючи неможливість визначення її як повноцінної особини чо-
ловічої чи жіночої статі. 

Іменники – назви неістот, що позбавлені семантики статі, мають довільний мотив родового марку-
вання, показником якого виступають родові закінчення в різних мовах: “Ті самі поняття у різних мовах 
можуть мати для свого позначення слова, що належать до різних родів: білоруське цень – чоловічого ро-
ду, а український відповідник тінь – жіночого. Українські слова біль, Сибір, дріб, степ, накип, насип – 
чоловічого роду другої відміни, а російські відповідники боль, Сибирь, дробь, накипь, насыпь – жіночого 
роду третьої відміни. Український іменник путь – жіночого роду, а російський – чоловічого. Тому й від-
мінкові закінчення однакових у двох мовах іменників можуть бути зовсім іншими. Українською мовою 
правильно “болем сповнилося серце матері”, “є у продажу”, “гарний посуд” (не “біллю сповнилося сер-
це”, “є у продажі”, “гарна посуда”), російською – “болью”, “есть в продаже”, “хорошая посуда”. 

Те саме можна сказати й про діалекти (і стилі) однієї мови, що оформились у потужний фактор сти-
муляції родової варіативності. 

Неоднозначно вирішуються проблеми семантики родових форм, яка може бути непотужною. 
О.А.Колесников розглядає граматичні категорії іменника в функціонально-семантичному аспекті і та-

ким чином розв’язує спірне питання про сутність семантики граматичних форм. При семіотичному під-
ході категорія роду іменників вважається класифікаційною, в той час як категорія числа лише словозмін-
на. Це означає, що при зміні семантики рід буде некласифікаційним (змій і змія), а класифікаційні родові 
лексеми не виходять за рамки статевої кореляції (рос. лис – лиса; рідко в рослинних назвах: берез – бере-
за – як номенах чоловічих і жіночих видів). 

Суперечність між поняттєвою категорією статі і лінгвістичною категорією роду яскраво виявляється у 
формах предикативів, виражених іменниками чоловічого роду: 

Мій прапрадід був більдаром, 
Також прадід був більдаром,  
Був більдаром батько й дід, 
Бабка тож була більдаром, 
Мати тож була  більдаром, 
Був більдаром весь мій рід. 
                        Іван Франко 
Віднесення чоловічого фаху до жіночої особи традиційно зберігає антиномію форм і значення, хоча 

еволюційно вона усувається, деактуалізацією статі носія професії і обмеженням маскулінарної ознаки в 
синтаксичному узгодженні. 

Розуміння граматичної категорії роду неминуче призводить дослідника до вивчення складних стосун-
ків категорії лінгвістичного дослідження і свідомості реальної статі, що виявляється в сприйнятті ізомо-
рфічних ознак. 

У сфері назв неістот взаємодія граматичної категорії роду з лексичним значенням іменників мініма-
льна. Вона стосується лише родономінативного оформлення окремих пар іменників, формально корельо-
ваних за морфологічними семами “чоловічий рід” / “жіночий рід”. Це протиставлення пов’язане з диферен-
ціацією за лексичним значенням членів опозиції. Наприклад, в російській мові зал чол.р. ‘велике примі-
щення в різних закладах, де влаштовуються збори, спектаклі і т. под.’ - зáла – жін. р.’парадна кімната в 
приватному домі’; глист чол. р. ‘черв-паразит’, глистá перен. про довгу, виснажену людину [2: 11]. 

Кожне родове значення повинно мати родову оформленість або, як показують наведені вище прикла-
ди, - родове вираження. Відзначена тенденція є фундаментальною, її всеосяжність виявляється на рівнях 
синтаксису і контексту і в результатах групування аморфних лексем у готові родові парадигми: груша 
берé → груша бéра. 

Категорії роду (genus) і статі (sexus) існують у міцній взаємодії, але вони не тотожні. Автономність 
граматичної категорії роду іменників і поняттєвої категорії статі підтверджується тим фактом, що в де-
яких мовах відсутній граматичний рід (перська азербайджанська, грузинська, вірменська), але немає жо-
дної мови, де не була б представлена поняттєва категорія статі. Зводити її значущість у сучасній україн-
ській мові тільки до граматичного роду іменників – означає збіднювати функціонально-семантичну ре-
презентацію ознаки статі, тому що вона представлена майже на всіх рівнях мови: лексичному (бать-
ко/мати, дід/баба); словотвірному (викладач/викладачка, глухар/глухарка); синтаксичному (малий відча-
яка/мала відчаяка; академік виступив/академік виступила); контекстуальному (Він майстер своєї спра-
ви/Вона майстер своєї справи [3: 50]; Долом мій батько Рейн пливе (Г.Гейне. Німеччина. Переклад 
І.Франка). 
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Як усяка змістовна форма та оформлений зміст допускають розчленування, так само розмежовуються 
родова денотація і десигнація. Особливо яскраво простежується розчленування в автономності релятив-
ного і генетичного роду, яка виявляється в багатьох суперечностях. Зокрема, вона підтверджується тим 
протиріччям, коли поняття статі виражається не властивими їй суфіксами чи закінченнями.Так, у реченні:  

При втраті цнотливості молодий бив її (молоду) нагайкою, примовляючи: 
- Ти б зразу призналась і людей не воловодила – іди, халявище,і  проси людей - 
протиставлення засобу вираження (флексії нейтрального роду) у слові халявище і денотата – поняття 

особи жіночої статі – простежується дуже виразно. Особливо яскраво виявляється розчленування реля-
тивного і генетичного роду при номінації поняття жіночої статі лексемами і формантами маскулінарного 
статусу: лікар, директор, жнець та ін. 

Граматичний рід і стать не збігаються, наприклад, дівчисько - іменник середнього роду, а стать жіно-
ча, das Weib ‘жінка’ - середнього роду; у багатьох африканських мовах ‘корова’ – чоловічого роду. 

У деяких українських лексемах одна і та сама стать має двородову номінацію: такий хлопець і таке 
хлопчисько (хлопчище). 

Переклад родових неособових іменників з однієї мови на іншу підкреслює цю суперечність невідпо-
відністю форми роду усвідомленню статевих ознак і престижним становищем форми номінанта при їх 
відсутності, тобто у структурі граматичного роду: 

фр. banque ж.р. – укр. банк ч.р.; 
фр. formule imprimée ж.р. -  укр. друкований бланк ч.р.; 
фр.  emblavage ч.р. – укр. сівба ж.р.; 
фр. pied ч.р. – укр. нога, ступня, стопа ж.р.; 
нім. diese Numnier ж.р. – укр. цей номер ч.р.;  
нім. das System с.р. – укр. система ж.р.; 
нім. dieses Formular с.р. – укр. формуляр ч.р. і под. 
Граматичний рід сильніший за біологічну стать, про що свідчить використання  чоловічих родових 

форм для позначення осіб жіночої статі: блр. літ. перастáрак // перастáрка ‘стара дівчина’ [9]; укр. діал. 
д’евчýк ч.р. ‘дівчина’, йеловчýк ч.р. ‘телиця’. Обидві ці поліські лексеми належать до чоловічого роду 
тільки тому, що їх структурі наявна морфема чоловічого роду. 

Така перевага форми над семантикою авторитетно доводиться фактом двородових іменників, які по-
значають одночасно і чоловічий рід, і жіночий, наприклад, жнец’ відноситься і до жінки, і до чоловіка і 
лише в парадигмі: 

жнец’ – жнúця, женчúха, жнéчка, жнеярка, жнéйка, жнúха, жнея - 
правий ряд має фемінінну семантику. Ці назви не варіантні, а родорозрізнювальні, оскільки диферен-

ціюють денотати. Так само лексемами-протиставленнями є: вйазáл’ник – вйазáл’ниц’а, сапáл’ник – 
сапáл’а і т.д.          

Еволюція мови виробила складну взаємодію граматичної категорії роду і логічної категорії статі. 
Психологічні фактори зумовили “ототожнення” граматичного значення роду іменника з ознакою статі. 
Це дає змогу говорити про семантичні та асемантичні категорії роду [10]. Категорія формального роду 
для неперсональних іменників невмотивована: часто для позначення того самого поняття використову-
ються різнородові іменники: дорога, шлях, путь, шосе. 

Суперечності категорії статі і категорії роду особливо яскраво виявляється в асемантичній категорії 
роду – неособових назвах. Їхнього. Назви неживих предметів у різних діалектах, як свідчить картотека 
поліських говорів, співвідноситься з будь-якою родовою формою. Наприклад, ‘ромбічний центр шалю-
вання дверей’ в українських говірках має 22 зафіксовані діалектні назви (з них 9 форм чоловічого роду, 
10 – жіночого і 3 – середнього), які демонструють широку амплітуду родової співвіднесеності: кóржик, 
п'íрник, йáпка, квêтка, сéрце, бýбна, кýбік, сосóнка, шал'óвка, футрóвка, ф'іл'óнка, ф'іл'ýнок, 
налúсник, вугóл'ник, чотирохугóл'ник, ромб, рóмба, украшéн'ійе, дзв'íнка, обл'іцóвка та ін. 
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вительных, их взаимосвязь с родовариативностью. 
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КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОВЛЕННЯ ПЕРСОНАЖА 
(на матеріалі мовлення М.Герцога з однойменного роману С.Беллоу) 

Подана комплексна характеристика мовлення персонажа. Виокремлено комунікативні та когнітивні 
особливості ідіостилю Герцога, встановлено їхній взаємозв’язок. Визначено також тип мовної  особис-

тості персонажа. 

Запропонована стаття є спробою дати комплексну характеристику мовлення персонажа з урахуван-
ням як когнітивних, так i комунікативних факторів. В основу аналізу покладений принцип антропоцент-
ризму, один з головних принципів сучасної лінгвістики. Згідно з цим принципом, у центрі  уваги лінгвіс-
та знаходиться людина як суб'єкт дискурсу, як особистість, що виражає себе насамперед у мовленні. 

Когнітивна лінгвістика розглядає людину як систему процесування інформації та інтерпретує поведі-
нку у термінах внутрішніх станів [1:17]. Ідіолект особистості пояснюється через специфіку когнітивного 
стилю й усього ментального досвіду індивіда. 

Прагматика вивчає особистісний фактор через вербальну поведінку та індивідуальні дискурсивні 
стратегії й тактики. У комунікативному контексті  мовленнєва діяльність розглядається як найважливі 
ший аспект соціальної інтеракції. 

Об’єднує ці два напрямки спроба розробити типологію мовців, або, за теорією Ю.М.Караулова, мовних 
особистостей. Мовна особистість – це особистість, що виражена у мові (текстах) й через мову; вона являє 
собою поглиблення, розвиток та насичення додатковим смислом поняття особистості  взагалі [2:38]. 

Комплексне вивчення мовної особистості ускладнюється наявністю великої кількості параметрів, які 
здатні впливати на дискурс: гендер і вік, соціальна й професійна приналежність, національність. Тому в 
фокусі більшості досліджень знаходиться якийсь один фактор. Проте існує параметр, що передує всім 
іншим та підпорядковує  їх собі - це психологічне підґрунтя. Отже, продуктивними здаються досліджен-
ня, що вивчають специфіку дискурсу мовної особистості через її психологічну природу. 

Моделювання типів мовні особистості - одна з невідкладних задач дослідження ефективності верба-
льної комунікації. Дискурс персонажів художніх творів дає дослідникові певні переваги. По-перше, ми 
маємо абсолютно повний дискурс особистості, що неможливо при аналізі реальної мовної особистості. 
По-друге, ми здатні аналізувати не тільки зовнішнє, екстеріоризоване мовлення, а й внутрішнє, інтеріо-
ризоване та слідкувати за роботою свідомості й розумовим процесом. Крім того, як правило, у творі пода-
ється психологічна характеристика персонажа, яка слугує своєрідним орієнтиром при аналізі  дискурсу. 

Дискурс Моуза Герцога, головного персонажа однойменного роману відомого американського пись-
менника Сола Беллоу, є цікавим з багатьох причин. З одного боку, персонаж Беллоу – американець ро-
сійського походження, представник середнього класу, вчений-філософ та викладач –  є типовою амери-
канською мовною особистістю. З іншого боку, ми маємо справу з дискурсом зрілої, досвідченої особис-
тості, яка під час дії роману знаходиться у кризовому стані. Це зумовлює надзвичайну відвертість, у де-
яких випадках навіть оголеність дискурсу Герцога. 

При аналізі мовлення цього персонажа найяскравішою ідіосинкратичною особливістю на комунікати-
вному рівні виявляється надзвичайна кількість автокомунікативних повідомлень. Під автокомунікатив-
ними ми, згідно з дефініцією Ю.М.Лотмана, розуміємо повідомлення, адресант та адресат яких збігають-
ся [3:26]. Завдання подібних повідомлень – пом’якшити внутрішній конфлікт, реінтерпретувати особис-
тісно значущу інформацію. Внаслідок таких повідомлень можуть відбутися зміни у індивідуально цінні-
сній картині світу, за терміном В.І.Карасика [4]. Наведемо приклад одного з численних автокомунікатив-
них повідомлень Герцога: 

Dear Moses E.Herzog, Since when have you taken such an interest in social questions, in the external world? 
Until lately, you led a life of innocent sloth. But suddenly a Faustian spirit of discontent and universal reform 
descends on you. Scolding. Invective [5:68]. 

Перше, що привертає до себе увагу у вищенаведеному прикладі, - надофіціальне автозвертання «Dear 
Moses E.Herzog». Воно виказує не тільки іронічне ставлення до себе персонажа, але й властиву йому без-
доганну ввічливість, яка зберігається навіть у дуже складних психологічних ситуаціях, наприклад, коли 
Герцогу доводиться відповідати на провокаційні інсинуації поліцейського про його особисті стосунки  з 
колишньою дружиною: 

‘Appears to me you might be scared of her.’ 
Herzog was briefly resentful. The remark was calculated to provoke him. But he couldn’t afford to be angry 

now. ‘No, sir, not exactly’[5:293]. 
Крім того, у наведених вище прикладах відзначимо одну з особливостей лексикону Герцога – наяв-

ність значної кількості коротких однослівних речень, функція яких – стисла емфаза; за квеситивом (друге 
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речення) ховається констатив, а фраза ‘a Faustian spirit’ відображає один з прецедентних текстів героя – 
«Фауст» Гете. Герцога турбує власне невдоволення, нехарактерні для нього інвективи та лайка, але він не 
здатний перебороти себе. Книжні лексеми ‘sloth’, ‘descends’, ‘external’ свідчать про високий рівень осві-
ти Герцога. 

Власне комунікативні повідомлення Герцога теж відрізняються яскравими особливостями. Крім зраз-
ків реального, буденного спілкування, у дискурсі Герцога багато псевдоповідомлень, адресатами яких 
виступають люди, віддалені один від одного у часі та просторі. Серед них – не тільки знайомі, колишні  
співробітники, але й де Токвіль, Ніцше та ін. Герцог записує більшість подібних псевдоповідомлень у 
формі листів і таким чином веде постійний діалог зі всіма, чиї думки та слово якось вразили його. Серед 
адресатів Герцога є й померлі, що трохи непокоїть його: 

To haunt the past like this – to love the dead! Moses warned himself not to yield so greatly to this temptation, 
this peculiar weakness of his character. He was a depressive. Depressives cannot surrender childhood – not 
even the pains of childhood [5:143]. 

Взагалі, концепт  «смерть» виступає одним з головних концептів концептуальної системи Герцога: 
‘Face death. That’s Heidegger. What comes out of this?’ [5:270]. 
To him, perpetual thought of death was a sin [5:33]. 
As soon as thought begins to deepen it reaches death, first thing [5:272]. 
Концепт «смерть» – зворотна сторона концептів  «життя» та «сенс життя». Герцога турбує безособис-

тісність та надмірно діловий характер соціальних стосунків, але він не може нічого зробити, крім  звер-
тання  зі своїми думками до американського президента в одному  зі своїх уявлених листів: 

Dear Mr. President, Internal Revenue regulations will turn us all into a nation of bookkeepers. The life of 
every citizen is becoming a business. This, it seems to me, is one of the worst interpretations of the meaning of 
human life history has ever seen. Man’s life is not a business [5:11]. 

Навіть у листі, який він ніколи не надішле, Герцог позбавляє свої твердження категоричності за до-
помогою модератора ‘it seems to me’. 

Один з найсильніших потягів персонажа – потяг до розуміння та взаєморозуміння. Останній мотив 
яскраво проявляється на комунікативному рівні  у вигляді постійних напружених спроб пояснити свої 
думки та дії іншим. Сам Герцог відчуває даремність цього, але не може подолати себе: 

I should never have had these ‘explanations’ with her, thought Moses. Was it a point of honor to explain 
myself to everyone? But how could I explain? I myself didn’t understand, didn’t have a clue [5:167]. 

Вживання значної кількості квеситивів також пояснюється потребою розуміти, адже вміння правиль-
но сформулювати питання – перший крок до відповіді на нього. Проте влучні запитання – не є ще гаран-
тією комунікативного успіху, оскільки оточуючих може дратувати «зарозумілість» Герцога, як, напри-
клад, у наступному діалозі: 

‘Do you know what a mass man is, Himmelstein?’ 
Sandor scowled. ‘How’s that?’ 
‘A mass man. A man of the crowd. The soul of the mob. Cutting everybody down to size.’ 
‘What soul of the mob! Don’t get highfalutin. I’m talking facts, not shit.’ 
‘And you think a fact is what’s nasty.’ 
‘Facts are nasty.’ 
‘You think they’re true because they’re nasty.’ 
‘And you – it’s all too much for you’ [5:86]. 
У даному випадку Герцог проявляє аргументативні здібності. Він уміло атакує всі  аргументи свого 

опонента, доки вони не скінчаться. Але ж назвати цей діалог комунікативно ефективним важко – замість 
взаєморозуміння комуніканти прийшли до взаємної ворожнечі. Взагалі, Герцог часто подавляє співроз-
мовника, користуючись його ж тактикою для спантеличення співрозмовниці: 

Zelda: ‘Very demanding. Have to have your own way. She says you wore her out, asking for help, support.’ 
Herzog: ‘It’s all correct. And more. I’m hasty, irascible, spoiled. And what else?’ [5:38]. 
Погодившись й навіть підхопивши звинувачення співрозмовниці, Герцог позбавив її мовленнєвий акт 

сенсу, адже його мовленнєвий хід зовсім не відповів очікуванням Зельди. 
Пошуки розуміння спричиняють появу ще однієї яскравої когнітивної ідіосинкразії Герцога. Намага-

ючись певним чином систематизувати інформацію про оточуючих, щоб зрозуміти, хто вони, він вдається 
до категоризації. Ось лише деякі з категорій, якими він оперує, аналізуючи вчинки людей: a mass man, a 
romantic individual, a reality-instructor, tender-minded people, bitter Voltarian types та ін. Найяскравіший 
приклад буденної категоризації - це улюблена сімейна історія, яку герой вигадав для своєї маленької до-
ньки: 

June: ‘There’s this association that people belong to. They’re the most of every type. There’s the hairiest 
bald man, and the baldest hairy man.’ 

Hеrzog: ‘Yes, sweetheart. And if you can tell the hairiest bald man from the baldest hairy man, you get a 
prize’ [5:296]. 
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Легко помітити, як вдало Герцог подає дитині зовсім непросту думку про відносність всіляких кате-
горій. Наведений приклад свідчить про безсумнівну когнітивну складність персонажа. Проте, найважли-
віше для нього – визначити свій власний тип особистості й переконатися у правильному визначенні його 
іншими: 

For he was not a quixote, was he? A quixote was a Christian, and Moses E. Herzog was no Christian 
[5:286]. 

Do I see myself to be after long blundering an unrecognized son of Sodom and Dionysus – an Orphic type? 
(Ramona enjoyed speaking of Orphic types). A petit-bourgeois Dionysian? 

He noted: ‘Foo to all those categories! [5:17]. 
There were labels to fit him, naturally, but a harness cop like this would not be familiar with them [5:283]. 
It was not simple vanity, but a sense of responsibility that was the underlying motive. That he would say for 

himself. He was a bien pensant type. He took seriously Heinrich Heine’s beliefs that the words of Rousseau had 
turned the bloody machine of Robespierre, that Kant and Fichte were deadlier than armies [5:119]. 

Остання цитата демонструє, як серйозно Герцог ставиться до слова. Він не тільки намагається не ка-
зати зайвого та бути обережним у своїй вербальній поведінці. Для нього важливо якомога точно вислов-
лювати свої думки: адже правильно знайдене слово може бути орієнтиром у хаосі  повсякденності: 

Uxorious business – but that was not the right word. … Amorous [5:298]. 
Take me, for instance. I’ve been writing letters helter-skelter in all directions. More words. I go after reality 

with language. Perhaps I’d like to change it all into language, to force Madeleine and Gersbach to have a 
Conscience. There’s the word [5:272]. 

Дбайливе ставлення до слова інколи перемагає здоровий глузд, і Герцог вдається до корекції співроз-
мовника, не зважаючи на те, що це може образити останнього: 

Gersbach: you are a ferimmter mensch. 
Moses, to save his soul, could not let this pass. He said quietly, ‘Berimmter’ [5:61]. 
Звичайно, Герцог коректує також свій дискурс, як зовнішній, так і внутрішній: 
‘You’re an old friend’. 
‘Thanks,’ said Herzog. To his surprise he found difficulty in speaking. A swift rush of feeling, out of nowhere, 

caught his throat. His eyes filled up. The potato love, he announced to himself. It’s here. To advert to his 
temperament, call things by the correct name, restored his control. Self-correction refreshed him. 

Цікава метафора ‘potato love’, що неодноразово зустрічається у дискурсі Герцога, означає сентимен-
тальність. Він вважає це почуття дитячістю, й тому соромиться його: 

‘You’re just sentimental?’ 
‘That’s right. I’m a sentimental s.o.b. Call it that’ [5:293]. 
У цьому випадку Герцог приховує сором’язність зухвалістю; він вдається до евфемізму s.o.b. У нор-

мальному стані вживання подібних одиниць не характерне для його дискурсу, але як дуже емоційна лю-
дина він інколи не може стримати себе й вживає такі лексичні одиниці, як ‘sucker’, ‘bitch’, ‘s.o.b.’. Надмі-
рна емоційність може призводити до гротескної вербальної поведінки: 

Against his will, like an addict, struggling to kick the habit, he would tell again how he was swindled, 
conned, manipulated, his savings taken, driven into debt, his trust betrayed by wife, friend, physician [5:156]. 

Герцога можна назвати креативною мовною особистістю. Його дискурс багатий індивідуальними ме-
тафорами й порівняннями: 

But it was only human. You burn the house to roast the pig. It was the way humankind always roasted pigs 
[5:287]. 

Hitch your agony to a star [5:16]. 
But I am a prisoner of perception, a compulsory witness [5:72]. 
While I was fiddling in the fields. Like the grasshoppers in Junie’s favorite song [5:51]. 
This was what infantile fixations did to you, early traumata, which a man could not molt and leave empty on 

the bush like a cicada [5:67]. 
Герцог постійно займається інтроспекцією: 
He noted with distaste his own trick of appealing for sympathy. A personality had its own ways [5:12]. 
Moses, who had an odd habit of completing people’s sentences for them, made a mental note about his own 

perplexing personality [5:14]. 
Завдяки інтроспекції він починає розуміти, як багато парадоксів приховує життя: 
True things in grotesque form, he was thinking. He knew now how that was [5:269]. 
My balance comes from instability [5:330]. 
Інтроспекція також допомагає йому зрозуміти, що майже все у житті залежить від точки зору, або пе-

рспективи: 
And other things happened, sad, comical, or cruel, depending on one’s point of view [5:7]. 
Здатність змінювати перспективу теж свідчить про високий рівень когнітивної складності Герцога. 

Вона дозволяє йому називати себе ‘a suffering joker’[5:11], адже страждання під певним кутом зору є  
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лише ‘a species of idleness’ [5:3]. На комунікативному рівні це віддзеркалюється у комунікативній гнуч-
кості  Герцога, здатності пристосовуватися до потреб ситуації, варіюючи дискурсивну стратегію: 

‘What have you been doing?’ said Ramona. 
‘Me? Oh, all kinds of things. …’ 
‘Where did you go on the train? Were you running away from me?’ 
‘Not from you. But I suppose I was running.’ 
‘You’re still afraid of me, aren’t you.’ 
‘I wouldn’t say that. … Confused. Trying to be careful.’ 
‘You’re used to difficult women. To struggle. Perhaps you like it when they give you a bad time.’ 
‘Every treasure is guarded by dragons. That’s how you can tell it’s valuable. … Do you mind if I unbutton 

my collar? It seems to be pressing on an artery.’ 
‘But you came right back. Perhaps it was because of me.’ 
Moses was strongly tempted to lie to her, to say, ‘Yes, Ramona, it was you.’ Strict and literal truthfulness was 

a trivial game and might even be a disagreeable neurotic affliction [5:187]. 
‘Wherever you were going, with your valise, your fundamentally healthy instincts brought you back. They’re 

wiser than you,’ said Ramona. 
‘Maybe. …’ said Herzog. ‘I am going through a change of outlook’ [5:188]. 
У наведеному вище діалозі жінка грає активну роль, має комунікативну ініціативу. Вона намагається 

отримати від Герцога певну інформацію, навіть трохи маніпулювати їм, але Герцог, замість відвертої 
відповіді, розмірковує вголос, як завжди вживаючи багато модераторів, навіть перехоплює комунікатив-
ну ініціативу спробою змінити тему розмови. Коли  жінка прозоро натякає , що вона хоче від нього почу-
ти, він переборює бажання збрехати й знов уникає прямої відповіді. 

Не зважаючи на ексцентричність та інколи парадоксальність дискурсу Герцога, він залишається у 
межах психологічної норми. Аналізуючи свій характер, Герцог вживає характерні для його лексикону 
психологічні терміни, що допомагають йому розібратися в собі: 

What sort of character was it? Well, in the modern vocabulary, it was narcissistic: it was masochistic: it was 
anachronistic. His clinical picture was depressive – not the severest type: not a manic depressive. There were 
worse cripples around. If you believed, as everyone apparently did, that man was a sick animal, then was he ever 
spectacularly sick, exceptionally blind, extraordinary degraded? No. Was he intelligent? His intellect would 
have been more effective if he had an agressive paranoid character, eager for power. He was jealous, but not 
exceptionally competitive, not a true paranoic [5:4]. 

Порівняння проведеного лінгво-психологічного аналізу з власним аналізом персонажа дозволяє внес-
ти тільки одне доповнення. Воно стосується егоцентризму Герцога. Його можна визначити як егоцентри-
чну особистість на підставі значної кількості  егоцентричної лексики та слів з компонентом ‘self-‘ (self-
abuse, self-love та ін.), постійного обговорення свого характеру з іншими та інтроспекції. Егоцентризм, 
зануреність у себе, особистісна глибина думок Герцога корелюють з інтровертованою акцентуацією, за 
типологією акцентуйованих особистостей К.Леонгарда [6]. 

На підставі проведеного аналізу мовної особистості М.Герцога зроблено такі висновки: 
1. Когнітивний, або тезаурусний рівень Герцога відрізняється високою когнітивною складністю; роз-

виненими концептуальною та мовною картинами світу; здатністю змінювати точку зору; схильністю до 
систематизації й категоризації. У концептуальній картині світу персонажа важливу роль виді грають абс-
трактні концепти ‘death’, ‘truth’, ‘sense of life’, ‘self’. Взагалі, когнітивна система Герцога має  дуже висо-
кий ступінь абстракції. 

2. Головними мотивами комунікативної діяльності Герцога виступають пошук істини, самоствер-
дження, потреби у розумінні та співчутті. 

3. Для ідіолекта персонажа характерна креативність та вживання лексичних одиниць всіх регістрів. 
4. Ідіосинкратичні риси вербальної поведінки Герцога –  іронія, гіпертрофована автокомунікація та 

інтроспекція, гнучка комунікативна тактика та стратегія, схильність до корекції, пошук оптимального 
виразу власних думок, уникнення прямих відповідей. 

5.Встановлено зв’язок між гнучкою комунікативною тактикою та стратегією із здатністю змінювати 
точку зору. 

6.Знайдено найбільш важливі для дискурсу Герцога психологічні фактори – депресивність, егоцент-
ризм та інтровертована акцентуація. 

Враховуючи всі вищезазначені параметри, ми вважаємо, що мовну особистість персонажа М. Герцога 
з однойменного роману С. Беллоу відзначається комунікативною й когнітивною складністю; інтроверто-
ваністю; егоцентричністю. 
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Бондаренко Я. А. Коммуникативно-когнитивная характеристика речи  персонажа (на материале 
речи М.Герцога из одноименного романа С.Беллоу). 

В статье дается комплексная коммуникативно-когнитивная характеристика речи персонажа. Уста-
навливается связь когнитивных и коммуникативных особенностей идиостиля. На основе комплексного 

вербального анализа определяется тип языковой личности персонажа. 

Bondarenko Ya. O. Comminucative-cognitive characteristics of a personage’s speech (on the material of 
М.Herzog’s speech from S.Bellow’s novel “Herzog”). 

The article deals with a complex communicative-cognitive analysis of the protagonist’s idiolect. The correspon-
dence between cognitive and communicative peculiarities is established. On the basis of complex verbal analysis 

the type of the linguistic personality is determined. 
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КАСТИЛЬСЬКА ФОНЕТИЧНА СИСТЕМА І МОВНА ПРАКТИКА 
НОСІЇВ СЕРЕДНЬОІСПАНСЬКОЇ МОВИ 

У статті аналізується зафіксована у пам'ятках мови та літератури середньовічної Іспанії 
(ХІІ-ХІV ст.) фонетична варіантність слів. Підкреслюється факт не суто індивідуальної творчості, а 
реального стану синхронного функціонування мови та історичної еволюції її фонетичної системи. 

Аналіз мовної реальності в історичному аспекті розкриває глибокий внутрішній зміст національної 
ознаки романських мов, їх племінної, діалектної і соціальної стратифікації. Те, що лексика рухлива, лег-
ко запозичується, переходить з однієї мови в іншу, порушуючи межі і кордони споріднених і неспорідне-
них мов, — суть мови, що визначається діалектичною природою її функціонування. Особливо в період 
становлення національної мови процес нескінченно різноманітних і багатоманітних переходів, дуже іс-
тотних у розумінні чинності закону дроблення колись єдиної мови, помітно активізується. Це, мабуть, і 
виправдує той факт, що стан літературної пам'ятки «Пісня про мого Сіда» (ХІІ ст. ) не дає можливість 
приписати його тому чи іншому іспанському діалекту. Однак, якщо врахувати висновок, до якого прихо-
дить Менендес Підаль після ретельного вивчення маршруту Сіда за «Піснею», про те, що автора треба 
шукати в районі Мединаселі і Сант-Естеван де Гормас, тобто в південно-східній частині Кастилії, то з 
великою підставою можна визнати кастильське походження «Пісні». Тим більше, що автору найкраще 
відома географія Кастилії і події, які там відбуваються. Діяння Сіда в інших краях він або передає дуже 
скорочено, або зовсім опускає, або спотворює. Факти  мовної системи «Пісні» також свідчать на користь 
кастильського діалекту. 

Літературна мова середньовічної епохи у відношенні фонетичних і граматичних норм являла собою 
ще строкату неорганізовану картину. Пов’язана з живою мовою носіїв, літературна мова зовсім не ви-
ключала використання варійованих форм в залежності від функціональної обумовленості мови.  

У пам'ятках середньовічного періоду виявилася зафіксованою розмовна мова носіїв у фонетичних ва-
ріантах співіснуючих форм, протипоставлених на основі загальномовних фонетичних властивостей тих 
чи інших фонем:  
 1) гемінат — спрощений гемінат: assi — asi, commo — como, fosse — fostes, vassallo — vasallo, 
fferir — ferir, ffallaron — fallado, pіenssen — pensemos, possar — posar, conssejo — consejo, etc.;  
 2) спрощення груп  приголосних: seyesçientos — seysçientos — seyçientos, guadalmeci — 
guadameçis, etс.;  
 3) апокопа кінцевих голосних — повна форма: nuef años — nueve días, esta noch — antes de la 
noche, en buen ora — buena voluntad, castillo tan fuort — cavallos fuertes, etc.; 
 4) вокалізація: llegaua, seruido, aguijaua, en saluo, caualgó, cauallos, ouieron; 
 5) змішування голосних і приголосних: puorta — puerta, su — so, veluntade — voluntad, mejor — 
mijores; campo — canpo, conde — comde — cuemde, etc.; 
 6) оглушення кінцевого приголосного [d]: amiztat — amiztad, grant — grand, sabet — sabed, etc.; 

7) епентеза: sedmana, juvizio, reconbrar; 
8) метатеза: indos, vibo — bivo, levaldas, daldo, prestalde, etc.  

З усього широкого кола чисто фонетичних особливостей слів, що існують у середньоіспанській мові, 
представлені найбільш розповсюджені і частотні, які належать різним лексико-граматичним розрядам, а 
отже і самій мові, її фонетичній системі. Фонетична система середньовічної кастильської мови характе-
ризується, насамперед, своєю мінливістю: поряд із старими фонетичними формами з'являються нові, які 
досягають свого повного розвитку тільки в ХVІ–ХVІІ ст.ст. [1: 78]. 

При більш детальному вивченні орфографії варіантних форм можна відзначити властиві мові періоду 
написання «Пісні» певні тенденції фонетичних і лексичних процесів становлення загальнонаціональної 
іспанської мови, що чудово ілюструються більш пізньою літературною спадщиною, і не тільки в межах 
ХП-ХІУ ст.ст., тобто з часу створення оригіналу — до часу рукописного варіанта, виконаного перепису-
вачем Пером (Педром) Аббатом у 1307 році за загальноприйнятим в Європі літочисленням.  А це, з одно-
го боку, прямим чином доводить живий контакт між способом вираження думки і наявністю мовних за-
собів, якими користуються носії мови, а з іншого, наступність особливостей розмовної мови ранньосере-
дньовічного періоду, що історично походять від  розмовної латинської мови — основи сучасних роман-
ських мов. Типовими для розмовної латинської форми спілкування є, на думку ряду дослідників, такі 
характеристики лінгвістичного і нелінгвістичного планів: 1) зниження ролі фонетичної системи в пере-
дачі інформації за рахунок посилення ролі інтонаційних засобів, жесту, міміки, використання знання об-
становки мови внаслідок близького контакту співрозмовників; 2) збільшення можливостей нейтралізації, 
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синкретизму і зменшення розчленованості (кожна окрема фонема і звук грають вже меншу роль, звуки 
можуть змінювати свої якості,  послаблятися чи зовсім зникати в потоці мовлення, так що частина фонем 
у словах виявляється зовсім не представленою) [2: 138]. 

Неважко помітити у наведених характеристиках розмовної латинської мови тенденцію до порушення, 
розхитування класичної норми вимови романізованого населення, а отже і тенденцію до формування 
власних романських фонетичних систем — невід'ємна властивість і матеріальна сторона всіх природних 
мов, що існували й існують досить. Не звертаючись тут до обговорення широкого кола питань, пов'яза-
них з фонетичними розходженнями між романськими мовами і їхнім латинським  джерелом, оскільки 
сучасне мовознавство має у своєму розпорядженні солідний багаж теоретичних досліджень закономірно-
стей еволюції фонетичної системи кожної національної мови у період після розпаду Римської імперії, 
підкреслимо факт прямої залежності е в о л ю ц і ї  ф о н е т и ч н о ї  с и с т е м и  від фізичної, фізіологіч-
ної і соціальної природи  л ю д и н и . 

І.О.Бодуен де Куртене, який передбачив сьогоднішній бурхливий розвиток таких напрямків науки 
про мову, як психолінгвістика, етнолінгвістика, соціолінгвістика, математична лінгвістика, лінгвостатис-
тика, відзначає, що мовознавство досліджує життя мови  у  всіх її проявах, зв'язує явища мови, узагаль-
нює їх факти, визначає закони розвитку й існування мови і відшукує діючі при цьому сили. 

Життя мови у всіх її проявах забезпечене функціональним навантаженням мови, немислимого поза її 
звукової будови. «Так, наприклад, — пише І.О.Бодуен де Куртене, — один із загальних законів розвитку 
мови полягає в тому, що  звук чи співзвуччя більш важке заміняється протягом часу  звуком чи співзвуч-
чям більш легким або що з представлень більш конкретних розвиваються представлення більш абстракт-
ні та інше. З цих законів зустрічаються уявні винятки, але при точному дослідженні ці винятки виявля-
ються обумовленими відомими причинами, відомими силами, що перешкодили  причинам чи силам, що 
викликали даний закон, розширити його і на удавані винятки. Переконавшись в цьому, ми повинні зізна-
тися, що наше узагальнення в законі було неточне і неповне і що до відомого вже genus proximum закону 
варто додати ще обмежуючу differentia specifica. Тоді стане ясно, що уявний виняток складає, власне ка-
жучи, тільки підтвердження загального закону" [3: 268].  

Отже, варто рахуватися з тим, що на різних рівнях розвитку мови фонетичні варіації слів, що іноді сто-
річчями, є результатом фонетичних змін і можуть розглядатися або з погляду закономірностей еволюційно-
го процесу, або з погляду уявних винятків, що пройшли етап порушення класичної норми вимови. 

Звуки, що утворюють слово, вступають у підлеглу фонетичним закономірностям взаємодію: попере-
дні впливають на наступні, а ті, у свою чергу, виявляють зворотний вплив. Взаємодія і взаємовплив фо-
нем — найпростіший аналог відносин між словами.  Далеко не завжди очевидно, яка сума дійсних 
явищ стоїть за причиною появи надзвичайно різноманітних і строкатих варіантних лексичних одиниць. 
Наприклад:  

Señora, dame graçia, dame consolaçión,  
 Gáname del tu fijo graçia e bendiçión [Juan Ruiz, 24; далі вказується номер сторінки];  
 
Las quales digo, si buenas son que traen al alma conssolaçión e aluengan la vida al cuerpo e dánle onrra 

con pro e buena fama [25].  
У варіантах соnsоlаçіón і conssolación протилежність простого s і  гемінованого ss  не набуває фоно-

логічної значущості і, очевидно, є продовженням, а можливо, і відродженням в окремих випадках, часом 
інтенсивного, тих тенденцій гемінування, що були властиві експресивності мови ще в латині і на які у 
свій час звернув увагу А.Мейє. 

Мова «Книги Благої Любові», на відміну від мови «Пісні про мого Сіда», що розділяються часовим 
простором у два сторіччя, значно перевершує у використанні варіантних форм, оголюючи суперечливу 
техніку оформлення вихідного матеріалу і ту ступінь протиріч, де багато варіантів знаходяться не в дода-
тковому, а в конкуруючому відношенні один до одного. Пор., наприклад:  

siempre — ssienpre (приголосний  s — гемінат ss, асиміляція — дисиміляція m – n):  
Omes, aves, animalias, toda bestia de cueva  
Quiere, segunt natura, conpaña siempre nueva;.. [39].  
 
Ssienpre avía della buena fabla e buen rriso,  
Nunca al рor mí fizo nin creo que fer quiso [ibid];  
 
subió — sobió (змішування голосних о – u ← латин. sŭbīre), cátedra — cáthedra (кастильська форма 

написання конкурує з латинською, етимологічною cathědra):  
Sobió en alta cátedra, dixo con bavoquía:  
"D'оy máys vengan los griegos con toda su porfía". 
 Subió en otra сáthedra, todo el pueblo juntado.  
Començaron sus señas, como era tratado [36];  
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rrazón — razones (зіткнення в графіці позиційно не обумовленої надлишкової форми багатоударного 
вібранта [ř]):   

Lo que Buen Amor dize con rrazón te lo pruevo [37];  
 
Las del Buen Amor sson razones encubiertas:…[38]. 
Аналогічне явище спостерігається не тільки в іменах загальних, але і власних:  Rroma - Roma:  
Entiende bien mis dichos e piensa la sentençia,  
Non contesca contigo como al dotor de Greçia  
Con el rribal de Rroma e su роса sabençia,  
Quando demandó Roma a Greçia la çiencia [35];  
похідних nombres gentilicios:  rromanos — romano :   
Ffueron rromanos en cuyta, non sabiendo que fazer,  
porque non eran letrados ni podrían entender  
 a los griegos doctores ni a su mucho saber  [35];   
 
Estando en su cuyta  dixo un çibdadano  
Que tomasen un rribal, un vellaco romano  [35];   
дієслівних формах:  rrespondieron -  respondieron:   
Rrespondieron los griegos que non las meresçien  
Nin las podrian entender, pues que tan poсo sabien.  
Respondieron rromanos que les plazia de grado;... [ibid]. 
Пор. непослідовність орфографії ff – f:  Ffallaras muchas graçias, non fallaras un huevo;...[37]; Aun tu, 

que dixiste a los tus servidores / Que con ellos serias ante reys dezidores / E les dirias palabras, que fabrasen  
mejores:...[24] (fabrar метатеза fablar); En general a todos ffabla la escriptura:... [38];  El ffuego ssenpre 
quiere estar en la çeniza, / Comoquier que mas arde, quanto mas se atiza:...   [39];  Do son muchos tyzones e 
muchos tyzonadores, / Mayor sera el fuego e mayores los ardores:... [121]. 

Наведені приклади далеко не вичерпують всю ту різноманітність варіантних форм, з якою не можна 
не рахуватись, навіть у тому випадку, якщо орфографія непослідовна і неточна в позначенні звуків і їхніх 
сполучень, але однак вона відкриває істотні сторони життя іспанської мови. «При всій строкатості і нері-
внозначності елементів, з яких складається «Книга Благої Любові», — пише З.І.Плавскін, — вона являє 
собою твір цільний і такий, що підкоряється єдиному плану. Тільки перед читачем з'являється не мальо-
вниче полотно, а мозаїчне панно, у якому цілісність враження лише підкреслюється тим, що воно скла-
дено з безлічі різнобарвних шматочків» [4: 328]. Як видно, ту характеристику, що дає дослідник окремо-
му твору ХІV ст., твору, який породив суперечки в оцінці своєрідності змісту, стилю і мови, можна від-
нести і до мовної системи ХII-ХІV ст., де в результаті орієнтації на вимову закріплюється нескінченна 
різноманітність асоціацій образного мислення. Відсутність певних закономірностей при варіюванні, не-
залежності  останнього від типу тексту, діалектної і часової приналежності говорить про те, що в даному 
випадку в графіці варіантних форм має місце відображення не суто індивідуальної творчості, а реального 
положення синхронного функціонування й історичної еволюції іспанської мовної системи. "Важливо 
відзначити, — підкреслює Ф.П.Філін, — що в природі будь-якої мови є варіанти для вираження одних і 
тих самих значень. Одні з цих варіантів з погляду мовної практики даного часу є загальноприйнятими, і 
доповнюють один одного, інші повинні мати обмежене вживання, співіснування третіх виявляється не-
бажаним" [5: 133]. 

З погляду мовної практики, функціонуючи в складних умовах суспільного буття, мова виявляється 
не в змозі не реагувати адекватно протягом багатьох століть і тисячоліть, у кожен момент своєї історії на 
різного роду фактори, що визначають динаміку взаємопроникнення і взаємодії лінгвістичних і нелінгвіс-
тичних мотивів у її структурних елементах. Цілком очевидно, що середньовічна кастильська фонетична 
система, представляючи собою традиційну систему, отриману в спадщину від давньоіспанської з усіма 
непослідовностями, коливаннями, відхиленнями, протиріччями, ще більш інтенсивно оголює нестабіль-
ність форм звучання і графіки, зіткнення фонетичних варіантів, факти мовних навичок носіїв. Але оскі-
льки формування національної літературної мови ніколи не буває в ізоляції від носіїв мови, від соціаль-
них і територіальних діалектів, просторіччя, отже, і поширеність тих чи інших мовних традицій немину-
че робить вплив на літературну мову. Сам факт існування в іспанській мові розглянутого періоду вели-
кої кількості варіантних форм, покликаних поряд з іншими мовними утвореннями виражати значення і 
певні відносини, припускає волю вибору в організації висловлення. Через мовну діяльність людей, через 
акти мовлення виявляється всякий стихійний процес динаміки мови. Письменник при доборі мовних за-
собів переслідує нерідко мету — дати зразок благозвучності, образної сили слова, зразок синтаксичної 
конструкції використання слів у мови, зразок звукової символіки і т.п. Крім необхідності точно передати 
думку, є присутньою ідея необхідності  прикрасити й удосконалити мову. Деякі з варіантів у різних тек-
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стах стилістично рівноцінні як у контактному, так і в дистантному  використанні. Наприклад:  Mill 
tienpos e maneras podrás después fallar: / El tyenpo todas cosas trae a su lugar [122]; Líbrame tú, mi Dios, 
desta coyta tan maña, / Dame tu misericordia, tira de mi tu saña [23]; Obras de missericordia e de mucho  
bienobrar, / Dones de Espritu Santo, que nos quiera alunbrar [247]; Con muncha mesericordia dar a los роbrеs 
posada: /Tener fe que santa obra es de Dios galardonada [248]; Spritu de fortaleza, que nos quiera ayudar:  / Con estas 
brafuneras la podremos bien matar [248]; Con spiritu de çiencа sabiendo mesura catar, / Comer tanto, que podamos para 
pobres apartar [ 249]; Tomemos escudo fuerte pyntado con tabletas, / Spritu de buen  conssejo, encordado destas letras 
[ibid]; Por pereza perdieron muchos conpaña mía, / Por peresa se pierde muger de grand valya [97]; Dezir t'he la ffasaña 
de los dos peresosos, / Que querían casamiento e andavan acusiossos;... [ibid]; ...Coydando que tenían su cassamiento 
fecho. / Respondiolos la dueña qu'ella quería casar/ con el más peresosso, aquel quería tomar; [ibid]; Porque todo bien es 
comienço e rayz / La Virgen Santa María, por ende yo, Juan Rruys, / Açipreste de Fita, della primero fiz’ / Cantar de los sus 
gozos que asy diz’ [30]. Yo Johán Ruyz, el sobredicho arçipreste de Hita, / Pero que mi coraçón de trobar non se quita / 
Nunca fallé tal dueña, como a vos Amor pynta, / Nin creo que la falle en toda esta cohyta  [113]. 

Варіантність як особливе мовне явище знаходить обґрунтування в самому факті часткового фонетич-
ного збігу слів, який сприймається носіями мови як доказ семантичної тотожності, значеннєвої еквівале-
нтності, а отже, і лексичної взаємозаміни в контекстах, виступаючи лише потенційно (в силу звукової 
подібності) одним з показників зовнішнього розмаїття, декорування тексту. Поєднання у варіантах зага-
льного і відмінного (зміст і форма) відбувається під впливом різних факторів як зовнішніх стосовно мови 
— соціальних імпульсів, так і внутрішніх — фонетичних тенденцій аналогії, законів і закономірностей 
розвитку і зміни звукового ладу і лексичного складу мови. 

Д. М. Ушаков у свій час підкреслював, що мова по своїй природі явище частково фізичне, частково 
психічне. Тому й в житті мови діють фактори фізичні, психічні і суспільні, тобто змінюється мова і від 
фізіологічних причин (зміни в артикуляціях обумовлені у свою чергу будь-якими більш загальними при-
чинами) і від психічних (дія асоціацій, якими зв'язані у свідомості мовців факти мови), і від загальних 
історичних причин, що змінюють життя і склад того суспільства, якому мова належить [6: 322].  

Сама історія здавалася прихильною до долі кастильської мови як у великомасштабних політичних, 
економічних, соціально-культурних подіях, так і в незначних на перший погляд фактах для лінгвістичної 
теорії мови. Шлюб Фердинанда Арагонського та Ізабелли Кастильської у 1474 році найвищою мірою 
відомий тим, що політичним наслідком цього шлюбу стала династична унія Арагону і Кастилії. Ферди-
нанд Арагонський (Католик), король Арагону і Кастилії, фактично, стає першим королем об'єднаної Іс-
панії. Але Ізабелла і Кастилія виявилися сильнішими за Фердинанда й Арагону. Мова дає свідчення пе-
реваги кастильської. От що пише Умберто Тоскано з приводу «кастелянізації» Фердинанда Арагонсько-
го: «Фернандо «кастелянізувався», у той час як Ізабель завжди зберігала манеру говорити, засвоєну на 
землі Авіла. Незважаючи на те, що в Арагоні завжди говорили facer, farina і fambre, Король Католик — 
на кастильский манер, забувши звук f  своєї землі, вимовляв по-кастильськи hacer і harina» [7: 6]. 

Відомо, що перехід початкового латинського f- у h- аспірований, а потім і в німий став наслідком іс-
тотних змін в області іспанського консонантизму, які призвели до перебудови матеріальної частини 
етимологічно споріднених слів. Придихове початкове h- зберігається в діалектній вимові і в словах типу 
horno, humo та ін. [8: 82], а також у деяких районах Латинської Америки [9: 122]. Видозміни в матеріаль-
ній частині слова можуть бути дуже різними і приводити до неадекватних результатів. Пор. функціону-
вання в сучасній іспанській мові слів, які входять у тісне зіткнення з явищами етимологічної дублетності, 
варіантності і синонімії: fondo «дно», прям. і перен. «глибина»; «фон» і hondo «глибина, дно»; fosco «те-
мний, похмурий» і hosco «смаглявий, темношкірий»; «похмурий»,  fontanar «джерело» і hontanor «місце-
вість, де є багато джерел», fustigar «бити батогом, бичувати», «покривати ганьбою», і hostigar «бити ба-
тогом», «мучити, змушувати страждати» та ін.  

Зрозуміло, що динамізм мови може бути пояснений тільки за умови визнання того, що вона не є авто-
номним організмом по відношенню до мовців.  
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Данилич В.С. Кастильская фонетическая система и языковая практика носителей среднеиспанско-
го языка. 

 В статье анализируется зафиксированная в памятниках языка и литературы средневековой Испании 
(ХІІ – ХІV ст.ст.) фонетическая вариантность слов. Подчеркивается связь реального положения син-

хронного функционирования языка и исторической эволюции его фонетической системы. 

Danylych V.S. Castelian Phonetic System and Language Practice of Middle Spanish Language Speakers. 

The article focuses upon the phonetic variability of words, which reveals itself in the language and literary 
manuscripts of medieval Spain (XII-XIV centuries). The link between the real state of the synchronic language 

functioning and historical evolution of its phonetic system is underlined in the article.
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КОГНІТИВНИЙ СТИЛЬ ЯК ПІДХІД ДО РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КАРТИНИ СВІТУ ІНДИВІДА 

У центрі уваги автора знаходиться лінгвокогнітивний стиль індивіда, який розглядається у контексті 
проблеми “людина в мові”, що передбачає розгляд картини світу індивіда як взаємозв’язку реальної ка-

ртини світу, концептуальної та мовної картин світу. 

Під терміном “когнітивна лінгвістика” розуміється група теоретичних підходів, які в цілому сумісні 
між собою і розділяють деякі основні принципи. По-перше, погляд на мову як невід’ємну частину пі-
знання. По-друге, мова відображає взаємодію психологічних, комунікативних, функціональних та куль-
турних факторів. Зазначене ствердження означає, що, як плід людського розуму, мова певною мірою вка-
зує як працює розум, а структура мови відображає функціональні критерії, основою яких є використання 
мови як комунікативного знаряддя. 

На початку нового тисячоліття з впевненістю можна говорити про цілий напрямок в західній лінгвіс-
тиці, основою якого є саме семантичний опис. Таким чином, йдеться про когнітивну семантику. Дійс-
ність проектується на семантику природної мови. Унаслідок подібного проектування породжується те, 
що Р. Джакендофф називає спроектованим світом (projected world), який відрізняється від світу дійснос-
ті, насамперед, специфічними особливостями людського організму взагалі, а також специфікою конкрет-
них проявів культури [див. 1]. Співставлення спроектованих світів (картин світу) в межах як однієї, так і 
різних мов є тим завданням, яке намагаються вирішити дослідники, що працюють у сфері когнітивної 
семантики. 

Увага лінгвістів невипадково почала концентруватись на когнітивних аспектах мови та мовлення. Цей 
процес зумовлено зміною наукової парадигми та становлення парадигми антропологічної лінгвістики, 
яка розглядає мову не як певна іманентна система, а як систему, що є тісно пов’язаною з мисленням, ду-
ховно-практичною діяльністю людини, її особистістю та знаннями про світ. А шлях від реальності до її 
осмислення в свідомості пролягає через низку концептуальних вербалізованих моделей, які формують 
парадигму описання світу суб’єктом. 

Поділяючи точку зору, що когнітивізм – це погляд, згідно якому людина повинна вивчатись як систе-
ма переробки інформації, а поведінка індивіда досліджуватись і пояснюватись у термінах внутрішнього 
стану людини [2,17], ми вважаємо за доцільне розглянути когнітивний стиль особистості як лінгвокогні-
тивну модель репрезентації знань, у тому числі картини світу. Сучасні когнітологи, зокрема М. Джонсон, 
стверджують, що ми сприймаємо та розуміємо світ головним чином на основі нашого фізичного досвіду. 
Таким чином, світ не є індеферентним потоком інформації, що підлягає обробці. Когніція організує у 
мисленні людини процес смислоутворення та використання значень. Саме значення стає спільним спад-
ком людей, що належать до певної культури, лише у межах цієї культури. Спосіб репрезентації знань 
узгоджується з соціо-культурним досвідом людини – носія знання” [ 2:25]. 

Останнім часом у ряді праць можна зустріти низку різноманітних термінів, що пов’язані з пізнаваль-
ною діяльністю індивіда, а саме: стиль діяльності, пізнавальний стиль особистості, когнітивний стиль, 
суб’єктна активність [3:4]. Так, О.С. Кубрякова пропонує наступне визначення когнітивного стилю як 
бажаного підходу до вирішення проблеми, що характеризує поведінку людини відносно цілого ряду си-
туацій та змістовних областей, незалежно від інтелектуального рівня індивіда, його компетенції [5:79]. 

Сучасний психологічний словник визначає когнітивний стиль як відносно стійкі індивідуальні особ-
ливості пізнавальних процесів суб’єкта, що виражаються в пізнавальних стратегіях, які ним використо-
вуються [6:164]. Механізм когнітивного стилю проявляється в поведінці індивіда в сфері спілкування. 
Когнітивний стиль являє собою спосіб переробки інформації й тому проявляється більше там, де є дія 
(тобто, реальна поведінка) [4:5-6; 7:2]. 

Когнітивний стиль також розглядається як стиль репрезентації, пов’язаний з типами особистості, 
який асоціюється з особливостями характеру людини, та в цьому смислі визначається як “відносно стабі-
льна сполука особистісних інваріантів у конкретного індивіда” [2]. 

Оскільки когнітивний стиль у найбільш загальному розумінні визначається як відносно стійкі індиві-
дуальні особливості пізнавальних процесів суб’єкта, що використовуються індивідом у пізнавальних 
стратегіях, ми пропонуємо розглянути “когнітивну складність” як психологічну характеристику когніти-
вної сфери людини. Когнітивна складність відображає ступінь категоріального диференціювання свідо-
мості індивіда, що сприяє вибірковій категоризації вражень про дійсність, яка опосередковує його діяль-
ність [6:164]. 

Об’єктом уваги дослідників стають стійкі характеристики, які І. М. Козлова називає складниками так 
званого “пізнавального стилю особистості” [8:129]. На сучасному етапі розвитку наукових знань актуа-
льною є також тенденція розглядати пізнання як “принцип пояснення”, що є основою для розуміння осо-
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бистості. Зазначена тенденція  зумовлена насамперед спрямованістю лінгвістики останніх років на ви-
вчення не лише мови, а й свідомості людини, ментальних структур презентації знань [9:3]. 

Отже, когнітивний стиль ми розглядаємо як лінгвокогнітивну модель репрезентації знань, яка вклю-
чає сукупність наступних ознак стилю життя особистості: 

• пізнавальні стратегії, що формують когнітивну складність індивіда; 
• мотиви та ціннісні орієнтації, що створюють схему змін поведінки людини, і є умовою появи когні-

тивного балансу чи дисонансу; 
• когнітивні детермінанти пізнавального стилю особистості чи індивідуальні конструкти або, іншими 

словами, шляхи тлумачення оточуючого світу, тобто підходи до вирішення проблем: 
 
                                        СИСТЕМА КОНСТРУКТІВ ІНДИВІДА 
 
 
КОГНІТИВНИЙ БАЛАНС                                     КОГНІТИВНИЙ ДИСОНАНС   
                       
 
                                               КОГНІТИВНА СКЛАДНІСТЬ 
 
 
                                                          СТИЛЬ ЖИТТЯ  
                                                                                      
 
                                ЛІНГВОКОГНІТИВНА МОДЕЛЬ ОСОБИСТОСТІ 
 

Таким чином, проблема когнітивного стилю розглядається нами в контексті актуальної проблеми – 
ролі людського фактора в мові, а отже, актуальною є сформульована в останні роки концепція “мовної 
особистості” [10:11], основою якої є саме когнітивний стиль як підхід до репрезентації картини світу. 

Тема людського фактора в мові передбачає розгляд антропологічно зумовлених ознак мови. Такі 
явища мови, як дейксис, модальність, ідіоматичність, символізація та деякі інші, залежать від психофізі-
ологічних особливостей людини. Запропонований в кінці ХIХ – на початку ХХ століття термін “картина 
світу”, в галузі лінгвістики означає дослідження проблеми “людина в мові”. Поняття картини світу нале-
жить до фундаментальних понять, які виражають специфіку людини та її буття, її взаємовідносини з ото-
чуючим світом. Введення поняття картини світу в антропологічну лінгвістику дозволяє розрізнити два 
типи антропологізації світу: 

- феномен первинної антропологізації світу (вплив психофізіологічних та інших особливостей люди-
ни на конститутивні ознаки мови); 

- феномен вторинної антропологізації (взаємовплив різних картин світу людини – релігійно-
міфіологічної, філософської, наукової, художньої) [12:11]. 

Кожна мова відображає певний спосіб сприйняття та організації, тобто концептуалізації світу. Така 
концептуалізація відображає єдину систему поглядів, яка охоплює всі аспекти буття, включаючи людину 
як складову частину цього буття. Людина в мові є представленою з різних боків. Найбільш складним є 
внутрішній світ людини, котрий в мові представлено двома типами: ментальним та емоційним. Ці типи 
завжди протиставлені один одному і мають свої особливі способи мовного вираження. Стереотипи мов-
ної свідомості зумовлюють специфіку ментального світу людини.  

Спосіб концептуалізації дійсності є частково універсальним, частково має національно специфічний 
характер. У повсякденній чи наївній картині світу, “спосіб сприйняття” має пріоритет над дійсною спра-
вою речей. Між тим, мова – це єдина знакова система, в якій зафіксовано не лише реальну дійсність, а й 
“символічний всесвіт”, тобто творчо оброблену дійсність. Картина світу являє собою центральне поняття 
концепції людини, що виражає специфіку її буття. Загальна картина світу може бути своєрідним посере-
дником під час спілкування індивідів для забезпечення їх взаєморозуміння. Мова – одна із складників 
єдиного процесу – сприйняття людиною об’єктивної дійсності, відображення та збереження її в свідомо-
сті, а також у способах передачі інформації про дійсність у процесі мовленнєвої комунікації [13:20; 
14:37-40]. 

Таким чином, картина світу, відображена в свідомості людини, є вторинним існуванням об’єктивного 
світу, закріпленого та реалізованого у своєрідній матеріальній формі. Цією матеріальною формою є мова, 
яка і виконує функцію об’єктивації людської свідомості, лише як окремої монади світу. Тому реалізуєть-
ся особлива взаємодія “людина – світ”, в результаті якої з’являється індивідуальна картина світу. 

Існування вторинного ідеального світу в мові створює передумову для співвіднесення об’єктивної ре-
альності, незалежно від свідомості людини, та ідеальної картини світу як продукту людської свідомості. 
Концептуальна картина світу в цьому смислі може трактуватися не як сукупність окремих явищ, а як 
ідеально представлений взаємозв’язок об’єктивних предметів та процесів, відповідно існуючих у склад-
ній системі взаємозв’язків у світі понять [15:75]. 
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У діяльнісно-ергонному уявленні картина світу є певним результатом створення суб’єктом образу 
світу за допомогою певних засобів: 

1) суб’єкт картини світу (“діяч”) є зображувачем; 
2) предмет картини світу (її об’єкт, “що”) є зображуваним; 
3) результат діяльності (сам образ) є безпосередньо концептуальна картина сприйняття дійсності. 
Таким чином, досліджуючи проблему відображення концептуальної картини світу в людській мові, і, 

беручи до уваги беззаперечний зв’язок оточуючого світу (реальної картини світу), мислення (тобто, відо-
браження цієї діяльності в мозку людини – концептуальної картини світу), мови (або вираження резуль-
татів цього відображення в мові – мовної картини світу), слід зазначити, що людина ніколи не може ціл-
ком та повністю відобразити оточуючий світ у всій його різноманітності.  

Як зазначає О. В. Кравченко, поділяючи підхід С. Пальмера, унікальність мови як знакової системи 
полягає в тому, що вона є не лише продуктом пізнавальної діяльності людини, а й одночасно одним з 
основних засобів здійснення цієї діяльності. З одного боку, в системі мови знаходять відображення ког-
нітивні процеси, в основі яких лежить психофізіологічна діяльність людини; а з іншого – на рівні абстра-
ктного мислення відбувається вторинна категоризація обробленої раніше інформації [16: 11]. 

Проблема співвіднесення мовної картини світу (МКС) та концептуальної картини світу (ККС) є од-
ним з найактуальніших питань сучасної лінгвістики та когнітивної науки. У зв’язку з подальшим розвит-
ком у лінгвістиці когнітивного напрямку, що вивчає мову насамперед як явище свідомості, як менталь-
ний феномен, розуміння мови як когнітивного процесу пов’язане з розмежуванням вербалізованих та 
невербалізованих знань. Вербалізовані знання – це знання в мові та про мову [3: 94]. Як стверджує Р. 
Джакендофф, у людському мисленні існує єдиний концептуальний рівень, і семантичні сутності в мові – 
це ті концепти, які виявились вербалізованими [1: 159]. 

Вербалізовані знання формують МКС, під якою розуміється відображення в семантиці мови більш 
широкої ККС. Остання являє собою глобальну, цілісну систему інформації (думок та знань) про універ-
сум, якою володіє індивід, і, яка безперервно конструюється [17, 90; 1; 11, 45; 12, 113; 15, 51]. 

Навколишній світ відображається у свідомості людини у вигляді певної світоглядної структури – 
концептуальної картини світу. Пізнаючи світ, людина співвідносить його із сукупністю закріплених у 
свідомості фреймів. Адекватне відображення має місце тоді, коли об’єкт, що сприймається, співпадає з 
існуючими в мозку людини елементами об’єктивних когнітивних структур. Оскільки людина є пізнаю-
чим суб’єктом, а разом з тим і мовною особистістю, вона  адаптує свою внутрішню концептуальну сис-
тему до реального світу, розчленовуючи його на окремі фрагменти та кодуючи їх за допомогою мови. 
Таким чином, крім когнітивної (глобальної) картини світу, існує лінгвістична модель світу, яка є лише 
частиною першої [18: 132]. При цьому мова виступає не лише як ідеальна сутність, яка організує сприй-
няття світу його носіями, але і як “система чистих значущих частин”, що створює свій особистий світ, 
відмінний від реального і ніби накладений на нього [19: 39]. Таким чином, впорядкування вербалізованої 
інформації, тобто МКС, проявляється в двох напрямках: по лінії мовної організації, з одного боку, та по 
лінії немовної – з іншого.  

Значні запаси когнітивного знання, яке є чітко організованим та інтегрованим, зберігаються в ком-
плексах центральної нервової системи. Процес мислення являє собою маніпулювання концептами, акти-
вацію підрозділів всього нашого концептуального апарату, що, в свою чергу, знаходить відображення в 
ККС як цілісному глобальному образі світу, що є результатом усієї духовної діяльності людини та вини-
кає у неї внаслідок всіх її контактів із зовнішнім світом [20: 115]. Уся система знань, концептуальна кар-
тина чи модель світу, що розглядається в діаді “людина – об’єктивний світ”, розуміється як дериват 
предметно-пізнавальної діяльності людини, і лише частина її опосередкована мовними знаками [21: 93]. 
Збереження вже отриманої та обробленої інформації складає основу ККС, підсистемою якої виступає МКС. 
Вербалізовані знання представлені концептами – оперативними одиницями ККС, яка вміщує не лише по-
няття, а й образи, схеми дій, гештальти та картини. Ті з них, які пов’язані з вербальним кодом, стають та-
кож і оперативними одиницями МКС, що формують внутрішній лексикон [3: 94]. Таким чином, внутрішній 
лексикон – це структурована та впорядкована МКС. Як знання в мові та про мову, внутрішній лексикон  
має більший ступінь впорядкованості та організації в порівнянні з невербалізованими знаннями. 

Уся організація внутрішнього лексикону тримається на вербальних мережах, що пов’язані між собою 
функціонально, формально та змістовно. Вербальні мережі об’єднують внутрішній лексикон в єдине ці-
ле, яке можна охарактеризувати як складний, багатовимірний, ієрархічно структурований концептуаль-
ний простір як невід’ємну  вербалізовану частину людської пам’яті, що служить меті збереження інфор-
мації та легкого доступу до неї при необхідності використання в мисленнєвій та мовленнєвій діяльності. 
Сформульована О.С. Кубряковою  концепція внутрішнього лексикону співзвучна положенням деяких су-
часних зарубіжних лінгвістів – концептуальним ментальним репрезентаціям (conceptual mental 
representations) чи моделям мислення (patterns in the mind) Р. Джакендоффа [1]; ментальним просторам Ж. 
Фоконьє (mental spaces) [22]; ментальному лексикону Дж. Ейтчісон (mental lexicon) [23]. Основною функці-
єю лексикону є використання його одиниць у мовленні. Таким чином, ментальний лексикон, де зафіксовані 
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в певному субстраті вербалізовані сліди досвіду людини, охоплює невербальні концепти, включаючи 
схеми певних дій чи логічних операцій. Отже, вербалізовані знання утворюють особливий психологічний 
простір у людському мисленні і можуть бути певним чином змодельованими. 

Загалом, ККС та МКС розрізняються на основі існування тези про взаємозв’язок мови та мислення. 
Основним змістовним елементом МКС є семантичне поле, а одиницями ККС – константи свідомості. 
ККС містить інформацію, представлену певними поняттями, а в основі МКС знаходяться знання, закріп-
лені в семантичних категоріях, семантичних полях, що складаються із слів та словосполучень [11; 24; 
20]. Таким чином, ми можемо говорити про картину світу як про центральне поняття концепції людини у 
сучасній лінгвістиці, що виражає специфіку її буття, багатоплановість та багатовимірність якої задана, 
насамперед в існуванні в ній взаємодіючих між собою різноманітних пластів інформації (онтологічної, 
аксиологічної, модальної та прагматичної) [9: 7]. 

За допомогою мови ми відображаємо світ. Саме відображаємо, а не описуємо чи,  точніше, не лише 
описуємо, оскільки опис – це лише одна із форм мовного відображення світу [25: 110]. Мовне представ-
лення світу можна розглядати як мовне мислення, оскільки, по-перше, представлення світу – це його 
осмислення, чи інтерпретація, і, по-друге, подібне відображення має мовний характер, тобто воно здійс-
нюється у формі мови та існує у формі мови. Співвіднесення між певним “шматком” світу та його мов-
ним представленням можна визначити як мовну ментальність. Ментальність розглядається [25; 26; 27; 
28] як система основних принципів конструювання об’єктивної реальності в індивідуальній свідомості 
людини. Оскільки кожна мова – це певний спосіб сприйняття та концептуалізації світу, ми підтримуємо 
положення про те, що така концептуалізація відображає єдину систему поглядів, яка охоплює всі аспекти 
буття, включаючи людину як складову частину цього буття. Людина у мові відображена з різних боків: 
зовнішність, характер, вчинки, етика, мораль, тобто всі соціальні прояви буття індивіда. Найбільш скла-
дним для дослідження є внутрішній світ людини, який в мові репрезентований двома типами: менталь-
ним та емоційним. При аналізі ментального світу важливими є стереотипи мовної свідомості. Вивчення 
специфіки ментального світу особистості дає можливість дослідити певні фрагменти наївної картини 
світу індивіда [29: 33-34]. Суб’єктивна картина світу, його символічна інтерпретація є одним із основних 
предметів дослідження сучасної когнітивної науки. Під світом у визначенні мовної ментальності ми ро-
зуміємо не лише оточуючий людину світ, але й світ мовленнєвих дій людини та особливостей її станів. 

Оскільки світ є єдиним для всіх людей та має континуумний характер, поділ світу за допомогою мо-
ви, таким чином, здійснюється шляхом накладення на світ концептуальної мережі (тобто, шляхом виді-
лення концептів) та ситуаційної мережі (тобто, шляхом виділення ситуацій). Особливості мовної мента-
льності проявляються в тому, які частини світу виявляються охопленими концептами, та як такі концеп-
ти охоплюють світ. Мовна ментальність – це спосіб мовного представлення світу, що включає співвід-
ношення між світом та його образом. Суб’єктивна реальність формується за допомогою ментальних 
структур свідомості. Існування ж різноманітних мовних картин світу не може заперечувати думку про 
існування єдиного для всіх людей світу та єдиного мислення, що вбирає різноманітні ментальні світи. У 
цілому, ми можемо стверджувати існування певних ментальних структур свідомості, які створюють ін-
дивідуальну модель світу – суб’єктивну реальність. 

Ментальність як загальний спосіб сприйняття світу є характерною для людей певної культури та епо-
хи і являє собою систему основних принципів конструювання об’єктивної реальності у свідомості інди-
віда. Суб’єктивна картина (модель) світу, його символічна інтерпретація є однією з основних проблем 
дослідження сучасної когнітивної науки. 
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Матеріал надійшов до редакції 13.12.2000 р. 

Янковская В.В. Когнитивный стиль как способ репрезентации картины мира. 

В центре внимания автора лингвокогнитивный стиль индивида, который рассматривается в контек-
сте проблемы “человек в языке”. Исследование данной проблемы предусматривает рассмотрение кар-

тины мира личности как взаимосвязи реальной картины мира, концептуальной и языковой. 

Yankovska V.V. Cognitive Style as a Way of World Image Representation. 

The author focuses his attention on cognitive style, viewed in the context of the problem of the human factor in 
the language. In its turn, it involves studying the world image of a personality as an interaction of three con-

stituents: the real view of the world, conceptual and linguistic world images.
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ЕФЕКТ ГІББСА–ТОМСОНА І ФАЗОВІ РІВНОВАГИ НА НЕПЛАНАРНИХ МЕЖАХ ПОДІЛУ В 
СИСТЕМІ BA-SR-FE-O  

На основі теорії асоційованих розчинів запропоновано рівняння, що описують квазістабільну фазову рів-
новагу між скривленою поверхнею кристала твердого розчину і власним розплавом. Одержана система 
рівнянь застосована для оцінки зсуву фазових рівноваг за рахунок непланарності границі контакту фаз у 

системі барій-стронцій-залізо-кисень.  

Аналіз експериментальних даних по отриманню полікристалічних структур з барій-стронцієвого фе-
риту показує, що основні фізико-хімічні явища, що відповідають за кінцеві властивості зразків, відбува-
ються на стадії остаточного спікання спресованого порошку при взаємодії зерен через прошарок рідкої 
фази [1:2]. Термодинамічною причиною появи масопереносу в такого роду системах є розбіжність у кри-
вині поверхонь поділу фаз у контактуючих середовищах (ефект Гіббса-Томпсона). Для того, щоб про-
аналізувати вплив цього фактору і відкрити можливість побудови кінетичної моделі межзеренного 
масообміну, класичні рівняння фазових рівноваг повинні бути доповнені математичними компонентами, 
що враховують вплив кривини поверхні контактуючих середовищ на енергетику фаз [2]. 

У даний час для опису фазових рівноваг у багатокомпонентних системах найбільш плідним виявився 
підхід, пов'язаний  з теорією простих розчинів. При цьому найбільш достовірні теоретичні дані по діаг-
рамах стану із використанням уявлень моделі асоційованих фаз для оксидних систем [3:4]. Тому аналіз 
зсуву фазових рівноваг у системі  Ba-Sr-Fe-O за рахунок наявності кінцевої кривини контактуючих пове-
рхонь доцільно проводити шляхом введення відповідних виправлень у рівняння теорії простих розчинів 
[5]. 

Розглянемо загальний баланс енергії в системі, де у взаємодії беруть участь конденсовані фази по 
границі поділу, що має кінцеву кривину. Тоді загальне формулювання фазової рівноваги вимагає свого 
представлення у вигляді:  

00 =+= sсті dGdGdG  , (1) 

де 0dG  – зміна вільної енергії при незмінній формі поверхні поділа фаз; sdG  – зміна вільної енергії 
самої поверхні поділу; істdG  – загальна істинна зміна ізобарно-ізотермічного потенціалу системи при 
фазовому переході. 

Якщо позначити через sd −lσ  питому вільну поверхневу енергію утворення міжфазної границі, а че-

рез sdA  зміну площі поверхні контактуючих фаз, то вираз (1) матиме такий вигляд: 

∑
=

−+=
N

i
ssiiіст dAdnGdG

1
0 lσ  ,  (2) 

де iG0  – парціальна мольна вільна енергія компонента i. Вона враховує зміну вільної енергії системи 
при додаванні в неї idn  компонента i без зміни площі поверхні поділу фаз. Враховуючи очевидні спів-

відношення між площею й об'ємом сфери, можна одержати: r/dVdAs 2=  ( тому що drrdV 24π=  і 
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rdrdAs π8= ), тоді як з визначення мольного об'єму випливає: ∑
=

=
N

i
ii dnVdV

1
. Тоді ( )∑

=

=
N

i
iis dnr/VdA

1
2  і 

загальна зміна вільної енергії фазового переходу (2) набере такого вигляду: 

( )

( ) .dnGdnr/VG

dnr/VdnGdG
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Співвідношення класичної термодинаміки для взаємозв'язку між парціальною вільною енергією ком-
понента i у розчині, його стандартним потенціалом i0µ  і активністю припускає: iii alnRTG += 00 µ , де 
R – універсальна газова стала. Для аналогічної ситуації, що враховує кривину поверхні, можна записати: 

іст
ii

іст
i alnRTG += 00 µ . Різниця останніх виразів дає: ( ) r/VGGalnalnRT ii

іст
ii

іст
i σ20 =−=− . 

Тоді вирази для активностей компонентів трансформуються у форму: 

rRT
Valnaln s

i
іст
i

−+= lσ2 . (3) 

З останньої формули безпосередньо випливає, що у частинок з малим радіусом кривини поверхні збі-
льшується твердофазна активність. Це служить термодинамічною причиною переважного розчинення 
частинок малого розміру в рідкому середовищі в порівнянні з великими. 

Таким чином, загальні рівняння рівноваги, що враховують ефект Гіббса-Томпсона, у рамках теорії 
простих розчинів [5] набирають вигляду: 

( ) r/VxlnRT
xx

xx
lnRTTTS ijs

s
ij

s
ijs

j
s
i

jiF
ij

F
ij −+=+−∆ lll

σγ 2 ;  

( )21 ij
s
ij

s
ij xlnRT −= αγ ,  

(4) 

де F
ijS∆ , F

ijT  – ентропія і температура плавлення вихідних сполук; ix  – концентрації компонента i у 

рідкій фазі; індекс ls  відноситься до рідкої фази стехіометричного складу, s
ijα  – параметр міжатомної 

взаємодії у твердій фазі, s
ijγ  – твердофазний коефіцієнт активності металевих псевдокомпонентів.  

У роботах [3,4] показано, що описати рівновагу розплав-газ в оксидних системах можливо з застосу-
ванням теорії асоційованих розчинів із комплексами складного складу в рідкій фазі. Якщо константа ди-
соціації комплексу Fe2O3 відома [4], то для визначення параметрів і складів комплексів барію і стронцію 
по діаграмах стану найпростіших бінарних систем експериментальних даних явно недостатньо. Тому в 
цій роботі, як і раніше для системи цинк-марганець-залізо-кисень [4], приймалося, що всі частки двова-
лентних металів цілком зв'язані з киснем в асоціати МеО. У зазначеному наближенні рівняння взаємо-
зв'язку концентрацій асоціатів у розплаві з загальним вмістом компонента у фазі запишуться за аналогі-
єю з [4]: 

0=− BaOBa xGX  ;    02
32

=−− OFeFeOFe xxGX ;    0=− SrOSr xGX ; 

32
41 OFeSrOFeOBaO xxxxG ++++=  ;    Kx/xx OFeOFeO =

32

2 ; 

∑
=

=
5

1
1

i
ix ;    ∑

=

=
4

1
1

i
iX , 

(5) 

де iX  і kmx  – загальний вміст компонента і (ат.дол.) і концентрація асоціату сполуки МеkОm,  
K =3⋅10-4– константа дисоціації комплексу Fe2O3 [4].  

Парціальний тиск кисню над розплавом пов'язаний з концентрацією його вільних атомів у рідкій фазі 
за законом Рауля-Генрі  [3]: 

( )Tpxp OOO
02

22
= , (6) 

де ( )TpO
0

2
 – тиск насичення двохатомного кисню при високих температурах [3,4], Ox  – концентрація 

вільного кисню в розплаві, що розраховується з урахуванням змісту всіх асоціатів у рідкій фазі. Вирази 
(5,6) цілком описують рівновагу між розплавом і газовою фазою в системі. Для одержання даних про 

P-Т-Х рівновагу необхідна кількісна інформація про твердофазні термодинамічні функції матеріалів, що 
змішуються. За відсутності даних про безпосередні виміри теплот плавлення сполук у розрахунках вва-
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жалося, що величини F
OBaFeS

1912
∆  і F

OSrFeS
1912

∆  рівні одна одній і відповідають аналогічній величині для 

магнетиту, тобто .о.е,SS F
OSrFe

F
OBaFe 417

19121912
=∆=∆ [3]. Відповідно до обраної моделі опису фазових рів-

новаг, невідомими параметрами залишаються температури плавлення гексафериту барію і стронцію 
( F

OBaFeT
1912

, F
OSrFeT

1912
). Як вихідні дані, для визначення температур плавлення вхідних компонентів твер-

дого розчину використовувалися експериментальні дані [6,7] по ліквідусах систем. При цьому комплекс 
рівнянь (5-6) для рівноваги розплав-газ доповнювався виразами (4) для аналізу опису стану твердої фази.  
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Рис. 1. Залежність вмісту стронцію у твердому розчині BaySr1-yFe12O19 від 

його вмісту в розплаві. Рівноважна температура для 1-3 – 1273 К, а 4-6 – 
1423 К. 1,2,4,5 відповідає плоскій межі поділу, а 3,6 – радіусу кривини поверхні 
твердої фази 0,2 мкм. 1,4 – 

2Op =1 атм., 2,3,5,6 – 
2Op =0,21 атм. 

В описі рівноважного стану перевага надається комплексам BaO, SrO і Fe2O3 або ж квазіхімічним ре-
акціям утворення ферита у формі: BaO + 6 Fe2O3 = BaFe12O19 і SrO + 6 Fe2O3 = SrFe12O19. Це виконано для 
більшої наочності термодинамічного опису фазових рівноваг і наступного спрощення математичного 
забезпечення розв’язання задачі числовими методами. Відзначимо, що опис утворення фериту з рідкої 
фази можливий будь-яким набором квазіхімічних реакцій між асоціатами і твердою сполукою. Це ви-
пливає з того факту, що всі комплекси розплаву перебувають між собою в термодинамічній рівновазі [8]. 
Для обраних складів асоціатів і константи дисоціації комплексу Fe2O3 [4] концентрації становлять 

st
BaOx =0.1319 мол.дол і st

OFex
32

=0,753 мол.дол. Значення температур  плавлення сполук, знайдені зазначе-

ним способом, склали K T F
OBaFe 1920

1912
=  і K T F

OSrFe 1860
1912

= . Ізобаричні перетини поверхонь ліквідусу 

разом з експериментальними даними [6,7] наведені в [1]. Задовільна відповідність розрахунків з експе-
риментами підтверджує застосовність обраної моделі фазових рівноваг і дозволяє використовувати її в 
подальшому аналізі. 

Для виконання розрахунків ліній фазових рівноваг в чотирьохкомпонентній системі необхідно оціни-
ти значення коефіцієнту активності барію і стронцію у відповідній підгратці структури гексафериту. Ви-
ходячи з того, що розходження в ковалентних радіусах атомів барію і стронцію не перевищує 0,2%, тоб-
то дуже незначне, можна з високою імовірністю на першому етапі розрахунків прийняти 0=sα  і вважа-
ти тверду фазу ідеальним розчином компонентів у своїй підгратці. Необхідний для розрахунків мольний 
об’єм твердої фази був отриманий на основі даних роботи [10] і складає величину 

моль/м V 3310220 −⋅= . Відповідно даним [11], у температурному інтервалі 1000-1250°С питома повер-
хнева енергія границі поділу розплав-кристал оцінюється на рівні 0,25 Дж/м2. 

На рис.1 подані розрахункові дані по солідусу системи Ba-Sr-Fe-O при різних температурах і тисках 
кисню при плоскій межі поділу і при радіусі кривини кристаліту твердого розчину 0,2 мкм. Згідно з да-
ними рис.1, при переході від плоскої до скривленої межі контакту фаз ізотерми концентрацій компонен-
тів зміщуються убік збагачення рідкої фази основними компонентами. Останнє свідчить про появу пере-
охолодження розплаву. Необхідно відзначити, що відносно мала зміна розчинності основних компонен-
тів у розплаві приводить до істотної зміни температури фазової рівноваги. Так, для зазначеного радіуса 
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кристаліту переохолодження перебуває на рівні 4 К. Зменшення температури взаємодії фаз при незмін-
ному радіусі кривини границі поділу не змінює загальної форми квазірівноважного солідуса, але відо-
бражає загальне зменшення розчинності компонентів зі зниженням температури. 

Інформативною характеристикою пересиченого стану багатокомпонентної рідкої фази є контактне 
переохолодження, що у даному випадку доцільно визначити як різницю температур рівноваги рідкої фа-
зи заданого складу з твердою при планарній межі поділу і температурою рівноваги кристалу з заданою 
кривиною поверхні з тією ж самою рідкою фазою. Математично цей параметр квазірівноваги визначали 
в роботі у такий спосіб. Покладаючи в рівняння (4) ∞→r , для заданої температури, тиску кисню і скла-
ду фериту визначали склад рівноважного розплаву. Потім, залишаючи склад рідкої фази незмінним і 
задаючи r, знаходили нову температуру рівноваги і новий склад твердого розчину. Знайдена таким чином 
різниця температур для ряду складів матеріалу наведена на рис.2. З рис.2 випливає досить швидке змен-
шення контактної різниці температур з ростом розмірів кристаліту. При радіусах поверхні зерен більше 3 
мкм (розмір зерна 6 мкм) контактна різниця температур практично зникає. У рамках прийнятого набли-
ження поверхнева енергія твердої фази не залежить від складу останньої. Тому й контактна різниця тем-

ператур залишається, практично, незмінною при зміні складу твердого розчину. 
Обрана система твердих розчинів для виявлення основних тенденцій у своїй термодинамічній поведі-

нці при наявності непланарних границь поділу є не зовсім вдалим модельним об'єктом. Це зумовлено 
близькістю термодинамічного стану її твердої фази до ідеального. Така ситуація не сприяє виразному 
зсуву ліній фазових рівноваг при наявності зовнішнього збурення [9]. Тому, з метою виявлення основних 
причин, що відповідають за кількісний прояв розглянутого ефекту, в моделюючій програмі було перед-
бачено можливість варіації термодинамічних параметрів системи. Сказане, в першу чергу, стосується 
параметру твердофазної взаємодії sα . Цей параметр, що відповідає за відхилення твердої фази від ідеа-
льної, і визначає положення ліній спінодального розпаду на діаграмі стану системи [9]. 

Розглянутий розмірний ефект робить позитивний вклад у надлишкову вільну енергію змішування 
твердої фази (вираз (4)), тобто зміщає її енергетичний стан ближче до межі її абсолютної термодинаміч-
ної нестабільності. Раніше нами було показано, що в міру наближення системи до ліній розпаду її підда-
тливість до зовнішніх збурень зростає [9]. Подібний результат спостерігається і в розглянутому випадку. 
На рис.3 представлені результати розрахунку зміни складу твердої фази від радіусу кривини межі поділу 
при різних значеннях параметру взаємодії. Як і очікувалося, склад твердого розчину найбільше відхиля-
ється від свого рівноважного значення при зменшенні радіусу кривини поверхні. Зі зростанням величини 
параметру sα , тобто при наближенні до спінодальних кривих, це відхилення стає більш істотним. Таким 
чином, зсув фазових рівноваг через непланарність межі поділу, як і їхній зсув при осадженні напружених 
шарів, виявляється сильніше при наближенні системи до межі розпаду. У той же час для цієї системи 
твердих розчинів це відхилення не дуже велике.  
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Рис. 2. Залежність контактного переохолодження, викликаного непланар-

ністю межі поділу, від радіуса її кривини для твердих розчинів  
BaySr1-yFe12019 різного складу. Рівноважна температура 1423 К. 1 – y =0.2, 2 – 
y =0.5, 3 – y =0.8 мол.дол. 
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Досить слабка залежність складу контактуючих фаз від радіусу кривини поверхні поділу в розгляну-
тій системі дозволяє одержати корисний на практиці спрощений вираз для оцінки величини контактного 
переохолодження, зумовленого непланарністю межі поділу. У такому наближенні для одержання шука-
ної залежності досить скористатися одним з рівнянь системи (4). Тоді, якщо з рівняння (4) відняти відпо-
відний вираз для опису фазових рівноваг без урахування розмірного ефекту, то можна одержати таку 

формулу для розрахунку контактного переохолодження: F
s

rr Sr
VTTT

∆
=−=∆ −lσ2

0 , де Т0 – температура 

істинної рівноваги, а rT  – температура квазірівноваги фаз при радіусі кривини межі поділу r. Розрахун-
ки, виконані з використанням представленого виразу, з точністю не гірше 3% збігаються з точними да-
ними рис.2. Останнє дозволяє рекомендувати його для оціночних розрахунків впливу розглянутого ефек-
ту на параметри рівноваги.  
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Рис. 3. Зміна складу твердого розчину BaySr1-yFe12O19 при зміні кривини 

межі поділу  для різних значеннь параметра взаємодії. 1 – sα = -5000 кал/мол; 
2 – sα = 0; 3 – sα = 2000 кал/мол; 4 – sα =5000 кал/моль. Рівноважна темпе-
ратура – 1423 К; рівноважний склад твердої фази sy0 =0.2 мол.дол. 

Необхідно відзначити, що, незважаючи на відносно малі величини контактних переохолоджень, зу-
мовлених наявністю непланарності поверхні поділу, зазначений ефект при розмірах зерен барій-
стронцієвого фериту на рівні 0,4 мкм і надзвичайно малих об’ємах рідкофазного міжзеренного прошарку 
може викликати значний температурний (десятки градусів на см.) і, відповідно, концентраційний граді-
єнт, і забезпечувати високі швидкості масопереносу при спіканні порошкової структури, що спостеріга-
ється на практиці. 
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равновесия на непланарной границе раздела в системе Ba-Sr-Fe-O. 

На основе теории ассоциированных растворов предложены уравнения, описывающие квазистабильное 
фазовое равновесие между искривленной поверхностью кристалла твердого раствора  и собственным 
расплавом. Полученная система уравнений применена для оценки смещения фазовых равновесий за счет 

непланарности границы контакта фаз в системе барий-стронций-железо-кислород.  

P.P. Moskvin, O.K. Tkachenko, D.A. Stepanchikov, A.O. Rudenky. Gibbs-Thomson Effect and Phase Equi-
librium at the Nonplanarity Boundary  on Ba-Sr-Fe-O System. 

On a basis of the theory of associated solutions the equations which describe the phase quasiequilibrium be-
tween the curved crystal interphase and liquid solution were proposed. These equations were used for the esti-

mation of phase equilibrium displacement because of nonplanarity boundary  in Ba-Sr-Fe-O system. 
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ПРО ЕКСТРАКЦІЮ СТАНУМ(ІІ)-КАТІОНІВ ДЕКАНОВОЮ КИСЛОТОЮ  

Наводяться результати дослідження екстракції катіонів Sn2+ декановою кислотою. 

Роль слідів елементів у різноманітних матеріалах сучасної техніки, науки, сільського господарства 
об’єктах навколишнього середовища постійно зростає впродовж останніх років. В зв’язку з цим перед 
аналітичною хімією постійно стоїть проблема підвищення чутливості методів визначення домішок. 
Розв’язання цього завдання здійснюється різноманітними шляхами, і один із них полягає у попередньому 
концентруванні мікродомішок з тим, щоб визначати їх у концентраті доступними і добре освоєними ме-
тодами аналізу. 

Серед реагентів, за допомогою яких здійснюється концентрування слідів елементів екстракційним 
способом, себе проявили карбонові кислоти [1,2], які добре екстрагують  катіони елементів 3d-ряду  від 
Мангану до Цинку, а також Кадмію, Меркурію, Аргентуму, Алюмінію, Скандію Ітрію, Лантану і Плюм-
буму. Враховуючи, що катіони більшості з цих елементів дуже добре концентруються гептановими роз-
чинами деканової кислоти, особливо в присутності піридину і о-фенантроліну [3], ми вважали за доціль-
не дослідити екстракцію декановою кислотою Sn2+- катіонів, про що в літературі повідомлень не було. 
До цього спонукали і високі коефіцієнти концентрування декановою кислотою катіона найближчого ана-
лога елемента у періодичній системі – Плюмбуму. 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 
Реагенти. Декананову кислоту кваліфікації “ч” очищували вакуумною перегонкою. Піридин перега-

няли. Інші реагенти і органічний розчинник використовували кваліфікації “х.ч.” і “ч.д.а.” без додаткової 
очистки. Розчини стануму в концентрованій хлоридній кислоті використовували свіжовиготовленими. 

Методика дослідження. Екстракцію здійснювали 1 М розчином деканової кислоти в гептані, а також у 
присутності 0,5 М піридину (Py) при сталій йонній силі, яку забезпечували введенням 0,5 М розчину 
NaNO3. Суміші енергійно збовтували в ділильних лійках місткістю 0,5 л на протязі 3 хв. Після розділен-
ня фаз відділяли водну, за допомогою рН-метра рН-340 вимірювали рівноважне рН у ній і вимірювали 
рівноважну концентрацію Sn2+-іонів фотометруванням йонного асоціату -

3]SnCl[  з брильянтовим зеленим 
у бензольному екстракті [4] на фотоелектроколориметрі ФЭК-56М.  

РЕЗУЛЬТАТИ ТА  ЇХ  ОБГОВОРЕННЯ 
Дослідженнями встановлено, що в інтервалі рН=4-7 розчином деканової кислоти в гептані, а також 

при рН=5-6,5 1 М розчином деканової кислоти в гептані в присутності піридину (0,5 моль/л) екстракція 
Sn2+-іонів практично не здійснюється (ступінь вилучення складає не більше 10 відсотків). 

Враховуючи дуже високу гідрофобність деканової кислоти (її розчинність у воді складає ~2.10-4 
моль/л), можна вважати, що відсутність екстракції  обумовлена відсутністю комплексоутворення в сис-
темах Sn(II) - C9H19COOH та Sn(II) – Py - C9H19COOH. Останнє однозначно пояснити досить важко. Згід-
но [5] для Sn(II) комплексоутворення більш характерне з аніонними лігандами, ніж з нейтральними. 
Справді, з органічних кислот відомі комплекси Sn2+ з тартратною та оксалатною. Проте, з іншого боку, 
хоч утворення амінних комплексів для Sn2+-катіона і не характерне, він екстрагується у вигляді комплек-
сних сполук з дітізоном і купфероном.  

Відповідно до теорії жорстких і м’яких кислот та основ, яка інтерпретує багато явищ з позицій доно-
рно-акцепторних взаємодій, жорстка кислота Sn2+ не повинна давати стабільних комплексів з жорсткими 
основами типу аніонів органічних кислот, як і катіони Сo2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+, Fe3+ і ін., а утворювати такі 
комплекси з м’якими основами типу R2S, RSH, RS- і ін.[6]. Справді, для Sn(II) більш характерне компле-
ксоутворення з такими сульфурвмісними реагентами, як тіокарбамати, дітіооксалати і ін., що містять 
тіонну і тіольну групи. А з іншого боку, вищеназвані інші жорсткі катіони декановою кислотою екстра-
гуються якраз дуже добре.  

Мало що пояснює і гіпотеза аналогій взаємодії органічних реактивів порівняно з неорганічними. 
Справді, реактивами на Sn(II) є органічні реагенти з сульфгідрильною групою, тобто вони реагують ана-
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логічно до гідроген сульфіду, який добре осаджує Sn2+, проте зовсім не працює аналогія з гідролізом, 
стосовно до якої Sn2+ повинен утворювати комплексні сполуки при дії реактивів типу H – OR [7]. 

Отже, не дивлячись на те, що реакції комплексоутворення інтенсивно вивчаються вже на протязі ба-
гатьох десятків років, і нині інтерпретацію даних експерименту провести важко. Таким чином, ми конс-
татуємо: Sn(II), на відміну від багатьох інших катіонів металічних елементів, декановою кислотою прак-
тично не екстрагується. 
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НОВІ ПОХІДНІ ПІРИДИНКАРБОНОВИХ КИСЛОТ ЯК ПОТЕНЦІЙНІ ФІЗІОЛОГІЧНО 
АКТИВНІ РЕЧОВИНИ 

Здійснено синтез нових органічних сполук гетероциклічного ряду, головним чином похідних піридину, з 
метою пошуку ефективних фізіологічно активних речовин. Одержано чотири нових альдегіди, що міс-
тять цикли піридину; на їх основі синтезовано ряд азометинів та інших сполук. Показана можливість 
застосування одержаних альдегідів для синтезу похідних холестеролу, що мають властивості рідких 

кристалів. 

Синтез нових органічних сполук як потенційно фізіологічно активних речовин є одним з основних за-
вдань сучасної органічної  хімії. Зокрема, зростає потреба в хіміотерапевтичних засобах лікування та 
профілактики захворювань людини і сільскогосподарських тварин [1]. 

Завданням даної роботи і був синтез нових речовин з можливою фізіологічною активністю з метою 
пошуку нових фармацевтичних засобів, а також інших необхідних біологічно активних речовин. Цей 
пошук ми вели в галузі хімії гетероциклів, передусім, піридину та його похідних. Це зумовлено тим, що 
піридиновий цикл зустрічається в численних природних сполуках, наприклад, у деяких рослинних алка-
лоїдах (нікотин, анабазин), вітамінах тощо. Цілий ряд похідних піридину застосовується в медицині, зок-
рема широко відомі такі препарати, як фтивазид, тубазид, промедол, кордіамін тощо [1,2]. 

Основними вихідними сполуками для проведених нами синтезів були, перш за все, піридинкарбонові 
кислоти: нікотинова (3-піридинкарбонова) та її ізомери: ізонікотинова (4-піридинкарбонова) і піколінова 
(2-піридинкарбонова) кислоти. Був синтезований ряд нових естерів, амідів та інших похідних цих кис-
лот. Отримані естери на основі деяких фенолів, зокрема крезолів. Як відомо, кислоти з фенолами прак-
тично не реагують, тому синтез вівся через попереднє перетворення кислот у хлорангідриди. 

Виходячи з нікотинової кислоти шляхом перетворення її в хлорангідрид і наступною реакцією з n-
крезолом, був отриманий п-толілнікотинат (І). 

 
Аналогічно з о-крезолу був синтезований о-толілестер нікотинової кислоти (ІІ). 
Введення в реакцію 4-гідроксибензофенону дає сполуку (ІІІ), що є одночасно естером нікотинової ки-

слоти і ароматичним кетоном. 

Цікавими з точки зору подальшого використання в органічному синтезі виявились синтезовані нами 
естери піридинкарбонових кислот, що містять альдегідні групи. Їх одержували на основі реакцій відпові-
дних кислот (через хлорангідриди) з альдегідофенолами: 4-гідроксибензальдегідом та саліциловим аль-
дегідом. 

Альдегід (IV) – безбарвна речовина з температурою плавлення 94°С, її будову підтверджено даними 
спектрів ПМР. Синтез сполуки (IV) викликав певні труднощі, пов`язані з низькою розчинністю вихідної 
кислоти у більшості органічних розчинників; однак розроблена методика дозволяє проводити реакцію з 
достатньо високим виходом. 
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Речовина (IV) вступає у характерні для альдегідів реакції з первинними амінами, гідразинами та гід-
разидами, утворюючи азометини та гідразони – сполуки зі зв`язком –C=N- . Важливо, що сполуки такого 
типу є перспективними для досліджень на фізіологічну активність, оскільки ряд подібних речовин уже 
застосовується у фармацевтичній практиці. З огляду на це, для реакцій підбирались переважно аміни, що 
самі застосовуються як ліки, наприклад, анестезин, норсульфазол, або близькі до відомих фармпрепара-
тів, як аміноантипірин.  

Реакція альдегіду (IV) з анестезином проводилась при нагріванні в тетрахлорметані. Продукт реакції 
(V) випадає в осад при охолодженні суміші до кімнатної температури. 

В подібних умовах йде реакція з о-хлораніліном з утворенням хлоровмісного азометину (VІ).  
4-Аміноацетанілід, навпаки, легко реагує з альдегідами при кімнатній температурі. Підігрівання по-

трібне лише для розчинення вихідних речовин. 

У фармацевтичній практиці як реактив на альдегіди застосовують 4-аміноантипірин. Після змішуван-
ня його з розчином альдегіду (IV) вже через декілька хвилин виділяються жовті кристали. Продукт (VІІІ) 
цікавий тим, що містить блок антипірину, похідні якого відомі як ефективні лікарські препарати (сам 
антипірин, пірамідон, бутадіон). 

Реакція нікотинової кислоти (через хлорангідрид) з саліциловим альдегідом призвела до утворення 
нового альдегіду (ІХ) – 2-нікотиноїлбензальдегіду, що є естером нікотинової кислоти. 

 
На основі альдегіду (ІХ) реакцією з відповідними амінами синтезовані азометини (Х) (з 4-

аміноацетанілідом) і (ХІ) (з 4-аміноантипірином). Взаємодія  цього ж альдегіду з норсульфазолом дає 
продукт (ХІІ) - перспективний  азометин для дослідження на фізіологічну активність, оскільки він є од-
ночасно сульфамідом. 

З піколінової та ізонікотинової кислот через їхні хлорангідриди реакцією з 4-гідроксибензальдегідом 
синтезовано естери відповідних піридинкарбонових кислот, що містять альдегідну групу  (ХІІІ, ХІV). 
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Наведені альдегіди також взаємодіють з амінами і гідразинами, утворюючи відповідні азометини і гі-
дразони. 

Інша група речовин, перспективна для подальших досліджень – це аміди піридинкарбонових кислот. 
Відомо, що нікотинамід належить до групи вітамінів, а фармацевтичний препарат кордіамін є одним з 
заміщених амідів нікотинової кислоти. Нами синтезовані деякі нові представники заміщених амідів ніко-
тинової кислоти, зокрема, використавши попередньо отриманий нікотиноїлхлорид  (гідрохлорид) в реак-
ції з 2-аміно-4-нітрофенолом у присутності піридину, синтезовано амід (XV). Реакція відбувається за 
участю аміногрупи, яка в реакціях ацилювання є активнішою, ніж гідроксильна. 

п-Аміноацетофенон у подібних або дещо видозмінених умовах дає амід (XVІ). 

Ще один з амідів (XVІІ), що є діетиламідом заміщеної коричної кислоти і одночасно естером нікоти-
нової кислоти, отриманий за реакцією Віттіга – взаємодією альдегіду (ІV) з фосфораном, що містить діе-
тиламідну групу. 

 

Згадана реакція Віттіга може широко застосовуватись для синтезу на основі отриманих нами гетеро-
циклічних альдегідів нових похідних піридину, зокрема, естерів піридинкарбонових кислот. Так, альде-
гід (ІV) легко взаємодіє з бензоїлметиленфосфораном і дає ненасичений кетон (XVІІІ), що є нікотиноїл-
заміщеним халконом. Аналогічним чином синтезований його п-метилзаміщений гомолог (XІX). 

Цікавим прикладом застосування реакції Віттіга є її використання для синтезу гетероциклічних похі-
дних холестеролу. Для цього використана холестерилвмісна фосфонієва сіль, яка при дії основ відщеп-
лює НС1 і перетворюється на відповідний фосфоран. Останній легко реагує з альдегідами, наприклад, 
(IV), утворюючи холестериловий естер заміщеної коричної кислоти (ХХ), що містить в молекулі одноча-
сно фрагмент нікотинової кислоти і холестеролу. 

 

Відомо, що багато похідних холестеролу мають властивості рідких кристалів. Практичне застосуван-
ня вже знайшли деякі естери ненасичених кислот (навіть простішої будови). Видовження молекули, що 
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відбулось при синтезі речовини (ХХ), повинно позитивно вплинути на властивості рідкого кристалу. При 
кімнатній температурі сполука (ХХ) перебуває в  кристалічному стані, характер її плавлення до певної 
міри підтверджує рідкокристалічні властивості (речовина розм`якшується при 155°С, що може бути озна-
кою переходу в мезофазу). Структура сполуки (ХХ) підтверджена даними спектроскопії ПМР. 

 

Виходи і константи основних синтезованих сполук 
І:   С13Н11NО2, вихід 62%, Т.пл. 74-75°С. Спектр ПМР: 9.38 с (1Н, Ру), 8.84 д (1Н, Ру), 8.43 д (1Н, Ру),          

7.45 д.д (1Н, Ру), 7.23 д (2Н, С6Н4), 7.09 д (2Н, С6Н4), 2.37 с (3Н, СН3). 
ІІ:  С13Н11NО4, вихід 70%, Т.пл. 60-61°С.  
ІІІ: С19Н13NО3, вихід 40%, Т.пл. 111-112°С.  
ІV: С13Н9NО3, вихід 57%, Т.пл. 93-94°С. Спектр ПМР: 10.04 с (1Н, СНО), 9.28 с (1Н, Ру), 8.92 д (1Н, 

Ру), 8.47 д (1Н, Ру), 8.03 д (2Н, С6Н4), 7.67 д.д (1Н, Ру), 7.60 д (2Н, С6Н4). 
V:  С22Н18N2О4, вихід 74%, Т.пл. 136-137°С.   
VІ: С19Н13С1N2О3, вихід 70%, Т.пл. 124-125°С 
ІХ:  С13Н9NО3, вихід 65%, Т.пл. 103-104°С. 
ХІІІ:С13Н9NО3, вихід 46%, Т.пл. 100-101°С. 
ХІV:С13Н9NО3, вихід 44%, Т.пл. 90°С. 
ХVІ:С14Н12N2О2, вихід 55%, Т.пл. 190°С. 
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Листван В.В., Листван В.Н., Билецкая И.С. Новые производные пиридинкарбоновых кислот как по-
тенциальные физиологически активные вещества. 

Осуществлен синтез новых органических соединений гетероциклического ряда, главным образом произ-
водных пиридина, с целью поиска эффективных физиологически активных веществ. Получены четыре 
новых альдегида, содержащих циклы пиридина; на их основе синтезирован ряд азометинов и других со-
единений. Показана возможность применения полученых альдегидов для синтеза производных холесте-

рина, обладающих свойствами жидких кристаллов. 

Listvan V.V., Listvan V.M., Biletska I.S. The New Pyridine Carboxylic Acids Derivatives as Potentially 
Physiologically Active Substances. 

The new heterocyclic compounds, mainly pyridine derivatives, are synthesised with the purpose of the effective 
physiologically active substances search. A four new containing pyridine cycle aldehydes were obtained, a line 
of azomethynes and other compounds are synthesised on their base. The possibility of application of aldehydes 

obtained for synthesis of cholesterol derivatives with liquid crystals properties has been shown. 
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ВПЛИВ ТРЕМАТОДНОЇ ІНВАЗІЇ ТА РІЗНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ КАРБОФОСУ НА ВМІСТ 
ГЕМОГЛОБІНУ В ГЕМОЛІМФІ PLANORBARIUS CORNEUS (MOLLUSCA: PULMONATA: 

BULINIDAE) 

При дії карбофосу (1, 25, 50, 75 мг/л) на Planorbarius corneus  не спостерігається змін фізико-хімічних 
властивостей гемолімфи. Проаналізовані основні її характеристики: загальний об’єм, активна реакція, 
вміст гемоглобіну, забезпеченість останнім загальної маси тіла та маси м’якого тіла молюсків у нормі 

та при трематодній інвазії. 
Загальновідомо, що з року в рік зростає забруднення водного середовища пестицидами, які, включа-

ючись у ланцюги живлення гідробіоценозів, циркулюють на всіх трофічних рівнях останніх. Шкода, якої 
завдають ці токсиканти водним організмам, зумовлюється як їх природою, так і рівнем їх накопичення. 
Широко застосовуваними у сільському господарстві пестицидами (контактні інсектициди, акарициди, 
дефоліанти) є фосфорорганічні  сполуки (ФОС), використання  яких дозволяє одержати суттєві додатки 
до врожаїв. На жаль, правила транспортування та застосування цих речовин нерідко порушуються. Вони 
стійкі в навколишньому середовищі (у воді, ґрунті, рослинах розкладаються протягом місяця), концент-
рація  різних ФОС у природних водах  часто перевищує діючі сьогодні ГДК (гранично допустимі конце-
нтрації)  у багато разів. Нам цікаво було з’ясувати, як різні концентрації однієї з ФОС впливають на вміст 
гемоглобіну у гемолімфі та на забезпеченість ним тканин тіла дуже розповсюдженого у водоймах Цент-
рального Полісся легеневого черевоногого молюска витушки рогової у нормі та при інвазії її партенітами 
й личинками  трематод. 

 
МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Досліджено 279 екземплярів витушок рогових Planorbarius corneus (Linne,1959), зібраних вручну у 
травні 1998 р. у р. Тетерів (у межах м.Житомира). 

 
Таблиця 1. 

Загальні відомості про матеріал дослідження 
 

Показники n Інвазія Lim X±mх 
1 2 3 4 5 

Контроль 
Діаметр черепашки, мм 47 

12 
Немає 
Є 

22,30 – 31,70 
25,80 – 27.70 

27,0±0,405 
26,5±0,603 

 Загальна маса тіла, мг 47 
12 

Немає 
Є 

-  6200 
3250 – 4250 

4080±1470,9 
3626±314,29 

 Маса м’якого  тіла,мг 46 
12 

Немає 
Є 

 930 – 2400 
1310 – 1560 

1626±53,77 
1440±72,43 

1 мг/література 
Діаметр черепашки, мм 40 

10 
Немає 
Є 

21,0 – 32,70 
20,4 –32,60 

27,85±0,477 
26,04±1,054 

Загальна маса тіла, мг 40 
10 

Немає 
Є 

2150 – 6070 
1760 – 4910 

4016±156,50 
3616±340,28 
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1 2 3 4 5 

Маса м’якого  тіла, мг 40 
10 

Немає 
Є 

 970 – 2460 
 850  - 1870 

1474±57,54 
1401±103,20 

25 мг/л 
Діаметр черепашки, мм 45 

15 
Немає 
Є 

22,6 – 31,7 
23,3 – 30,7 

27,8±0,372 
27,90±1,599 

Загальна маса тіла, мг 45 
15 

Немає 
Є 

2400 – 5750 
2340 - 5380 

3930±128,46 
3872±584,50 

Маса м’якого  тіла, мг 44 
15 

Немає 
Є 

 850 – 2190 
1100 - 2400 

1520±46,89 
1530±233,92 

50 мг/л 
Діаметр черепашки, мм 47 

13 
Немає 
Є 

20,0 – 32,9 
26,8 – 33,5 

27,38±0,507 
30,07±1,936 

Загальна маса тіла, мг 47 
13 

Немає 
Є 

1970 – 5970 
4300 - 5840 

4057±165,47 
5123±447,76 
 

Маса м’якого  тіла, мг 47 
13 

Немає 
Є 

1030 – 2130 
1380 - 1870 

1511±47,39 
1693±157,09 

75 мг/л 
Діаметр черепашки, мм 38 

11 
Немає  
Є 

21,5 – 32,3 
22,3 – 31,5 

27,8±0,442 
26,50±0,789  

Загальна маса тіла, мг 39 
11 

Немає  
Є 

2350 – 6600 
2970 - 5780 

4525±171,20 
4203±303,73 

Маса м’якого  тіла, мг 39 
11  

Немає  
Є 

 940 – 2570 
1030 - 1760 

1652±53,82 
1433±66,40 

 
У лабораторію молюсків доставляли у відкритих поліетиленових пакетах (без води) і відразу викори-

стовували в експериментах. Токсикологічні  досліди (орієнтаційний і основний) поставлено за методи-
кою Алексєєва [1]. Першим із них встановлено значення основних токсикологічних  показників: МВК 
(LC0) – 10, ЛК50 (LC50) –100, ЛК100 (LC100)  - 1000 мг/л карбофосу  (малатіон, малатон, АС-4049, 
кіпфос, малатіон ЛВ, сполука 4049, фосфотіон, ФОГ-3, фосфотіон-50, -0,0-диметил-s-(1,2-біс-
дикарбоєтоксиетил) дитіофосфат ) і з’ясовано, що цей токсикант за діючою сьогодні шкалою ступеня 
токсичності отруйних речовин [2] для витушки рогової є помірно токсичним. У межах концентрацій 
МВК- ЛК50 обрано 4 концентрації  (1,25,50,75 мг/л), які використано в основному досліді. Експерименти 
супроводжувалися контролем. Тварин цієї групи тримали у відстояній (1 доба) воді з водогінної мережі 
міста. Тривалість інтоксикації – 2 доби, через те, що для  ФОС характерним є слабко виражена  кумуля-
тивна дія та швидке знезараження в організмі [3]. Через добу розчини токсикантів замінювали свіжими. 
По завершенні токсикологічного досліду молюсків вимірювали за допомогою штангенциркуля  з точніс-
тю до 0,1 мм і зважували на технічних терезах, попередньо обсушивши фільтрувальним папером. Зага-
льні відомості про матеріал дослідження наведено в таблиці 1. Гемолімфу добували методом  прямого 
знекровлювання. Вміст у ній гемоглобіну  визначали за Салі  у нашій модифікації [4]. Активну реакцію 
гемолімфи встановлювали за допомогою паперу “Рифан”. З тканини гепатопанкреаса виготовляли тим-
часові гістологічні препарати, які піддавали мікроскопуванню (МБИ-3) на предмет виявлення трематод-
ної інвазії. До уваги бралися особини, заражені спороцистами та церкаріями Cercaria pilosa Zdun, 1961 (= 
Haematolatchus sp.). Екстенсивність інвазії – 21,86%. Інтенсивність її слабка (уражено паразитами до 10%  
гостального біотопу)  та помірна (ураження сягає 50%), рідко висока (понад 50%). 

Цифрові результати досліджень оброблено методами варіаційної статистики за Лакіним [5].  
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

 З’ясовано, що за нормальних умов середовища (контроль) слабка та помірна інвазія не впливають на 
фізико-хімічні показники гемолімфи витушки (табл.2). Деяке зменшення об’єму гемолімфи та значення 
рН, як і збільшення концентрації гемоглобіну, є статистично невірогідними. Дуже близькою є у цих двох 
груп молюсків і забезпеченість гемоглобіном як загальної їх маси, так і маси м’якого тіла (табл. 3). Від-
сутність відмінностей за вищезазначеними показниками між вільними від інвазії та ураженими парази-
тами тваринами свідчить про те, що при оптимальних умовах існування та невисокій інтенсивності інва-
зії захисні сили організму витушок виявляються достатніми для протидії паразитарному чиннику. 

Карбофос, як і всі ФОС, - отрута резорбтивної дії, яка в організм гідробіонтів потрапляє через шкірні 
покриви, не залишаючи на них жодних слідів ушкодження. Наслідки впливу виявляються лише при пев-
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ному рівні накопичення в організмі. Точками прикладання карбофосу є нервова система та гемолімфа. 
ФОС небезпечні ще й через те, що їм притаманна функціональна кумуляція, яка викликає сенсибілізацію 
організму до повторних отруєнь.  

У слабкому розчині карбофоса (1 мг/л) дії токсиканта досить добре протистоять як незаражені,  так і  
заражені трематодами молюски (табл. 2,3), про що свідчить майже однаковий рівень усіх досліджуваних 
показників, за винятком одного рівня забезпеченості гемоглобіном їх м’якого тіла. Цей показник у неза-
ражених витушок, підданих дії затруєного середовища, залишається на рівні контролю, а у заражених 
трематодами тварин значення його знижується в 1,2 рази. Це свідчить про те, що незаражені витушки в 
розчині, що містить 1 мг/л карбофоса, перебувають ще в умовах екологічного комфорту, в той час як у 
тварин, заражених за цих же умов, спрацьовує захисно-пристосувальний механізм, скерований на підви-
щення рівня загального обміну речовин. Це  спричинює зрушення вправо у системі “гемоглобін – окси-
гемоглобін”, яке супроводжується зменшенням концентрації гемоглобіна в гемолімфі, отже, й падінням 
рівня забезпеченості ним маси м’якого тіла цих гідробіонтів. 

 
Таблиця 2.  

Впив трематодної інвазії і різних концентрацій карбофосу на вміст гемоглобіну в гемолімфі витушки 
рогової та його основні характеристики 

 
Показники n Інвазія Lim X±mx σ CV 

Контроль 
Об’єм гемолімфи, мл 46 

12 
Немає 
Є 

0,11 – 1,19 
0,28 – 0,61 

0,56±0,045 
0,41±0,100 

0,303 
0,174 

54,11 
42,44 

рН гемолімфи 46 
12 

Немає 
Є 

3 – 7 
3 - 6 

5,15±0,199 
5,00±1,000 

1,350 
1,732 

26,21 
34,64 

Вміст гемоглобіну, г% 46 
12 

Немає 
Є 

0,5 – 2,4 
0,7 – 1,3 

0,88±0,051 
1,03±0,176 

0,345 
0,305 

39,20 
29,61 

1 мг/література 
Об’єм гемолімфи, мл 39 

10 
Немає 
Є 

0,10 – 1,20 
0,30 – 0,90 

0,56±0,040 
0,46±0,060 

0,250 
0,192 

44,64 
41,74 

рН гемолімфи 39 
10 

Немає 
Є 

5 – 7 
5,5 - 7 

6,33±0,096 
6,30±0,171 

0,599 
0,540 

9,47 
8,57 

Вміст гемоглобіну, г% 37 
10 

Немає 
Є 

0,28 – 1,20 
0,46 – 1,20 

0,84±0,040 
0,81±0,078 

0,249 
0,246 

29,63 
30,44 

25 мг/л 
Об’єм гемолімфи, мл 42 

15 
Немає 
Є 

0,05 – 1,05 
0,12 – 0,98 

0,51±0,036 
0,51±0,145 

0,234 
0,325 

46,46 
64,26 

рН гемолімфи 44 
15 

Немає 
Є 

3 – 7 
3 - 6 

5,69±0,152 
5,80±0,735 

1,007 
1,643 

17,69 
34,23 

Вміст гемоглобіну, г% 37 
15 

Немає 
Є 

0,3 – 1,1 
0,33 – 0,95 

0,62±0,034 
0,62±0,109 

0,208 
0,243 

33,74 
39,32 

50 мг/л 
Об’єм гемолімфи, мл 43 

13 
Немає 
Є 

0,05 – 1,30 
0,71 – 1,05 

0,66±0,059 
0,90±0,099 

0,386 
0,172 

58,27 
19,17 

рН гемолімфи 44 
13 

Немає 
Є 

5 –7 
5,5 - 6 

5,98±0,054 
5,83±0,167 

0,357 
0,239 

5,97 
4,96 

Вміст гемоглобіну, г% 34 
13 

Немає  
Є 

0,35 – 2,3 
1,2 – 1,3 

1,01±0,109 
1,27±0,034 

0,634 
0,058 

62,96 
 4,57 

75 мг/л 
Об’єм гемолімфи, мл 38 

11 
Немає  
Є 

0,20 - !,60 
0,35 – 1,70 

0,99±0,070 
0,94±0,155 

0,440 
0,515 

44,44 
54,78 

рН гемолімфи 38 
11 

Немає 
Є 

6 – 7 
6 - 7 

6,80±0,062 
6,50±0,126 

0,380 
0,420 

5,59 
6,46 

Вміст гемоглобіну, г% 37 
11 

Немає 
Є 

0,36 – 1,30 
0,60 – 1,10 

0,95±0,037 
0,75±0,047 

0,225 
0,155 

23,68 
20,67 

 
У сильних розчинах карбофоса (25-75 мг/л) в міру збільшення їх концентрації об’єм гемолімфи не-

ухильно зростає (табл. 2) – у незаражених витушок у 1,8, у заражених – у 2 рази. Це може бути наслідком 
як обводнення організму, так і затримки в ньому води. В усякому разі, маса тіла тварин (м’які частини), 
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експонованих у затруєному середовищі при 25 мг/л карбофосу, збільшується   на  10-30 % порівняно з 
особинами, підданими дії слабкого розчину (1 мг/л) цього токсиканта. 

Обводнення тканин – один із найчутливіших показників стану мітохондрії, з якими пов’язані проник-
неність мітохондріальних мембран, активність транспорту іонів, регуляція інтенсивності гліколізу, що 
відбувається у цитоплазмі, та окислювального фосфорилювання. 

У тварин контрольної групи активна реакція гемолімфи кисла (рН=5.0-5,2). У розчинах карбофосу із 
збільшенням концентрації останнього відбувається підлужнення гемолімфи, очевидно, через деяке роз-
балансування її буферних систем. Активна реакція її, зсуваючись дещо у лужний бік, все ж залишається 
слабкокислою (рН не більше 6,5-6,8). 

При збільшенні концентрації токсиканта в середовищі від 1 до 25 мг/л  вміст гемоглобіну в гемолімфі 
усіх піддослідних тварин різко падає (на 25% ; Р більше 99,9%). Це означає, що вказана концентрація кар-
бофосу є для них стресовим чинником, якому тварини протиставляють підсилення процесу перетворення 
гемоглобіну на оксигемоглобін. При 50 – 75 мг/л пестициду у розчинах наявне пригноблення усіх процесів 
життєзабезпечення, свідченням чого є різке зростання (табл.2) концентрації гемоглобіну (через зменшення 
концентрації оксигемоглобіну). Можливо одначе, що за цих умов, коли неодмінним є розвиток хронічної 
гіпоксії, спричинений дією на організм молюсків високими концентраціями ФОС, пристосування їх до 
умов кисневого голодування відбувається за рахунок зниження інтенсивності процесів обміну речовин. Це 
означає, що у них розвиваються реакції, скеровані не на боротьбу за кисень, а на пристосування до існуван-
ня без нього. Це тим більш вірогідно, що беззаперечно доведено [6], бо у цих тварин, підданих дії токсика-
нтів, за умов гіпоксії відбувається перехід від аеробного шляху розщеплення вуглеводів до гліколізу, що 
дозволяє їм тривалий час витримувати нестачу кисню. При цьому збільшення витривалості щодо дії на них 
несприятливих чинників середовища не тільки не знижується, а й дещо зростає за рахунок зменшення чут-
ливості клітин і підвищення їх стійкості щодо дії ушкоджуючих чинників. 

 
Таблиця 3. 

Вплив трематодної інвазії і різних концентрацій карбофосу на забезпеченість гемоглобіном тіла витушки 
рогової 

 
Показники n Інвазія Lim X±mx σ CV 

Контроль 
Забезпеченість гемоглобіном 
загальної маси тіла, г/кг 

46 
12 

Немає  
Є 

1,01 – 5,79 
2,07 – 4,00 

2,25±0,153 
2,88±0,578 

1,038 
1,000 

46,13 
34,72 

Забезпеченість гемоглобіном 
м’якого тіла, г/кг 

46 
12 

Немає  
Є  

2,50 – 13,53 
4,82 – 9,92 

5,66±0,344 
7,26±1,477 
 

2,330 
2,556 

41,17 
35,21 

1 мг/література 
Забезпеченість гемоглобіном 
загальної маси тіла, г/кг 

37 
10 

Немає  
Є 

0,72 – 4,80 
1,42 – 3,58 

2,21±0,157 
2,37±0,253 

0,954 
0,810 

43,17 
34,20 

Забезпеченість гемоглобіном 
м’якого тіла, г/кг 

37 
10 

Немає  
Є 

1,22 – 12,22 
3,54 – 10,00 

5,92±0,380 
5,88±0,620 

2,320 
1,960 

39,19 
33,33 

25 мг/література 
Забезпеченість гемоглобіном 
загальної маси тіла, г/кг 

37 
15 

Немає 
Є 
 

0,21 – 3,24  
0,62 – 3,26 

1,58±0,109 
1,83±0,433 

0,666 
0,969 

42,15 
52,95 

Забезпеченість гемоглобіном 
м’якого тіла, г/кг 

37 
10 

Немає  
Є 

1,88 – 6,14 
1,38 – 7,92 

4,23±0,240 
4,68±1,186 

1,480 
2,652 

34,99 
56,67 

50 мг/література 
Забезпеченість гемоглобіном 
загальної маси тіла, г/кг 

34 
13 

Немає  
Є 

0,59 – 7,93 
2,31 – 3,02 

2,49±0,35 
2,52±0,249 

2,042 
0,432 

82,01 
17,14 

Забезпеченість гемоглобіном 
м’якого тіла, г/кг 

34 
13 

Немає  
Є 

1,45 – 13,00 
6,67 – 10,00 

7,20±0,962 
7,96±1,031 

5,610 
1,785 

77,992 
22,43 

75 мг/література 
Забезпеченість гемоглобіном 
загальної маси тіла, г/кг 

37 
11 

Немає 
Є 

3,00 – 8,67 
3,33 – 7,00 

5,87±0,232 
5,38±0,403 

1,411 
1,336 

34,10 
33,33 
 

Забезпеченість гемоглобіном 
м’якого тіла, г/кг 

37 
11 

Немає 
Є 

1,00 – 4,79 
1,03 – 2,91 

2,20±0,123 
1,89±0,190 

0,750 
0,630 

24,04 
24,83 

 
Подібного характеру зміни стосуються і таких показників, як забезпеченість гемоглобіном загальної 

маси та маси м’якого тіла тварин (табл.3). Відсутність статистично вірогідних відмінностей за цими по-
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казниками між незараженими і зараженими трематодами витушками зумовлена тим, що серед останніх 
переважали молюски, слабко та помірно інвазовані паразитами.  
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Стадниченко А.П., Киричук Г.Е., Янович Л.Н., Иваненко Л.Д. Влияние трематодной инвазии и раз-
ных концентраций карбофоса на содержание гемоглобина в гемолимфе Planorbarius corneus 

(Mollusca:Pulmonata:Bulinidae). 

При воздействии карбофоса (1, 25, 50 75 мг/л) на Planorbarius corneus  наблюдаются изменения физико-
химических свойств гемолимфы. Проанализированы основные её характеристики: общий объем, её ак-
тивная реакция, содержание гемоглобина, обеспеченность последним общей массы тела и массы тела 

моллюсков в норме и при трематодной инвазии. 

Stadnychenko A.P., Kirichuk G.Ye., Yanovich L.N., Ivanenko L.D The Effect of Trematode Invasion and 
Various Concentrations of Carbophos on the Hemoglobin Content in the  Hemolymph of   Planorbarius 

Corneus (Mollusca:Pulmonata:Bulinidae). 

Changes of physicochemical properties of the hemolymph of Planorbarius corneus due to the effect of carbophos 
(1, 25, 50,75 mg/l) are observed. The analysis deals with the main characteristics of the hemolymph: its volume, 
active reaction, hemoglobin content, hemoglobin provision of the total body mass and the mass of the soft body 

of mollusks under normal conditions and as a result of trematode invasion. 
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АНТРОПОГЕННА ДЕГРАДАЦІЯ ГІДРОМОРФНИХ БІОГЕОЦЕНОЗІВ І ПРОБЛЕМИ ЇХ 
РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

Висвітлені питання деградації гідроморфних біогеоценозів під впливом меліорації, перспективні шляхи їх 
раціонального використання і відновлення екологічних функцій. 

В гумідних регіонах України (Полісся, Прикарпаття, Закарпаття, Західний Лісостеп), у заплавах рік 
широко розповсюджені заболочені і болотні ґрунти із специфічною для них фауною та флорою. В сукуп-
ності вони утворюють гідроморфні біогеоценози з різноманітним ґрунтово-рослинним покривом. Загаль-
на площа гідроморфних біогеоценозів досягає 4,5 млн. га, з яких майже 3 млн. га зазнало (особливо в 
період 1964-1986 рр.) впливу великомасштабної гідротехнічної меліорації. Дренажні роботи передбача-
ли, перш за все, розширення площ сільськогосподарських угідь та збільшення виробництва рослинниць-
кої продукції. Можливі негативні екологічні наслідки цих робіт, незважаючи на застереження вчених 
екологів, ґрунтознавців, болотознавців, ботаніків і ін., в проектах меліорації майже не враховувались. В 
результаті не тільки не було досягнуто проектних рівнів урожайності, але й нанесені непоправні екологі-
чні збитки. На Україні є випадки, коли на окремих, і не тільки гідроморфних, але й прилеглих до них 
біогеоценозах, створилися кризові екологічні ситуації. В цьому зв’язку виникла гостра потреба в теоре-
тичному та практичному обґрунтуванні необхідності корінної реструктуризації меліоративних заходів, 
що провадяться в гумідних регіонах України. 

Гідроморфні біогеоценози – це специфічні природні утворення, охорона яких часто недооцінюється. 
Дані біогеоценози відіграють велику роль у збереженні місцерозмноження і проживання диких тварин, 
різноманітних видів рослин, в регулюванні паводків і гідрологічного режиму території, в самоочищенні 
та підтриманні необхідного рівня якості води, в заповненні запасів підґрунтових вод, у регуляції мікро-
клімату, газового, геохімічного та інших режимів тощо. Виходячи з цього, проект меліорації гідроморф-
них ландшафтів повинен бути всебічно обґрунтованим, зваженим як з економічно-господарського, так і з 
екологічного боку. При цьому перевага повинна надаватись останньому. 

В зарубіжних країнах екологічна роль ландшафтів привертає особливу увагу, а тому політика в галузі 
іригації і дренажу в нинішній час полярно змінилася. Служба охорони ґрунтів і вод у США повідомляє, 
що дві третини зникаючих видів рослин припадає саме на гідроморфні біогеоценози [1]. Держава надає 
підтримку спеціальним програмам, що спрямовані на розробку заходів по збереженню біосферних функ-
цій гідроморфних ландшафтів, зокрема на ренатуралізацію осушених боліт і заболочених ґрунтів. Такі 
програми уже реалізуються починаючи з 1990 року, в ході яких фермери виділяють невигідні для сільсь-
когосподарського використання перезволожені землі для залучення їх в природоохоронні об’єкти [2, 3, 4, 
5]. Загальна площа ренатуралізованих біогеоценозів досягла 400 тис. га. 

У ФРН проекти ренатуралізації торфових боліт також набули практичної реалізації [6, 7 та ін.]. При 
цьому захист боліт здійснюється диференційовано, в залежності від їх екологічних особливостей та фун-
кцій. 

Важливе значення надається ландшафтному упорядкуванню природних водотоків, опрацюванню та 
реалізації проектів екологічних меліорацій [8]. Правова сторона цих заходів найбільшою мірою забезпе-
чена в Швейцарії, де погляди на заболочені землі в системі земельних ресурсів Світу корінним чином 
змінились [9]. Вважається, що доцільність осушення заболочених земель і трансформація їх в сільського-
сподарські угіддя є менш важливою для людства, ніж збереження їх природних екологічних властивос-
тей. 

У Латинській Америці відроджуються старі способи меліорації заболочених і болотних земель, що 
побудовані на принципі дрібноконтурності (невеликий розмір осушеного поля) та місцевого збору дре-
нажних вод у спеціальні ставки-накопичувачі. За даним принципом у долині р. Сен-Педро (шт. Табаско, 
Мексика) уже побудовано декілька екологічно надійних меліоративних систем [10]. 

Значний досвід у гармонізації продуктивних та екологічних функцій гідроморфних земель накопиче-
ний у Швеції. Тут розмір осушеного масиву рідко перевищує 350 - 400 га, в той час як на Україні пере-
важають крупні меліоративні системи – понад 10-15 тис. га. 

Такий “валовий” підхід щодо меліорації земель, суцільна гомогенізація гідроморфного ландшафту і 
знищення його біогеоценотичного різноманіття спричинили найбільш відчутні екологічні збитки, а саме: 

− почастішали явища затоплення земель у період весняних паводків та значне обміління річок у 
літній період; 
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− різко погіршився геохімічний режим території, підвищився вміст різних хімічних інгредієнтів, ор-
гано-мінеральних колоїдних часток, які раніше перехоплювались і депонувались у болотних біогеоценозах; 

− у ґрунтах Прикарпаття, Закарпаття, Західного Лісостепу відбулась алюмінізація кореневмісного 
шару ґрунту через посилення елювіальних процесів та вторинного їх підкислення; 

− на окремих масивах (наприклад, “Смолянський” Чернігівської області, “Турійський” Волинської 
області і ін.) має місце процес вторинного озалізнення ґрунтів і дренажних трубок, що зумовлює  їх вихід 
із ладу; 

− в регіонах Полісся внаслідок інтенсивного спрацювання торфових покладів і торфових пожеж 
утворилися низькобонітетні ґрунти, що знаходяться в закинутому стані; частина торфових боліт виявилась 
переосушеною, пилить і стала вітроерозійно небезпечною; 

− безсистемний видобуток торфу призвів до утворення кар’єрів, які важко піддаються рекультива-
ції; 

− в осушених та розорених заплавних біогеоценозах мають місце обвали берегів, замулення русла 
та водна ерозія ґрунтів; 

− біорозмаїття гідроморфних ландшафтів, генофонду тварин і рослин істотно погіршилось. 
Менш виражених екологічних втрат принесла меліорація мінеральних заболочених ґрунтів. Проте і 

тут мали місце елементи екологічного вандалізму. 
Суцільне розорювання осушених масивів, проведення культурно-технічних заходів, які були направ-

лені на знищення численних озер, блюдець, чагарникових і лісових куртин, старорічищ, різко порушили 
рівновагу природної дренажної мережі, що створювалася тисячоліттями. 

Враховуючи сучасний соціально-економічний та агроекологічний стан гідроморфних біогеоценозів, 
основна увага в даний час повинна зосереджуватись на їх ренатуралізації та зміні нормативів викорис-
тання [табл. 1]. 

Табл.1. 
Заходи з раціонального використання осушених гідроморфних біогеоценозів зони Полісся 

 
№ 
п/п 

Назва заходів, одиниці виміру Нормативи 

1. Зменшення площ сільськогосподарських угідь, тис га 320 
(з 1720 до 1400) 

2. Зменшення площі ріллі, тис. га 321 
(з 1071 до 750) 

3. Збільшення кормової групи культур у польових сівозмінах, % на 14 % 
(з 42 до 56) 

4. Корінне покращання та створення сіножатей, тис га на площі 283 
(з 57 до 340) 

5. Збільшення площ культурних пасовищ, тис.га на 405 
(з 45 до 450) 

6. Реконструкція (модернізація) дренажних систем, тис. га на площі 
1400 

7. Ренатуралізація, тис. га на площі  320 
8. Впровадження технології локального окультурення ґрунтів, тис. 

га 
на площі 
175 тис. га щорічно 

 

На меліорованих агробіогеоценозах структура посівних площ та землекористування повинні зазнати 
істотних змін у відповідності із специфікою ґрунтового покриву. 

При цьому значно зменшується рівень розораності земель і збільшуються площі екологостабілізую-
чих сільськогосподарських угідь (сіножаті, пасовища, деревні і чагарникові насадження). Цей напрям є 
найбільш перспективним і успішно вирішує складні екологічні проблеми відродження біорозмаїття та 
раціонального використання гідроморфних біогеоценозів. 

В регіонах Прикарпаття та Закарпаття, де існує значна обмеженість площ орних земель (на 1 жителя 
припадає 0,19-0,28 га), гідроморфні ґрунти слід використовувати переважно в кормових сівозмінах. У 
місцях, де перезволоження ґрунтів має атмосферно-поверхневий характер, на дренованих землях допус-
тимо вирощувати технічні культури, створювати виноградні плантації та ягідники,  залежно від коньюк-
тура ринку та спритності землекористувачів. Незалежно від напряму використання екологічні функції 
гідроморфних біогеоценозів повинні бути збережені. 

Специфічними об’єктами природи є торфові землі. Вони відносяться до нестійких, дуже вразливих 
біогеоценозів, інтенсивне осушення і розорювання яких є еколого-економічно збитковим. Проблема до-
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сягнення максимально можливого рівня їх ренатуралізації та створення нових природоохоронних тери-
торій вимагає подальших досліджень. 

Висновки 
Гідроморфні біогеоценози зазнали істотних антропогенних упливів, які в переважній більшості спри-

чинили їх деградацію та низьку біопродуктивність. 
Відновлення екологічних функцій освоєних гідроморфних біогеоценозів, їх біорозмаїття і гетероген-

ної структури відноситься до пріоритетних напрямів їх використання. 
З метою стабілізації екологічного стану на осушених гідроморфних землях пропонується комплекс 

заходів по їх ренатуралізації та раціональному використанні. 
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ВПЛИВ УМОВ ГОДІВЛІ  НА ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ ТА ПОКАЗНИКИ БІЛКОВОГО 
ОБМІНУ ТЕЛЯТ 

Встановлено, що обробка зерна методами екструзії та мікронізації в складі комбікорму  сприяла по-
кращеню засвоєння протеїну корму, підвищенню показників росту телят. 

Покращення якості фуражного зерна, підвищення перетравності та засвоюваності його поживних ре-
човин, що сприяє найбільш ефективному використанню корму та виходу живої ваги сільськогосподарсь-
ких тварин, завжди має практичний інтерес. Цього можна досягти певними, зокрема, фізичними метода-
ми обробки зерна. 

Фізична обробка зернової частини комбікормів дозволяє вирішити ще одну актуальну задачу - еконо-
мію молочних кормів. Адже, у  так звані комбікорми - стартери для молодняка сільськогосподарських 
тварин входять такі дефіцитні та дорогі продукти, як сухе знежирене  молоко ( СЗМ ) та цукор. Тому роз-
робка рецептів стартерів із частковою заміною СЗМ та цукру за рахунок покращеної за поживністю та 
перетравністю зернової частини - теж питання актуальне. 

Одним із методів фізичної обробки зерна є його мікронізація - обробка  інфрачервоним опромінен-
ням. Промені проникають у зерно і викликають інтенсивну вібрацію молекул. Під впливом тертя швидко 
утворюється тепло і за рахунок випаровування води підвищується тиск. Застосування мікронізації сприяє 
найбільш повній утилізації протеїну та енергії корму. Відомо, що інгібітори протеїназ, що містяться у 
рослинному кормі, значною мірою знижують його кормову цінність. Як показали результати досліджень, 
фізичні методи обробки зерна значно знижують їх рівень [1-4]. Така обробка зерна вирішує ще одне важ-
ливе  питання - детоксикацію зерна. 

Існують дані і про певний негативний ефект обробки. Так, ряд авторів [3,4] вказують на можливе 
руйнування вітамінів та пігментів, амінокислот лізину, цистіну, метіоніну. Але і позитивний вплив фізи-
чних методів обробки зерна безсумнівний. 

Екструзія - фізична обробка зерна під впливом високого тиску та температури. В результаті такої 
операції крохмаль зерна розщеплюється до декстринів різного ступеню складності  і моносахаридів, які 
мають  більшу перетравність .  

Внаслідок фізичної обробки відбувається часткова денатурація білка корму, в результаті розчинність 
його знижується і спостерігається більш ефективне використання азоту корму в організмі тварин. Це під-
тверджується дослідженнями ряду авторів [1,3,5]. 

Екструдоване та мікронізоване зерно краще поїдається тваринами, при цьому зменшуються випадки 
шлунково-кишкових захворювань.  

Мета нашої роботи полягала у вивченні впливу різних методів фізичної обробки зернового компонен-
та (ячменю) у складі комбікормів на його перетравність, на продуктивність тварин та обмінні процеси в 
організмі телят.   

Матеріал та методи досліджень 
Дослідження проводились на 40 телятах чорно-рябої породи згідно зі схемою досліду (табл.1). 
У досліді були використані комбікорми - стартери за рецептом СКР -1. При цьому зернова основа бу-

ла оброблена для телят П  і Ш груп  екструзією та мікронізацією. Для телят ІV групи використовувався 
комбікорм, із складу якого були вилучені СЗМ та цукор, а ячмінь був мікронізований. 

Тривалість досліду складала 180 днів, упродовж 84 з яких телята одержували в раціоні дослідні ком-
бікорми. Основний раціон до чотирьохмісячного віку включав незбиране молоко, люцернове сіно та ку-
курудзяний силос. Для проведення біохімічних досліджень відбирали зразки крові у п’яти телят кожної 
групи з яремної вени за годину до годівлі. Амінний азот визначали реакцією з нінгидридом; сечовину - за 
допомогою біотеста ( Лахема Н. П. БРНО. Хемапол); креатинін- за Берхіним Є. Б.; Білок сироватки крові 
- рефрактометрично; для визначення відносної швидкості росту використовували формулу Броді С., кое-
фіцієнти перетравності поживних речовин - за методикою Томме М. Ф. 

Таблиця 1.  
Схема науково-господарського досліду 

Група тварин Кількість голів Умови годівлі 
1 контрольна 10 ОР+ комбікорм-стартер СКР-1 з нативним ячменем 
2 дослідна 10 ОР+ комбікорм-стартер -1 з екструдованим ячменем 
3 дослідна 10 ОР+ комбікорм-стартер -1 з мікронізованим ячменем 
4 дослідна 10 ОР+ комбікорм-стартер -1 з мікрон. ячменем, із заміною 

СОМ та цукру соєвим жмихом 
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Результати досліджень 
Аналіз коефіцієнтів перетравності поживних речовин досліджувальних комбікормів показав, що кра-

щу перетравність мали комбікорми із обробленою зерновою частиною ( табл. 2 ) 
 

    Таблиця 2.      
Коефіцієнти перетравності 

 
Гру
пи 

Суха  
речовина 

Органічна 
речовина 

Протеїн Жир Клітковина БЕР 

1 70,71± 2,90  72,30± 2,86 76,22± 1,98 65,37± 2,49 53,39± 7,64 74,27± 2,83 
2 71,92± 4,62 73,29± 4,40 78,02± 3,44 64,72± 4,55 54,63± 10,27 76,30± 3,81 
3 73,43± 5,01 74,84± 4,74 79,56± 2,93 66,04± 4,52 56,34± 5,06 76,18± 5,78 
4 73,80± 2,23 75,05± 2,15 77,56± 1,47 64,03± 0,94 55,24± 1,13 77,88± 2,67 
 
Динаміка живої маси та середньодобового приросту телят показала позитивний вплив обробки зерно-

вого компоненту комбікормів-стартерів. Так, у чотиримісячному віці жива вага телят дослідних груп 
була вищою на 5,9-8,5 кг від ваги телят контрольної групи; показники середньодобового приросту у те-
лят 3-ї групи мали статистично вірогідні відмінності в порівнянні з контрольною групою ( табл.3 ). 

 
Таблиця 3. 

Жива вага та середньодобовий приріст телят 
 

Група тварин Маса, кг 
1 2 3 4 

При постановці на 
дослід 

53,4 ±2,34 55,1± 2,36 54,3± 2,58 54,3± 2,22 

У віці 4 міс. 121,7± 4,11 128,9±4,10 130,2± 3,54 127,6±3,16 
Валовий приріст за 
період досліду 

68,3±2,30 73,8± 3,05 75,9± 2,23 73,3±2,38 

Середньодобовий 
приріст за період до-
сліду, г 

813±27,46 878±36,28 904±26,6 873±28,38 

 
Як видно із таблиці 4, у крові тварин 2 групи, порівняно з контрольною, рівень небілкового азоту був 

нижчим на 6,4 % ( р< 0,05 ). З'ясовано [1-3], що вміст його залежить від кількості сечовини, оскільки вона 
є основним кінцевим продуктом азотистого обміну. Збільшення вмісту сечовини у крові відбувається за 
рахунок наявності в раціоні великої кількості легкорозчинного протеїну. У цьому випадку відбувається 
підвищене утворення аміаку, який всмоктується у кров у вигляді сечовини, що призводить до нераціона-
льного використання кормового протеїну. 

У телят 2 групи у двомісячному віці, які отримували екструдований    ячмінь у складі комбікорму, рі-
вень сечовини у крові був нижчим на 16,2 % (р < 0,01), ніж у крові телят контрольної групи. 

У крові тварин 3 групи можна відмітити тенденцію до зниження рівня амінного азоту та сечовини. Рі-
вень же сечової кислоти був на 22,3 % вищим, ніж у крові контрольних тварин (Р < 0,01 ). Ймовірно, під-
вищення рівня сечової кислоти в крові може свідчити про підвищений обмін нуклеїнових кислот, що 
спостерігається при інтенсивному синтезі білка [3]. У крові телят 4 групи спостерігалось  зменшення 
небілкового азоту на 7,7 %  (Р < 0,05 ). Вміст сечовини у крові був практично однаковим у тварин 1 та 4 
груп. 

У чотиримісячному віці картина біохімічних показників білкового обміну в крові майже не змінилась. 
Найнижчий показник небілкового азоту спостерігався у крові телят 3 групи, які одержували у складі 
комбікорму мікронізоване зерно. Рівень сечовини в крові телят, що одержували комбікорм з екструдова-
ним та мікронізованим ячменем, був нижчим, ніж у крові телят 1 та 4 груп. Підвищений рівень сечовини 
у крові телят 4 групи, можливо, пов'язаний з тим, що соєва макуха була додатковим білковим компонен-
том. Білки сої, розщеплюючись у рубці, збільшили вміст сечовини у крові. Крім того, відомо [5], що соя 
містить велику кількість інгібіторів протеїназ, які негативно впливають на засвоєння кормового білка. 
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Таблиця 4.  
Показники білкового обміну в крові телят 

Групи тварин Показники 
1 2 3 4 

У 2-місячному віці 
Амінний азот, мг% 8,60± 0,30 8,68± 0,32 7,94± 0,17 8,42± 0,14 
Небілковий азот, мг% 44,6± 0,5 41,9± 0,7 44,7± 0,8 41,4± 0,4 
Сечовина, мг% 20,0± 0,9 17,2± 0,5 18,4± 2,2 21,4± 2,8 
Сечова кислота, мг% 2,65± 0,22 2,63± 0,22 5,89± 0,65 3,04± 0,32 
Креатинін, мг% 1,39± 0,03 1,31± 0,08 1,50± 0,04 1,48± 0,05 
Загальний білок, % 6,18± 0,09 6,31± 0,09 6,01± 0,17 5,71± 0,24 
Азотний індекс 1,23± 0,07 1,43± 0,15 1,41± 0,24 1,19± 0,26 
У 4-місячному віці 
Амінний азот, мг% 9,78± 0,22 2,90± 0,32 9,54± 0,20 8,72± 0,17 
Небілковий азот, мг% 42,8± 0,4 42,4± 0,5 41,3± 0,5 43,2± 0,5 
Сечова кислота, мг% 5,80± 0,65 6,46± 0,63 6,35± 0,60 5,01± 0,56 
Креатинін, мг% 2,43± 0,11 2,23± 0,13 2,42± 0,01 2,48± 0,09 
Сечовина, мг% 29,10± 1,70 24,2± 1,32 25,00± 2,74 34,50± 2,60 
Загальний білок, % 6,72± 0,16 6,54± 0,08 6,52± 0,10 6,45± 0,06 
Азотний індекс 0,90± 0,10 1,10± 0,07 1,10± 0,01 0,70± 0,05 

 За окремими біохімічними показниками не завжди можна визначити, позитивно чи негативно 
впливає досліджуваний фактор на метаболічні процеси в організмі. Тому доцільно користуватись більш 
стабільними критеріями оцінки обмінних процесів, а саме - індексами. 

За відношенням концентрації загального азоту до концентрації сечовини - так званим азотним індек-
сом, - можна судити про стан азотистого обміну в організмі. Найбільший азотистий індекс у двомісячно-
му віці був у крові телят 2 групи. Азотний індекс у крові телят 3 групи практично не відрізнявся від тако-
го у 2 групі. Найнижчий азотний індекс був у крові тварин 4 групи. Вірогідної різниці між досліджува-
ними групами при цьому не спостерігалось. Можна говорити лише про тенденцію у відмінностях між 1 і 
2 групами та між 1 і 4-ою. В чотиримісячному віці спостерігалася подібна картина щодо обговорюваного 
показника. Статистично достовірні відмінності спостерігалися між 1-ю та 3 - ю, 1 - ю та 4 - ю ( Р<  0,05 ), 
між 2 - ю та 4 - ю і 3 - ю та 4 - ю (Р<  0,01). Найкращий показник азотного індексу був в крові телят, яким 
згодовували комбікорм із обробленим ячменем. 

Висновок. Таким чином, обробка зернової частини комбікормів - стартерів способами екструзії та мі-
кронізації покращує якість корму, зокрема підвищується перетравність поживних речовин, знижується 
рівень інгібіторів протеїназ рослинного корму. Фізико-хімічні перетворення в зерні під впливом обробки 
призводять до більш ефективного використання азоту та енергії корму, про що свідчать показники азоти-
стого обміну в крові телят. 
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4.  Erbersdobler H.et.al. // Z. Tierphysiol. Tiernahr. Futter.-mittelk.- 1968.- V. 24.- P. 136. 
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Матеріал надійшов до редакції 28.12.2000 р. 

Аннамухаммедова О. О., Аннамухаммедов А. О. Влияние условий кормления  на показатели белково-
го обмена телят. 

Установлено, что обработка зерна методами экструкции и микронизации в составе комбикорма спо-
собствовала усвоению протеина корма и повышению показателей роста телят  

Annamukhammedova E., Annamukhammedov A. The Effect of  Feeding Conditions on  Nutrition  and  Pro-
tein Metabolism Parameters of Calves. 

The treatment of corn by methods of extrusion and micronization in the composition of mixed feed  is stated  to 
improve the adoption  of food protein and to increase the growth intensity of calves.
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ВИЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ НЕЙРОМЕДІАТОРІВ У НЕРВОВІЙ ТКАНИНІ 

Рекомендується точний і швидкий метод електрофоретичного визначення таких нейромедіаторів, як   
γ- аміномасляна кислота, глутамінова кислота, а також визначення аспарагінової  кислоти в тканині 

мозку. 

Регуляція життєдіяльності багатоклітинних організмів значною мірою залежить від хімічних сигна-
лів, що передаються від одних клітин до інших. Одним з основних засобів такої комунікації є секреція 
гормонів у кров’яне русло. Значно менше вивчений процес хімічного обміну інформацією між нервови-
ми клітинами. Тому нейрохімія тепер стала одним з основних напрямків біохімії [1]. 

З іншого боку останнім часом об’єктом численних досліджень служать амінокислоти, що викликано 
величезною роллю, яку вони відіграють у процесах життєдіяльності організмів [2]. 

В теперішній час добре вивчені такі нейромедіатори, як катехоламіни  - дофамін, норадреналін, адре-
налін. У мозку всіх ссавців і безхребетних тварин виявлений нейромедіатор серотонін, який утворюється 
з амінокислоти триптофану [3]. 

Крім згаданих нейромедіаторів, тепер встановлено, що роль посередників відіграють також γ-
аміномасляна і глутамінова кислоти. 

γ-Аміномасляна кислота є продуктом декарбоксилювання глутамінової кислоти. Ці кислоти містяться 
у великій кількості у всіх ділянках мозку, хоча концентрація   γ- аміномасляної кислоти в окремих части-
нах мозку може різко відрізнятися. 

Глутамінова кислота є одним з основних компонентів усіх тваринних тканин. Але в мозку її концент-
рація особливо висока. 

  γ- Аміномасляна кислота є сильним гальмівним медіатором [2,3]. Наявність   γ- аміномасляної кис-
лоти в центральній нервовій системі потрібна для нормального протікання обміну речовин. Під її впли-
вом посилюються енергетичні процеси, підвищується дихальна активність тканини мозку, покращується 
засвоєння глюкози мозком, активуються багато ферментів дихання, поліпшується кровопостачання голо-
вного мозку, стимулюється видалення з мозку токсичних продуктів. Глутамінова кислота є одним з най-
важливіших збудливих медіаторів у центральній нервовій системі. Думають, що аспарагінова кислота є 
також нейромедіатором.  

Введення глутамінової кислоти в кору мозку методом мікроіонофорезу викликає сильну реакцію збу-
дження. Така ж картина спостерігається при введенні аспарагінової кислоти, яка при декарбоксилуванні 
дає β- аланін [2]. 

Отже, розробка швидкої і точної методики визначення γ-аміномасляної, глутамінової і аспарагінової 
кислот становить значний прагматичний інтерес. 

Суть опрацьованого нами методу полягає в тому, що амінокислоти є амфотерними сполуками і  зале-
жно від реакції рН середовища поводять себе, як аніони або катіони, які з різною швидкістю рухаються в 
електричному полі до анода і катода [4,5]. 

Для проведення дослідження ми брали наважку мозку кролика в кількості 1 г., розтирали в ступці з 
невеликою кількістю меленого скла, добавляючи порціями по 2 мл. хлороформу (3-4 рази). Розтерту ма-
су переносили в центрифужні пробірки. Після 10 хвилин центрифугування при 3000 обертів за хвилину 
центрифугат зливали в інші пробірки, а осад двічі промивали 5 мілілітрами хлороформу. Центрифугати 
об’єднували доливали 5 мл. дистильованої води, добре змішували і залишали на добу в холодильнику. 
Після відстоювання і розшарування хлороформу і води, верхній водний шар пастерівською піпеткою 
переносили у випарувальні чашки і випарювали на водяній бані. Сухий залишок розчиняли в 1 мл. сумі-
ші фенолу і бутанолу (6:4), переносили в центрифужні пробірки. Після 10-ти хвилинного центрифугу-
вання надосадкову рідину наносили мікропіпеткою на стрічки електрофореграм розміром  2,5х30 см. в 
центральній частині в кількості з розрахунку 0,01-0,02 г. тканини мозку. 

Електрофоретичне розділення амінокислот проводили  протягом 3 год, під напругою постійного 
струму 200 вольт при силі струму 0,4-0,5 мА на 1 см ширини стрічки в ацетатно-пірідиновому буфері з 
рН=5,2-5,3 (змішували 5 об’ємів 1% розчину оцтової кислоти з 1 об’ємом 10% розчину піридину). 

По закінченні електрофорезу фореграми фіксували в термостаті при 900С, фарбували 1% розчином 
нінгідрину  в ацетоні і сушили 15 хв. При 600С. на проявлених електрофореграмах амінокислоти розпо-
діляються на 5 фракцій (див. Фото.) 
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фото: Електрофореграма амінокислот мозку. 
 
І- основні амінокислоти (лізин, гістидин, аргінін); 
ІІ-   γ- аміномасляна кислота; 
ІІІ- нейтральні амінокислоти (з однією аміно- і однією   
карбоксильною групами); 
ІV- глутамінова кислота; 
V- аспарагінова кислота. 

 

Як видно з електрофореграми, основні амінокислоти (І) розташувались ближче до катоду. За ними 
знаходились   γ- аміномасляна кислота (ІІ), нейтральні амінокислоти (ІІІ). Ці амінокислоти залишаються 
на місці нанесення досліджуваної рідини (інколи трішки зміщені до катода). До анода від місця нанесен-
ня розташувалися глутамінова (ІV), а за нею аспарагінова  (V) кислоти.  

Ідентифікуються ці амінокислоти на електрофореграмах за стандартними розчинами амінокислот –
“свідків”. 

Ділянки зафарбованих нейромедіаторів γ- аміномасляної, глутамінової кислот, а також аспарагінової 
кислоти вирізали з електрофореграм, поміщали в пробірки і елюювали 5 мл.  насиченого розчину СuSO4 
в 75% етанолі. 

Кількісний вміст вказаних амінокислот визначали фотоколориметрично за калібрувальними графіка-
ми, побудованими з допомогою стандартних розчинів γ-аміномасляної, глутамінової і аспарагінової кис-
лот. 
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Трускавецкий Е.С.  Определение некоторых нейромедиаторов в нервной ткани. 

Предлагается точный и быстрый метод электрофоретического определения таких нейромедиаторов 
как γ-аминомасляная кислота, глутаминовая кислота, а также определение аспарагиновой кислоты в 

ткани мозга. 

Truskavetsky Yе.S.    Determination of Certain Neuromediators in the Nerve Tissue. 

A quick and accurate method is offered for electrophoresis determination of  such neuromediators as  
γ-aminobutyric and glutamic acids, and also for determination of aspartic acid in the cerebral tissue.
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МОЛЮСКИ РОДИН MELANOPSIDAE, LITHOGLYPHIDAE, BITHYNIIDAE –
 ПРОМІЖНІ ХАЗЯЇ ТРЕМАТОД 

Наведено нові відомості щодо якісного складу трематодофауни молюсків родин Melanopsidae, 
Lithoglyphidae, Bithyniidae. 

При дослідженні фауни молюсків родин Melanopsidae, Lithoglyphidae, Bithyniidae Правобережної 
України на основі нових поглядів на їх систематику [1] ми виявили якісний склад їх трематодофауни. Це 
актуально, оскільки паразитологічні відомості, що стосуються видів цієї родини, наявні в літературі, без-
надійно застаріли через те, що в них як облігатні проміжні хазяї трематод наводяться переважно збірні 
види. 

Нашими дослідженнями у молюсків, виділених із складу збірних видів, зареєстровано 20 видових та-
ксонів трематод. Дані по трематодофауні кожного з видів є принципово новими. Подаємо ці відомості у 
вигляді схем (табл. 1 - 5),  що полегшить читачеві орієнтування у матеріалі. 

Таблиця 1 
 
 
 
 

Розподілено за морфологічним критерієм [2] 
 
 
 
 
 

Видовий склад трематодофауни (власні дані) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблиця 2 
 
 
 
 

Розподілено за морфологічним критерієм [2] 
 
 
 
 
 

Видовий склад трематодофауни (власні дані) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Збірний Fagotia esperi (s.l.) 

Fagotia danubialis Fagotia berlani Fagotia dneprensis 

Cercaria pulsans, 
C. lophocerca, 

C, monostomi sp., 
Cercaria sp., 

Sanguinicola sp. 

Cercaria pulsans, 
C. lophocerca, 

C. curta, 
Sanguinicola sp. 

 

Cercaria pulsans, 
C. lophocerca, 

C, monostomi sp., 
C. curta, C. alia, C. subulo, 
Metagonimus yokogawai, 

Sanguinicola sp. 

Збірний Fagotia acicularis  (s.l.) 

Microcolpia canaliculata Microcolpia ucrainica Microcolpia potamoctebia 

Cercaria curta, 
C. lophocerca, 

C. subulo,  C. alia, 
C. fuscicaudata, 

C. monostomi sp., 
Sanguinicola sp. 

Cercaria pulsans, 
C. fuscicaudata, 
Sanguinicola sp. 

 

Cercaria curta, 
 C. alia, 

C. fuscicaudata, 
Sanguinicola sp. 
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Таблиця 3 
 

Bithynia (s.l.) 
 

Розподілено за морфологічним критерієм [3] 
 
 

Bithynia (s.str) 
(4 види) 

Digyrcidum 
(1 вид) 

Codiella 
(2 види) 

Opisthorchophorus 
(4 види) 

Paraelona 
(5 видів) 

 
Видовий склад трематодофауни (власні дані) 

 
Sphaerostoma bramae, 

Sanguinicola sp., 
Apophalus mühlingi, 
Catatropis verrucosa, 

Psilotrema spiculigerum, 
Cercaria grandis, 

C. obscura, 
C. lophocerca, 

C. subulo 

Sanguinicola sp. Sanguinicola sp. 
Crecaria papillosa,  

C. helvetica 
 XІX Dub. 

Opisthorchis 
felineus, 

Cercaria oviformis,  
C. helvetica 
XІX Dub., 
C. lorata 

Відсутні дані 

 
 

Таблиця 4 
 
 

Збірний Bithynia tentaculata (s.l.) 
 

Розподілено за морфологічним критерієм [3] 
 
 

Bithynia curta Bithynia producta Bithynia tentaculata Bithyinia (M.) 
dicipiens 

Digyrcidum 
bourguignati 

 
Видовий склад трематодофауни (власні дані) 

 
Паразитів  
не виявлено 

Catatropis 
verrucosa 

Cercaria obscura, 
Psilotrema 

spiculigerum, 
C. lophocerca, 

C. subulo, 
C. lorata, 

Spaerostoma bramae, 
Sanguinüicola sp., 

Apophalus mhlingi. 

Psilotrema 
spiculigerum 

Sanguinicola sp. 
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Таблиця 5 
 

Збірний Bithynia leachi (s.l.) 
 

Розподілено за морфологічним критерієм [3] 
 
 

Codiella leachi Opisthorchophorus 
troscheli 

Opisthorchophorus  
baudonianus 

Opisthorchophorus 
hispanicus 

Opisthorchophor
us valvatoides 

 
Видовий склад трематодофауни (власні дані) 

 
Sanguinicola sp. Cercaria papillosa, 

C. helvetica XIX 
Dub. 

Паразитів не виявле-
но 

Opisthorchis 
felineus, Cercaria 

oviformis 

Паразитів не 
виявлено 
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Градовський В.М. Моллюски семейства Melanopsidae, Lithoglyphidae, Bithyniidae -  
промежуточные хозяева трематод. 

Приведены новые сведения по качественному составу трематодофауны моллюсков семейств 
Melanopsidae, Lithoglyphidae, Bithyniidae. 

Gradovskij V.M.  Mollusсs of the Family Melanopsidae, Lithoglyphidae, Bithyniidae.  

The author presents new data on the quality composition of the trematodofauna of the mollus сs of the families 
Melanopsidae, Lithoglyphidae, Bithyniidae.  
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СЕРЦЕВА ДІЯЛЬНІСТЬ LYMNAEA STAGNALIS В УМОВАХ ЙОГО ІНТОКСИКАЦІЇ 
ХЛОРИДОМ ЦИНКУ 

Вивчено вплив  хлориду цинку(2, 10 та 18 мг/л) на ритм серцевих скорочень Lymnaea stagnalis. На дію 
досліджених концентрацій токсиканту тварини відповідають прогресуючою тахікардією. 

Останнім часом все більшої актуальності набуває проблема підвищення вмісту іонів важких металів у 
водоймах усього світу. Так, згідно з існуючими у наш час санітарно-гігієнічними нормами, гранично до-
пустимі концентрації (ГДК) іонів міді та цинку у водоймах становлять 1 мг/л. Фонові концентрації цинку 
в природних поверхневих водах внутрішніх водойм варіюють від 0,001 до 0,2 мг/л, часом трохи вище 
[1:2]. Мідь же присутня у природних водоймах (як мікроелемент) звичайно в концентраціях, нижчих за 5 
мкг/л [3:4]. Але, внаслідок господарської діяльності людини, вміст вищезгаданих металів у континента-
льних водоймах нерідко може досягати декількох міліграмів (мідь) і навіть сотень міліграмів на літр 
(цинк). Крім того, зараз щорічне антропічне надходження у водне середовище цинку більш ніж у 7, а міді 
– у 3 рази перевищує таке з природних джерел [5]. Більше того, нерідко спостерігається повне зникнення 
молюсків на значній ділянці водойми в результаті попадання в неї шахтних вод із родовища важких ме-
талів [6]. Це викликає особливе занепокоєння, оскільки важкі метали, на відміну від сполук органічної 
природи, що розкладаються з часом, не підлягають трансформації, а включаються в біогеохімічні цикли, 
залишаючись у них протягом тривалого періоду. 

Отже, стає цілком очевидною необхідність моніторингу якісного складу та кількісного вмісту важких 
металів у наших водах. Згідно з сучасними уявленнями, найбільш оперативну інформацію про будь-які 
зміни у водоймі можуть дати самі гідробіонти, що досить швидко реагують на коливання концентрацій 
тих чи інших речовин у ній. При таких дослідженнях одним із найуживаніших тест-об´єктів є вторинно-
водний молюск – ставковик Lymnaea stagnalis [7:8:9]. Водночас саме дослідження зрушень у різних фізі-
ологічних процесах організму гідробіонтів, зумовлених впливом на них токсикантів, дозволяють значно 
покращити точність прогнозів щодо можливих змін у гідроценозах у відповідь на антропічний пресинг, 
який, як відомо, постійно зростає. Крім того, вивчення фізіологічного механізму впливу токсикантів на 
гідробіонтів дозволяє більш точно класифікувати ці речовини за механізмом їх дії [10]. 

Взявши до уваги все вищезгадане, ми намагалися дослідити вплив іонів важких металів  на таку інтег-
ральну тест-функцію ставковика, як темп його серцевих скорочень, що до цього часу не досліджувалося. 

Матеріал і методика досліджень: 1189 екз. Ставковика озерного Lymnaea stagnalis (Linné, 1758), зі-
брані в басейні р.Тетерів у травні-липні 2000 р. Висота мушлі піддослідних тварин становить 41,2±1,5 
мм. Як токсикант нами використано хлорид цинку (ч.д.а.) у концентраціях 2, 10 та 18 мг/л (1-9 ГДК). 
Темп серцевих скорочень вимірювали після витримування  тварин у розчинах токсиканту протягом 2 діб. 
Контроль за серцевим ритмом у молюсків проводили візуально. Для цього у черепашці скальпелем обе-
режно випилювали отвір 1x(1,5-2) см (у районі проекції серця) і через мантію слідкували за кількістю 
його скорочень. У кожного молюска заміри проводили три рази, встановлюючи після цього середнє зна-
чення кількості скорочень, що припадає на одиницю часу.  

Результати та їх обговорення: Нами з’ясовано, що частота серцевих скорочень ставковика в нормі 
становить у середньому 17,26±0,6 уд./хв (амплітуда коливання показника – 10-27 уд./хв). Отримані нами 
результати добре узгоджуються з даними інших авторів [11], згідно з якими ритм серцевих скорочень 
ставковиків коливається в межах від 10-15 до 40-60 (рідко до 70-90) уд./хв. Такий великий розмах цього 
показника пояснюється значними сезонними та віковими змінами його у молюсків [12].  

Ритм серцевих скорочень досліджуваного нами об’єкта за однакових інших умов неоднаковий у різ-
них його популяціях і варіює в межах від 15,47±0,57 до 18,18±0,69 уд./хв (табл.). У чому ж причина цих 
відмінностей ? Адже ми досліджували лише тварин одного віку (однакових розмірів) та за однакових 
умов середовища (t – 18-21º C; 8,6-8,9 мгО2/л; pH – 7,2-7,5). На наш погляд, у цьому випадку вплив на 
темп серцевих скорочень імовірніше усього справляє гідрохімічний режим водойм, у яких живуть ці гід-
робіонти. Адже дуже важко, а часом і зовсім неможливо знайти два водоймища, у воді яких були б роз-
чинені одні й ті ж самі речовини та ще й в однакових пропорціях. Отже, не буде перебільшенням сказати, 
що умови існування в кожній водоймі є своєрідними. Водночас відомо [13], що серцева діяльність 
L.stagnalis знаходиться у тісному зв’язку із зовнішніми осмотичними умовами. Більше того, молюски з 
різних популяцій живуть у відмінних біотопах, гідрохімічний режим яких є лише одним із багатьох чин-
ників, що впливають на ставковиків. Тому й не дивно, що в популяціях L.stagnalis, приурочених до різ-
них водойм, темп серцевих скорочень цих молюсків неоднаковий. 

Нами встановлено, що частота серцебиття інвазованих трематодами тварин нерідко вища в порівнян-
ні з незараженими особинами. Так, серце уражених гельмінтами ставковиків скорочується в середньому 
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18±0,67 уд./хв (амплітуда коливання показника – 7-26 уд./хв) (табл.), що на 4,3 % вище, ніж у вільних від 
інвазії молюсків. Однак у слабко інвазованих тварин (площа паразитарних вогнищ не більша, ніж 1-
1,7×1,3-2 мм; кількість – до 4-7 на одну особину) ритм серцевих скорочень порівняно з нормою не змі-
нюється. При інвазії середнього ступеня важкості кількість вогнищ паразитарного ураження звичайно 
незначна, але їх об’єм, як правило, досягає значних величин (до ⅓-½ об’єму інвазованого органа). Пато-
логічний вплив паразитів на їх хазяїнів при цьому значно зростає, що призводить до підвищення рівня 
загального обміну речовин у молюсків. Це дозволяє тваринам, ураженим гельмінтами, протистояти не-
сприятливій дії паразитарного чинника. Одним із проявів цього процесу і є розвиток у молюсків-хазяїнів 
тахікардії [14]. Досліджуваний нами об’єкт за середньої важкості інвазії збільшує темп серцебиття при-
близно в 1,15-1,2 рази. За тяжкої інвазії (об’єм паразитарних вогнищ – більше ½ об’єму ураженого орга-
ну) значення обговорюваного нами показника в більшості випадків різко зменшується (спостерігається 
яскраво виражена брадикардія). 

Як виявилося, різниця значень дослідженої нами тест-функції між контролем та зараженими тремато-
дами тваринами неоднакова у особин із різних популяцій. Так, перевищення значень ритму серцевих 
скорочень у інвазованих особин L.stagnalis над вільними від інвазії екземплярами досягає у миролюбів-
ській, карвінівській та забілочанській популяціях 3, 9 та 9,6 % відповідно. Причина розбіжності в зна-
ченнях цього показника криється, на наш погляд, у тому, що в цих популяціях інтенсивність зараження 
особин трематодами не однакова в силу певних особливостей навколишнього середовища та різного сту-
пеня господарської діяльності людини в конкретних біоценозах. Різна інтенсивність інвазії хазяїнів 
спричиняє відмінності у рівні зростання загального обміну речовин і, як наслідок цього, у цифровому 
вираженні зростання ритму серцебиття у ставковиків, що належать до різних популяцій. Вищезгадана 
залежність між інтенсивністю інвазії та ступенем тахікардії добре “спрацьовує” лише при середній інте-
нсивності інвазії, але не спостерігається ні при дуже низькому, ні при вкрай високому її рівні. Ми гадає-
мо, що саме цим пояснюється той факт, що у молюсків соколівської популяції спостерігається зворотна 
тенденція порівняно з іншими тваринами, а саме: кількість серцевих скорочень у інвазованих особин 
становить тут 17±0,74 уд./хв (табл.), що на 2,8 % менше, ніж у нормальних особин. Ми вважаємо, що 
причиною такого стану речей є низька інтенсивність інвазії особин у згаданій вище популяції. 

Тварини, що належать до різних популяцій, але в однаковій мірі заражені паразитами, часто де-
монструють неоднаковий рівень тахікардії. Ми спостерігали таке на прикладі карвінівської та миролю-
бівської популяцій, інтенсивність зараженості L.stagnalis трематодами в яких майже однакова. Темп же 
серцевих скорочень інвазованих особин карвінівської  популяції зростає у порівнянні з нормою значно 
більше (табл.), ніж у тварин із миролюбівської популяції. Ці відмінності пояснюються, на наш погляд, 
особливостями водойм, із яких було взято молюсків. Водойми відрізняються одна від одної за особливо-
стями гідрохімічного режиму, за ступенем забрудненості різними полютантами, швидкістю течії (або її 
відсутністю), температурою води тощо. Так, чим більшою є швидкість течії у водоймищі, тим нижчою 
буде температура води у ньому, отже, і ритм серцевих скорочень у молюсків за цих умов має бути дещо 
сповільненим. І навпаки, якщо водойма стояча або молюсків узято з мілководдя проточної водойми, де 
течія уповільнена або взагалі не відчутна, а вода добре прогрівається сонцем, у молюсків спостерігається 
збільшення кількості скорочень серця за одиницю часу. 

При дії на L.stagnalis розчинами хлориду цинку  молюски, відповідно до зростання концентрації ток-
сиканту, відповідають на його дію прогресуючою тахікардією (табл.). Ми, услід за іншими авторами [15], 
вважаємо, що ступінь збудження (чи пригнічення) організму під впливом токсикантів найчіткіше відо-
бражає серцевий коефіцієнт1. Так, у ставковиків соколівської популяції при 2 мг/л хлориду цинку у сере-
довищі частота серцебиття збільшується на 21 %, тобто СК становить у цьому випадку 121 % (мал.1). Як 
відомо [16], при попаданні гідробіонтів у отруєне середовище, у них розвивається захисно-
пристосувальний процес, що проявляється, передусім, підвищенням рівня загального обміну речовин, 
наслідком якого і є згадана вище стимуляція серцевої діяльності у ставковика. Встановлено, що молюски 
з різних популяцій реагують неоднаковим підвищенням кількості серцевих скорочень на одні й ті ж самі 
концентрації токсиканту. Наприклад, при 2 мг/л хлориду цинку в розчині СК у різних популяціях 
L.stagnalis варіює від 119 до 124 % (мал.1), а ритм серцевих скорочень коливається в межах 20,42±1,4 – 
22,09±0,91 уд./хв (табл.). Різниця між мінімальним та максимальним значеннями частоти серцебиття у 
тварин із різних популяцій становить більше 8 %. Отже, вслід за іншими авторами [17], ми стверджуємо, 
що існує залежність між витривалістю організму щодо дії на нього токсикантів і характером біотопу, в 
якому він живе.  

                                                                 
1 Серцевий коефіцієнт (СК) – відсоткове відношення ритму роботи серця у тварин, що перебувають в 
отруєному середовищі, до його ритму в контрольних особин. 
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Таблиця. 
Вплив хлориду цинку на ритм серцевих скорочень (уд./хв) Lymnaea stagnalis 

 
СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ МІСЦЕ 

ЗБОРУ 
ІНВАЗІЯ N 

MIN-MAX x±mx σ V 

Контроль 
Немає 64 14-24 18,18±0,69 5,54 30,46 
Є 36 15-24 19,83±1,08 6,45 32,54 

2 мг/л 
Немає 51 16-26 22,09±0,91 6,51 29,46 
Є 25 17-27 23,25±1,17 5,85 25,15 

10 мг/л 
Немає 49 17-27 24,44±1,09 7,62 31,17 
Є 36 20-28 25,51±1,45 8,72 34,18 

18 мг/л 
Немає 29 21-28 27,77±1,29 6,98 25,15 

Басейн 
р.Тетерів, 
с.Карвінівка 

Є 25 20-32 28,16±1,66 8,30 29,48 
Контроль 

Немає 49 10-27 17,47±0,42 3,74 21,43 
Є 30 7-26 17,00±0,74 4,07 23,95 

2 мг/л 
Немає 44 10-35 21,19±0,94 6,22 29,32 
Є 30 11-30 21,50±1,19 6,50 30,24 

10 мг/д 
Немає 39 13-32 23,36±0,60 3,73 15,97 
Є 30 14-35 24,12±1,02 5,59 23,19 

18 мг/л 
Немає 46 18-39 26,57±0,87 5,87 22,09 

Басейн 
р.Тетерів, 
Соколівка 

Є 30 25-47 33,18±1,05 5,74 17,30 
Контроль 

Немає 34 11-18 16,51±0,67 3,88 23,51 
Є 47 15-20 18,10±0,65 4,43 24,48 

2 мг/л 
Немає 19 17-23 20,42±1,40 6,09 29,81 
Є 36 16-24 21,13±1,13 6,79 32,13 

10 мг/л 
Немає 25 19-26 22,41±1,14 5,71 25,46 
Є 36 20-25 23,18±0,98 5,87 25,32 

18 мг/л 
Немає 49 21-27 25,20±0,78 5,48 21,73 

Басейн 
р.Тетерів, 
с.Забілоччя 

Є 26 20-29 26,87±1,20 6,12 22,76 
Контроль 

Немає 37 14-22 17,82±0,65 3,95 22,17 
Є 36 15-23 18,35±0,72 4,34 23,67 

2 мг/л 
Немає 28 17-24 21,21±1,10 5,84 27,54 
Є 42 18-26 22,35±0,91 5,88 26,33 

10 мг/л 
Немає 31 19-26 23,44±1,27 7,07 30,18 
Є 52 18-27 24,55±1,33 8,18 33,31 

18 мг/л 
Немає 32 19-29 26,19±1,18 6,68 25,52 

Басейн 
р.Тетерів, 

с.Миролюбівка 

Є 46 22-33 27,36±1,00 6,78 24,78 
 
При 10 мг/л токсиканту в середовищі СК ставковика становить 132-136 %, а при 18 мг/л процес збу-

дження тварин посилюється, і СК досягає величин 147-153 % (мал.1). 
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Відомо [18:19], що фазність дії токсичних речовин на гідробіонтів – це загальна закономірність. Е.А. 
Веселов [19] виділяє 5 фаз перебігу патологічного процесу в гідробіонтів: байдужість, стимуляція, депре-
сія, сублетальна та летальна фази. Як вже згадувалось вище, хлорид цинку у використаних у наших до-
слідах концентраціях призводить до підвищення у L.stagnalis загального обміну речовин і, як наслідок, 
до зростання темпу його серцевих скорочень. Все це має місце тоді, коли організм перебуває на другій 
фазі перебігу патологічного процесу – стимуляції. Лише на цій фазі отруєння відбувається мобілізація 
захисно-пристосовних механізмів організму цих та й усіх інших тварин, що дозволяє їм, звичайно, до 
певної міри, компенсувати ушкодження, спричинені токсикантом. 

Інвазія,  залежно від її інтенсивності, веде до неоднакової реакції ставковика на дію розчинами хло-
риду цинку. Так, в особин із соколівської популяції, слабко інвазованих трематодами, СК при 2, 10 та 18 
мг/л хлориду цинку в середовищі становить 126, 137 та 195 % відповідно (мал.1). Водночас вільні від 
інвазії тварини цієї популяції демонструють дещо менше підвищення частоти серцебиття за таких же 
умов. СК у даному випадку (при 2, 10 та 18 мг/л токсиканту) становить у них 121, 134 та 152 % відповід-
но. Отже, сумісна дія інвазії та токсиканту призводить у цій популяції до  підвищення загального рівня 
обміну речовин в організмі та мобілізації захисно-пристосовних його ресурсів порівняно з неінвазовани-
ми особинами. Картина, що спостерігається в інших популяціях, дещо інша. Інтенсивність інвазії тварин 
із цих популяцій значно більша, ніж в особин із соколівської популяції. Значення СК інвазованих особин 
тут, як правило, нижче порівняно з неінвазованими тваринами, варіюючи в межах 117-122, 128-134, 142-
150 % (при 2, 10 та 18 мг/л хлориду цинку відповідно у воді). Отже, при високій інтенсивності інвазія 
викликає пригнічення серцевої діяльності в досліджуваного нами об’єкта. 

 

 

 

 

 

Мал.1 Серцевий коефіцієнт (%) Lymnaea stagnalis при дії на нього розчинами хлориду цинку:а) молюски 
з басейну р.Тетерів, с. Карвінівка; б) молюски з басейну р.Тетерів, Соколівка;в) молюски з басейну 

р.Тетерів, с. Забілоччя; г) молюски з басейну р.Тетерів, с. Миролюбівка. 
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Вискушенко Д.А. Деятельность сердца Lymnaea stagnalis в условиях его интоксикоции хлоридом 
цинка. 

Изучено влияние хлорида цинка (2, 10 и 18 мг/л) на ритм сердечных сокращений Lymnaea stagnalis. Под 
действием исследованных концентраций токсиканта животные увеличивают темп сокращений сердца. 

Vyskushenko D.A. Lymnaea Stagnalis Heart Activity Under its Poisoning by Zinc Chloride. 

 Lymnaea stagnalis heart activity under its poisoning by zinc chloride  was analyzed. Under the influence of zinc 
chloride investigated concentrations animals increase their heart rate.
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АСПІДОГАСТРИ ЯК СПЕЦИФІЧНІ ПАРАЗИТИ ПЕРЛІВНИЦЕВИХ 

Описано особливості паразитування аспідогастрів у тілі перлівницевих. Наведено список видів – хазяїв 
Aspidogastеr conchicola Baer. 

Аспідогастри – досить своєрідна група паразитичних плоских червів, незначна за кількістю видів, хо-
ча і досить широко розповсюджена. За останні роки їх ареал значно збільшився, що пов’язано з відкрит-
тям нових видів – паразитів хребетних тварин, які живуть на значних просторах Світового океану. Отже, 
якщо К.І.Скрябін у своєму монографічному зведенні [1] вказує на поширення аспідогастрів лише в Захі-
дній Європі та у Північній Америці, то за останні десятиріччя деякі з видів цієї групи виявлено на тери-
торії Північної Африки [2], біля узбережжя Австралії [3] та у південних районах Тихого океану (як пара-
зитів кишечника химер) [4]. Хазяїнами аспідогастрів найчастіше бувають молюски, кісткові та хрящові 
риби, черепахи. Особливе місце серед них належить пластинчатозябровим молюскам, у яких досить час-
то знаходять цих паразитів. До того ж молюски можуть бути як проміжними, так і остаточними хазяїна-
ми цих червів. Молюсками, у яких найчастіше зустрічаються аспідогастри, є перлівницеві (Unionidae) – 
досить поширена група прісноводних Eulamellibranchia  Палеарктики. Саме в їх перикардіальній сумці у  
1827 р. академіком К.Бером вперше було знайдено одного з представників цього класу – Aspidogaster 
conchicola Baer [5]. Пізніше цих паразитів зустрічали у внутрішніх органах інших видів родини 
Unionidae.  Неодноразові наші знахідки аспідогастрів у тілі перлівницевих - об’єкту наших постійних 
досліджень – лягли в основу написання цієї роботи. 

Матеріал і методика. Матеріалом послужили молюски, зібрані автором за період 1999-2000 рр. із ба-
сейнів Ужа та Тетерева. Загалом зібрано і проаналізовано близько 600 екз. перлівницевих 12-ти видів з 9 
пунктів збору, розміщених на території Житомирської області. Молюсків збирали вручну. При видовій 
діагностиці перлівницевих користувались загальноприйнятим  конхіологічним методом, зрідка застосо-
вували і компараторний метод [6]. Для встановлення ураженості молюсків аспідогастрами  проводили 
препарування стінки їх тіла у ділянці серця, а також препарування нирок, реєстрували особливості лока-
лізації  паразитів у перикардіальній сумці, встановлювали екстенсивність та інтенсивність інвазії кожно-
го виду хазяїнів аспідогастрами.   

Результати та обговорення. З моменту першоопису аспідогастрів і до останнього часу не вщухають 
суперечки щодо їх місця в системі Plathelminthes. За особливостями внутрішньої організації ці черви по-
дібні до інших представників вищезгаданого типу.  Безперечно, вони мають близькі філогенетичні 
зв’язки з таксонами класу Trematoda (особливо з ряду Strigeidida), до якого їх донедавна включали як 
окремий підклас. Однак певні особливості будови і, головне, особливості розвитку та життєвого циклу не 
дозволяють об’єднувати ці групи тварин в один клас, тим більше після виділення з Trematoda окремого 
класу Monogenoidea [7].  

Найбільш характерною особливістю будови аспідогастрів є наявність у них мультифункціонального 
органу – диску Бера, що відділяється від внутрішніх органів особливою м’язевою стінкою. Цей диск 
складається з великої кількості комірок (50-70 і більше), кожна з яких оточена окремим м’язевим кіль-
цем і діє як невелика самостійна присоска. Із зовнішніх боків диск оточений численними грушоподібни-
ми утвореннями – маргінальними органами. Вони є накопичувачами слизу, котрий виробляють одноклі-
тинні залози диску. Цей слиз сприяє пересуванню (ковзанню) паразита по тілу хазяїна та прикріпленню 
до стінок внутрішніх органів, у яких він локалізується. Виявлено також, що диск Бера бере участь у про-
цесі поза кишкового травлення [3 : 8 : 9 : 10 : 11]. Усе це – морфофізіологічні пристосування аспідогаст-
рів до ендопаразитичного способу життя. 

Однак не стільки завдяки цьому, скільки завдяки унікальності розвитку та життєвого циклу їх виді-
ляють у окремий клас паразитичних плоских червів. Справа в тому, що розвиток цих гельмінтів відбува-
ється без чергування поколінь. Личинка аспідогастрів відрізняється від дорослої особини лише за будо-
вою диска Бера (він проходить стадії розвитку від звичайної присоски до складного багатофункціональ-
ного органу), несформованою статевою системою та за абсолютними розмірами тіла [12 : 13 : 14].  

Життєвий цикл багатьох видів аспідогастрів відбувається із зміною хазяїнів. У нього проміжним хазя-
їном є молюск, а остаточним – риба чи черепаха. Однак у A. conchicola є лише один остаточний хазяїн -  
молюски з родини перлівницевих. Ембріональний розвиток аспідогастра завершується ще під час пере-
бування його у яйці, що знаходиться у матці червів. Отже, назовні потрапляють яйця з майже повністю 
сформованою личинкою, яка вилуплюється через декілька хвилин після виходу яйця у воду. Личинка 



Мінюк М.Є. Аспідогастри як специфічні паразити перлівницевих 

229 

живе за рахунок накопичених у ній запасів глікогену. Вона плаває у воді за допомогою м’язевих скоро-
чень (війки, характерні для мірацидіїв трематод, у неї відсутні). Зараження молюска відбувається пасив-
но через ввідний (дихальний) сифон, з якого личинка надходить у мантійну порожнину. А далі вона міг-
рує по тілу хазяїна  (зябра → зябровий синус → перикардіальна сумка або мантійна порожнина → нирки 
→ перикардіальна сумка), доки не локалізується переважно в перикардіальній порожнині або в нирках, 
що спостерігається рідше. До останнього часу не з’ясовано, де починається формування личинок аспідо-
гастрів у дорослу особину. Деякі дослідники [15] припускають, що це має місце у нирках, куди насампе-
ред потрапляє яйце, а звідти вже сформована личинка мігрує в перикардіальну сумку.  

Неодноразове знаходження нами яєць аспідогастрів саме в нирках у червні- серпні може бути підтве-
рдженням цього припущення. Як правило, ми зустрічали яйця аспідогастрів у нирках у випадку високої 
інтенсивності інвазії молюсків паразитами локалізованими у навколосерцевій сумці. Це може підтвер-
джувати думку про вірогідність проходження життєвого циклу аспідогастрів у тілі одного хазяїна. Ми 
також неодноразово зустрічали цілком сформованих (“дорослих”) паразитів у нирках молюсків, частіше 
восени (Colletopterum piscinale, рідше Unio conus borysthenicus). 

У другій половині нашого сторіччя відмічено низку нових знаходжень аспідогастрів у перлівницевих 
на території Північної Америки та Західної і Східної Європи [12 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22]. Вперше 
на території України аспідогастри виявлено Г.С.Іванчиком [23] у перлівницевих з басейнів Пруту та Си-
рету. Ґрунтовне дослідження динаміки паразитоценозів аспідогастрів із гирла Десни та верхньої ділянки 
Канівського водосховища здійснив В.І.Юришинець [15]. Серед перлівницевих – хазяїнів A. conchicola 
ним вказано 4 види: Unio tumidus, U. pictorum, Anodonta cygnea та Colletopterum piscinale. За нашими 
спостереженнями, A. conchicola зустрічається також у U. conus, U.rostratus, U.limosus, Batavusiana nana, 
B.fuscula, Colletopterum ponderosum  та Pseudanodonta complanata. Зведені матеріали щодо молюсків – 
хазяїнів A. conchicola - наведено у таблиці. 

Перші відомості щодо екстенсивності інвазії перлівницевих України аспідогастрами навів Г. С. Іван-
чик: у молюсків з басейнів Пруту та Сирету вона становить 0,5 - 5% [23]. Однак за більш пізніми дослі-
дженнями В. І. Юришинця, екстенсивність зараження U. pictorum сягає 50, а U. tumidus - 82% при серед-
ній інтенсивності інвазії відповідно 2,8 та 1,7 екз. Для A. cygnea та C. piscinale ним відмічено невисокі 
значення екстенсивності інвазії (6 та 5% відповідно) при інтенсивності інвазії 4,5 та 2,9 екз. відповідно. 

За нашими спостереженнями, найвищі значення екстенсивності інвазії для U. conus, U. tumidus та B. 
nana становлять близько 90% при інтенсивності інвазії до 20 екз. У інших досліджених нами видів перлі-
вницевих кількість паразитів у перикардіальній сумці дуже рідко перевищує 1 екз., і екстенсивність інва-
зії цих видів також невисока (до 10%). Все це свідчить про видову вибірковість ураження молюсків аспі-
догастрами, а також про значні коливання наведених вище показників зараженості хазяїнів навіть з бли-
зькорозміщених водойм. Виявлено також відмінності в інтенсивності та екстенсивності інвазії цими ге-
льмінтами перлівницевих із стоячих та проточних водойм [18]. 

Що стосується локалізації паразитів у тілі хазяїна, то більшість дослідників наголошує на тому, що 
аспідогастри переважно зустрічаються у навколосерцевій сумці, рідше - в нирках і ще рідше в мантійній 
порожнині, гонаді [15 : 16 : 24]. Нами цих паразитів зареєстровано тільки в перикардіальній сумці та в 
нирках (зустрічність відповідно 8 : 1). Ми з’ясували, що у навколосерцевій сумці гельмінти найчастіше 
локалізуються біля рено-перикардіальних отворів в передній її частині, у протилежних їм задніх кутах, 
звичайно на верхній частині перикардіальної стінки та в місцях стикання передсердь із стінками перика-
рдію. Отже, можна зробити висновок про властиве паразитам уникнення контакту з активно діючим 
шлуночком серця молюсків. 

Безперечно, важливими є відомості щодо впливу паразитування аспідогастрів на гістологічну картину 
внутрішніх органів молюсків. Вони наводяться іноземними авторами, в той час як вітчизняні дослідники 
заперечують можливість серйозного патогенного впливу [15]. Морфологічними дослідженнями [11] до-
ведено, що диск Бера завдає механічних ушкоджень внутрішній вистілці навколосерцевої сумки. Крім 
того, вистілка  перикардію частково перетравлюється під дією  секрету, що виділяється з маргінальних 
органів аспідогастрів. Є відомості [16] про те, що тканинні форми паразитів (нога, нирка) оточуються 
тонкою фіброзною капсулою, іноді спостерігається інфільтрат. В уражених нирках має місце метаплазія 
епітелію. Польські дослідники [24] виявили декілька типів аномалій епітеліальної тканини перикардіаль-
ної стінки у Anodonta cellensis, інвазованих A. conchicola. Вони спричинені механічною активністю гель-
мінтів, а також впливом на молюсків їх секретів та екскретів. Припускається, що деякі з виявлених ано-
малій можуть бути проявами захисного механізму самого молюска проти впливів паразитів та їх антиге-
нів. 

Нами виявлено зміни у значеннях серцевих індексів U. conus, інвазованих A. conchicola. Про них 
йдеться у одній з наших попередніх робіт [25].  
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Таблиця: Перлівницеві - хазяїни Aspidogaster conchicola  
 

Автор Рік Вид молюска Місцезнаходження 

Скрябін, 
монографія 

1952 Anodontites anatina, A. cygnea var. cellensis, A. cyg-
nea var. ventricosa 

Anodonta marginata, A. fluviatilis, A. lacustris, A. 
corpulenta 
Рід Quadrula 

Unio purpureus, U. nasutus, U. radiatus, U. pictorum, 
U. cariosus 

Зах. Європа, Північ. 
Америка 

Godeanu 1969 Anodonta cygnea, A. piscinalis 
Pseudanodonta complanata 

Румунія 

Bakker, Davids 1973 Anodonta anatina, A. cygnea 
Unio pictorum 

Нідерланди 

Koubek 1977 Anodonta anatina, A. cygnea 
Unio tumidus, U. pictorum 

Чехія 

Huechner 1984 Вперше: Ligumia subrostrata, Pleurobema sintoxia, 
Venusta concha ellipsiformis 

США, 
бас. р. Міссурі 

Danford, Joy 1984 Amblema plicata, Anodonta grandis, Lampsilis radiata, 
Pleurobema cordatum, Potamilus alatus, Quadrula 

pustulosa, Trittogonia verrucosa 

США, 
зап. ч. Зап. Віргінії 

Duobinis- Gray 
et al. 

1991 Anodonta suborviculata США, 
оз. Кентуккі 

Wasielewski, 
Drozdowski 

1995 Anodonta cellensis Польща 

Иванчик 1976 Unio pictorum Україна, 
бас. рр. Прут та Сирет 

Юришинець 1999 Anodonta cygnea 
Colletopterum piscinale 

Unio pictorum, U. tumidus 

Україна, 
гирло р. Десни, 
Канівське вдсхв. 

Власні спосте-
реження 

1999-
2000 

Colletopterum piscinale, C. ponderosus 
Pseudanodonta complanata 

Batavusiana nana, B. fuscula 
Unio pictorum, U. rostratus, U. tumidus, U. conus 

Див. у тексті 
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Минюк М. Е. Аспидогастры как специфические паразиты перловицевых. 

Описаны особенности паразитирования аспидогастров в теле перловицевых. Представлен список видов-
хозяев Aspidogaster conchicola Baer. 

Minyuk M. Ye. Aspidogastrids as Specific Parasites of Unionids. 

The peculiarities of parasitism of aspidogastrids in unionids are described. The list of species-hosts of Aspi-
dogaster conchicola Baer are presented.
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ФАУНА ТА ЕКОЛОГІЯ ДРІБНИХ КОТУШКОВИХ (PLANORBINAE) ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ПОЛІССЯ 

У водоймах Центрального Полісся знайдено 20 видів дрібних котушкових (Planorbinae), які належать до 
двох триб – Planorbini (15) та Segmentinini (5 видів). Із них 4 види вперше зареєстровано на вищезгада-
ному терені (Anisus contortus, Segmentina montagozoniana, Hippeutis fontana, H.euphaea). Наведено відо-
мості про поширення кожного з видів у межах регіону. Охарактеризовано екологічні особливості видів 

кожного з родів і родину в цілому. 

Дрібні котушкові (Planorbinae) – звичайні, а нерідко й домінуючі елементи гідрофауни, котрі станов-
лять собою значну частину біофонду Центрального Полісся. Вперше для регіону їх згадано Ейфальдом 
[1]. Пізніше спеціальні дослідження котушкових в цьому регіоні не проводились. Окремі згадки про цих 
тварин містяться в небагаточисельних роботах, присвячених малакофауні Українського Полісся [2-4] та 
її паразитам [5]. Це спонукало нас до дослідження видового складу фауни дрібних котушкових Центра-
льного Полісся, хорології кожного з видів, а також особливостей їх екології. Важливість таких дослі-
джень зумовлюється ще й тим, що ці молюски є облігатними проміжними хазяями трематод [6], серед 
яких найбільш небезпечні парамфістоматиди (збудники хронічного та гострого парамфістоматидозу ве-
ликої рогатої худоби), від яких істотних збитків зазнає тваринництво. 

Матеріал та методика. Використано біля 32 тис. екз. дрібних котушкових, приналежних до шести 
родів (Planorbis, Anisus, Choanomphalus, Hippeutis, Segmentina, Armiger), зібраних на території Централь-
ного Полісся протягом 1993-1997 рр. Видову приналежність визначали за А.П.Стадниченко [4]. При 
цьому використовували переважно традиційний конхіологічний метод і лише в окремих випадках – ком-
параторний [7]. Паразитів молюсків (трематод) визначали виключно на живому матеріалі [6]. 

Результати та обговорення. Фауна молюсків підродини Planorbinae в Україні нараховує 32 види, ко-
трі належать до двох триб - Planorbini  та Segmentininі. Це представники чотирьох родів (Planorbis, 
Anisus, Choanomphalus, Armiger) триби Planorbini і двох родів (Hippeutis, Segmentina) триби Segmentininі. 
У водоймах Центрального Полісся нами зареєстровано 20 видів дрібних котушкових (Planorbini-15, 
Segmentininі- 5), 16 із яких називались для цього регіону раніше, а 4 види виявлено вперше. Це 
A.contortus, S.montagozoniana, H. fontana, H.euphaea.  

Рід Anisus представлений в Україні, в тому числі і на Центральному Поліссі, трьома підродами – Ani-
sus s.str., Torquis, Gyraulus. Із дев’яти видів підроду  Anisus s.str., відомих для України, до наших дослі-
джень на Центральному Поліссі було відмічено 5 видів. Нами виявлено тут ще один вид – A.contortus. 
Серед таксонів цього підроду у водоймах досліджуваного регіону безперечно домінує A.vortex, який зу-
стрічається тут повсюдно і характеризується високими значеннями показників: зустрічність (50%) і гус-
тина поселення (до 89 екз/м2). Густина поселення популяцій інших видів підроду Anisus s.str. невисока 
(0,5-2 екз/м2). Зустрічність їх становить близько 2%. Серед молюсків цієї групи найбільш рідкісним ви-
дом є A.contortus, для якого на сьогодні відомо тільки одне місцезнаходження (р.Ірша, Давидівка Жито-
мирської обл.). Поширення усіх цих молюсків у регіоні переважно мозаїчне. 

Види підроду Gyraulus рідкісні для Центрального Полісся. До теперішнього часу з п’яти видів, ареали 
яких охоплюють увесь цей регіон, тут відмічено всього лише три. Найбільш поширеним є A.albus (зу-
стрічність 7%), відомий з басейнів Тетерева, Случі, Уборті, Ужа. У регіоні домінує A.albus var. hispidus, а 
на півдні його часом зустрічається (в основному поодинокими екземплярами) інша різновидність цього 
виду – A.albus var. lemniscatus. Останні ж види цього підроду характеризуються плямистим поширенням 
і малочисельними місцезнаходженнями. Вони більш стагнофільні, ніж A.albus. Це прибережно-
фітофільні молюски, які поселяються лише в постійних водоймах, стоячих або слабкопроточних. 

Єдиний в Україні вид підроду Torquis (A.laevis) на Центральному Поліссі зустрічається, хоч і рідко. 
Тут він живе переважно в джерельних драговинах, а також у малих ріках із заболоченими берегами.  

З роду Armiger для регіону характерні Arm.crista і Arm.bielzi. Обидва види зустрічаються досить час-
то. Так, зустрічність Arm.crista становить 14, а Arm.bielzi – 10%. Їх популяції, як правило, багаточисельні, 
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але густина поселення в більшості випадків невисока – в середньому близько 0,2 та 0,5 екз/м2 відповідно. 
Живуть ці молюски в різноманітних водоймах, завжди поселяючись у заростях водних макрофітів. 

З двох відомих для України видів роду Choanomphalus – Ch.riparius та Ch.rossmaessleri (підрід Lamor-
bis) найбільш широкорозповсюдженим є Ch.rossmaessleri. Він поширений по всьому регіону, але зустрі-
чається тут, як правило, рідко (зустрічність 2%). Невисокими значеннями характеризується і густина по-
селення його популяцій (0,2-3 екз/м2). Ch.riparius – рідкісний вид, спорадичні знаходження якого відмі-
чено нами у басейнах річок Случ і Уборть. Популяції його здебільшого малочисельні. Обидва вищезга-
дані види цього роду населяють напівперіодичні та періодичні водойми, входячи до складу фітофільних 
біоценозів. 

Територія Центрального Полісся охоплює ареали трьох видів роду Segmentina – S.nitida, 
S.distinguenda, S.montagozoniana. Останній з них наводимо для регіону вперше (басейн р.Ірша в межах  
Житомирської області). Найбільш поширеним серед Segmentina є еврітопний  вид S.nitida (зустрічність 
25%), який заселяє різного типу водойми. Інший вид цього роду - S.distinguenda, зважаючи на характерну 
для нього еврітопність, дуже рідкісний на Центральному Поліссі. S.montagozoniana зустрічається зрідка і 
лише в постійних водоймах. Густина поселення усіх Segmentina у водоймах регіону дуже значна. Напри-
клад, в Ірші (Давидівка Житомирської обл.) S.montagozoniana утворює скупчення до 37 екз/м2. 

З роду Hippeutis в Україні виявлено 3 види – H.diaphanella, H.fontana, H.euphala. Два останніх види 
вперше називаються для регіону. Зустрічність їх становить 4 та 2%, густина поселення – 5 та 2 екз/м2 
відповідно. Ці молюски живуть у проточних водоймах сповільненого водообміну, перебуваючи перева-
жно на зануреній рослинності. 

Перелік видів котушкових, наведений для водойм Центрального Полісся, проте ще не можна вважати 
повним через те, що 4 види (A.crassus, A.dazuri, A.acronicus, A.perezi), ареал яких охоплює його терито-
рію, поки що тут не виявлено, хоча вірогідність знаходження їх у регіоні є можливою. 

Слід підкреслити, що якісний склад фауни дрібних котушкових басейну Прип’яті (Случ, Уборть) і 
Середнього Дніпра (Уж, Тетерев, Ірша) досить одноманітний. Він представлений для кожної з річок 10-
12 видами, серед яких безумовно домінують P.planorbis, A.vortex nf S.nitida. 

Екологічні особливості дрібних котушкових, зважаючи на відмінності, характерні окремим видам, 
мають багато спільного. Усі вони живуть як у проточних, так і в стоячих водоймах, віддаючи явну пере-
вагу останнім. Ці молюски заселяють зарості ріпалі великих і малих річок, літоральну зону озер, ставків, 
боліт, меліоративні рови, калюжі. На Центральному Поліссі вони входять до складу малакоценозів, при-
урочених як до постійних, так і до періодичних і напівперіодичних водойм. В існуванні біотопів, сприят-
ливих для життєдіяльності дрібних котушкових, важливу роль відіграє метеорологічний чинник, і в пер-
шу чергу  - загальна річна кількість опадів і їх розподілення по окремих сезонах. Дощі, особливо літні, 
попереджають пересихання невеличких водойм і тим самим створюють сприятливі умови для існування 
в них цих молюсків. Особливо сприятливі умови для розвитку котушкових створюються тоді, коли два 
роки підряд буває дощове літо, а середньодобові температури весною і восени доволі високі [6]. Це обу-
мовлює масовий розвиток цих тварин. Для Центрального Полісся характерна висока кількість щорічних 
опадів (до 600 мм), що зумовлює існування котушкових не тільки в напівперіодичних, але і в періодич-
них водоймах, надзвичайно поширених на території України. У посушливі роки, які в останні десятиліт-
тя стали звичайними для Полісся, площі великих водойм, заселених котушковими, значно зменшуються, 
а менші водойми повністю пересихають. Однак переважна більшість молюсків переживає цей несприят-
ливий для їх життєдіяльності період, зариваючись у донні відклади на глибину до 5-8 см, де ще довгий 
час зберігається волога. Ці молюски широко розповсюджені у водоймах, де загальна мінералізація води 
коливається в межах 100-120 мг/мл, а активна реакція середовища (рН) становить 5-8,5. Їх популяції до-
сягають високої чисельності лише в тих водоймах, де швидкість течії не перевищує 0,1 м/с. 

Котушкові, як вже згадувалося вище, - звичайний компонент фітофільних біоценозів. Найчастіше во-
ни знаходяться на водній рослинності, хоча нерідко бувають зосереджені на дні або під плівкою поверх-
невого натягу води. 

В біотопах, заселених котушковими, як правило, переважають мулисті донні відклади. Досить часто 
ці молюски зустрічаються в біотопах піщано-мулистих, глинисто-мулистих, іноді – з великою кількістю 
алохтонного матеріалу. У рідкісних випадках ці молюски спостерігаються на чистих пісках, а деякі з них 
(P.planorbis, A.vortex, S.nitida) – на в’язких чорних мулах з великою кількістю крупного рослинного дет-
риту. У періодичних водоймах їх неодноразово виявлено на чорноземних і підзолистих ґрунтах, а також 
на дерні. Всі вони належать до мілководних гідробіонтів. Найчастіше зустрічаються на глибинах до 
0,35 м і лише взимку їх можна знайти на глибинах до 1 м. 
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Куницкий В.Н., Антонюк Д.А., Василенко О.М., Першко И.О. Фауна и экология мелких катушковых 
(Planorbinae) Центрального Полесья.  

В водоемах Центрального Полесья обнаружено 20 видов мелких катушковых (Planorbinae), относящих-
ся к двум трибам - Planorbini (15) и Segmentinini (5) видов. Из них 4 впервые зарегистрированы на ука-
занной территории (Anisus contortus, Segmentina montagozoniana, Hippeutis fontana, H.euphaea). Приведе-
ны сведения по распространению каждого из видов в пределах региона. Охарактеризованы экологиче-

ские особенности видов каждого из родов и подсемейства в целом. 

Kunitskiy V.M., Antonyuk D.A., Vasilenko O.V., Pershko I.O. Fauna and Ecology of Small Snails (Planorbi-
nae) of the Сentral Polisya.  

In waterbodies in the Central Polissya there have been found 20 species of small snails (Planorbinae) of 2 kinds- 
Planorbini (15) and Segmentinini (5) of types. Four of them have been registered in this territory for the first 

time. They are Anisus contortus, Segmentina montagozoniana, Hippeutis fontana, H.euphaea. The authos pro-
vide the data concerning the spread of each species within the region. Ecological peculiarities of species of each 

genus and the whole sub-family are characterized. 
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КАРІОТИПИ МОЛЮСКІВ РОДУ COLLETOPTERUM (BIVALVIA, UNIONIDAE, 
ANODONTINAE) ФАУНИ УКРАЇНИ 

Досліджено каріотипи двох видів роду Colletopterum, широко розповсюджених в Україні. Визначено дипло-
їдне число хромосом (2n), їх морфологію основне число (NF): С. ponderosum 2n= 20m+10sm+8sm-st=38, 

NF= 76; C. piscinale 2n=20m+2sm–m+10sm+6sm–st = 38, NF=76. Здійснено порівняльно–каріологічний ана-
ліз роду. Відзначено поліплоїдизацію окремих клітин в гонадах молюсків восьми українських популяцій. 

Вступ. Питання, пов'язані з побудовою системи класу Bivalvia, до останнього часу залишаються 
предметом дискусії серед малакологів. Різноманітність зовнішніх ознак та їх мінливість, з одного боку, і 
порівняно однотипна внутрішня організація - з іншого, призвели до протиріч між різними системами, в 
основі яких лежать конхіологічні або анатомічні особливості молюсків. Не є винятком у цьому відно-
шенні  систематика родини  Unionidae. 

Протягом кількох останніх десятиліть для уточнення таксономічного статусу організмів, з´ясування 
філогенетичних зв´язків між певними групами тварин спеціалісти застосовують цитогенетичні методи й, 
зокрема, каріотипи тварин. Родина перлівницевих вивчена каріологами ще недостатньо. Серед уніонід у 
тій чи іншій мірі досліджено хромосомні набори кількох американських [1:2],  східноазіатських видів [3] 
і одного -  з Єгипту [4]. Описано деякі особливості каріотипів (диплоїдне число, іноді-  морфологію 
хромосом) п´яти европейських видів перлівницевих [5:6:7], але ці дослідження виконано на дуже малому 
обсязі матеріалу. 

Каріологічне вивчення Unionidae фауни України вперше розпочато нами [8:9]. Однак каріологія під-
родини беззубок, складної в систематичному відношенні групи, і досі залишається маловивченим й акту-
альним питанням. Згідно з поглядами іноземних систематиків [10:11 та ін.], фауна беззубок Європи (в 
тому числі й України) налічує три види одного роду  Anodonta: A. anatina, A. cygnea, A. piscіnalis. Іноді  
до цього ж роду відносять і несправжніх беззубок, визначаючи їх як A.complanata [10]. Більш деталізова-
ну систему перлівницевих було запропоновано лідером радянської малакологічної школи 
Я.І.Старобогатовим [12]. Її взято за основу багатьма вітчизняними дослідниками й використано під час 
регіонального вивчення перлівницевих фауни України [13]. Відповідно до цієї системи, у водоймах 
України підродина беззубок представлена двома родами: Anodonta (3 види) і Colletopterum (4 види). Ка-
ріологічні особливості молюсків роду Colletopterum і стали предметом нашого дослідження.  

Матеріал і методика. Матеріалом послужили препарати, одержані від 8 екз. C. ponderosum з двох мі-
сцезнаходжень на Житомирщині: р.Тетерів (Тетерівка) – 110 метафаз, р.Гуйва (Пряжево) – 16 метафаз. 
Для дослідження хромосомних наборів C. piscinale використано тварин з 10 місцезнаходжень, що в різ-
них областях України: силікатний кар’єр (Житомир) – 193 метафази, 8 екз.; р.Лісова (Бондарці, Житмир-
ська обл.) – 59 метафаз, 6 екз.; р.Виспа (Дзержинськ, Житомирська обл.) – 16  метафаз, 2 екз.; р.Церем 
(Пилиповичі, Житомирська обл.) – 84 метафаз, 5 екз.; р.Случ (Н.- Волинський, Житомирська обл.) – 55 
метафаз, 4 екз.; р.Уж (Білка, Житомирська обл.) – 45 метафаз, 4 екз.; р.Вишня (Судова Вишня, Львівська 
обл.) – 21метафаза, 3 екз.; р.Верещиця (Черляни, Львівська обл.) – 34 метафази, 4 екз.; р. Іква (Млинів, 
Ровенська обл.) – 5 метафаз, 2 екз.; р.Коломак (Полтава) – 26 метафаз, 3 екз.; р.Рось (Б.Церква, Київська 
обл.) – 20 метафаз, 3 екз. 

Усі збори проводилися в червні-серпні  1997 – 2000 рр., вручну, на невеликих глибинах. Для каріоло-
гічного дослідження використовували методику висушених препаратів, що широко застосовується в ка-
ріосистематиці хребетних [14] та деяких молюсків [7], дещо видозмінену нами [8]. Для накопичення 
клітин на стадії метафази застосовували ін´єкцію в м´язи ноги 0,02- 0,05% -ого розчину колхіцину три-
валістю 17-21 годину. Препарати виготовляли з тканин зябер і гонад. Фарбували їх 6%-им азур-еозином 
за Романовським. Пошук і аналіз метафазних пластинок здійснювали за допомогою мікроскопа “Біолам” 
(Х200, Х900). Кращі метафазні пластинки з вдалим розташуванням хромосом і середнім ступенем спіра-
лізації фотографували (плівка “Мікрат Н”, фотонасадка МФН 11). На фотознімках здійснювали виміри 
хромосомних плечей, які використовували для обчислення основних параметрів хромосом [14]. Резуль-
тати вимірів проаналізовано за допомогою методів варіаційної статистики. 

Результати та обговорення. Диплоїдний набір C. ponderosum включає 19 пар хромосом (2n=38), які 
утворюють рівномірно зменшуваний по довжині ряд (рис.1). Aбсолютна довжина хромосом варіює від 
1,63 до 3,22мкм. Добре ідентифікується перша хромосомна пара, величина якої становить 7,68% загаль-
ної довжини геному (табл.1). Каріотип складається з хромосом трьох морфологічних типів. Субметацен-
тричними (sm) є хромосоми 2-, 4-, 7-, 12-, 13- ї пар, 8-, 11-, 14- та 17- ту пари можна вважати проміжним 
типом між субтело– та субметацентриками (sm-st), положення центромери в них дещо варіює в різних 
метафазних пластинках. Решта хромосом – метацентричні (m) (табл.1, рис.1). Хромосомна формула має 
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такий вигляд: 2n= 20m +10sm + 8sm–st =38. Основне число NF=76. Каріотипи самців і самок цитологічно 
ідентичні. 

 Рис.1. Хромосоми С.ponderosum 
(шкала –10 мкм.): 
а – мітотична метафаза; 
б – каріотип.  
Зазначимо, що мікропрепарати сім´янників з 

р.Тетерів (Тетерівка, Житомирська обл.) містили 1,5% 
поліплоїдних метафазних  пластинок. 

Диплоїдний набіp C. piscіnale складається з 38 
хромосом (2n=38), довжина яких рівномірно 
зменшується (рис. 2, табл.1). Абсолютна довжина 
хромосом лежить у межах 1,89 – 3,95мкм. Виділяється 
перша хромосомна пара, розміри якої становлять 
8,28% загальної довжини геному (табл.1). Каріотип 
включає хромосоми різних морфологічних типів: 
субметацентричні (sm) 2-, 4-11-, 12- ,13– а хромосомні 
пари,   у 8-, 14- та 17-ї пар положення центромери 
коливається між субмедіальним та субтермінальним у 
різних пластинках (sm-st), 15-а пара є проміжною між 
субмета– та метацентриком (sm-m), решта – 
метацентричні хромосоми (m) (табл.1, рис.2). 
Хромосомна формула має такий вигляд: 2n= 20m + 
2sm-m + 10sm + 6sm-st = 38. Основне число NF=76. 
Каріотипи самців і самок цитологічно ідентичні. 

Варто відзначити наявність поліплоїдних клітин у тканинах сім´янників тварин поліських популяцій, а 
також з річок Рось (Б. Церква, Київська обл.), Коломак (Полтава), Верещиця (Черляни, Львівська обл.). 
Поліплоїдні метафазні пластинки виявлено також на препараах з тканин яєчників і зябер у молюсків з 
р.Лісова (Бондарці, Житомирська обл.) та силікатного кар’єру (Житомир).  

Досліджені нами види належать до двох різних підродів (Piscinaliana та Ponderosiana) одного роду - 
Colletopterum [14]. Незважаючи на близьку спорідненість видів, структура їх каріотипів дуже подібна 
(табл.1). Число хромосом і їх плечей однакове (2n=38, NF=76). Морфологія хромосом також схожа: 10 
пар мають медіальне положення центромери в хромосомах, 3-4 пари - проміжне  між субмедіальним та 
субтермінальним, решта хромосомних пар -  субметацентричні. 

 
Рис.2. Хромосоми С.piscinale 
(шкала 10 мкм.): 
а – мітотична метафаза, 
б – каріотип. 
 
Хромосомні набори досліджених видів 

відрізняються за значеннями центромерних 
індексів лише кількох хромосомних пар, причому 
не завжди статистично достовірно. Варто відзна-
чити також більшу абсолютну й відносну довжину 
першої хромосомної пари C. piscіnale  в порівнянні 
з C. ponderosum, а також дещо крупніші 
хромосоми у C. piscіnale   (1,89-3, 95 мкм), ніж у C. 
ponderosum (1,63-3,22 мкм) (табл.1).  

Робити каріологічний аналіз усього роду 
Colletopterum зараз дещо передчасно через 
невелику кількість видів, досліджених у цьому 
аспекті. Однак можемо відзначити подібність 
хромосомних наборів колетоптерумів українських 
популяцій із каріотипом Anodonta anatina, 
описаним для озерної популяції з Нідерландів [5]. 
Хромосоми цього виду мають абсолютну довжину 

від 1,6 до 5,6 мкм. Згідно з наведеними авторами мікрофотографіями метафазних пластинок із тканин 
гонад, каріотип включає 10 пар метацентриків, 6 – субметацентриків і 3 – проміжного між ними морфо-
логічного типу. Схожість каріотипів усіх зазначених видів – це ще одне підтвердження  того, що A. 
anatina в розумінні європейських систематиків необхідно ототожнювати з представниками роду 
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Colletopterum, а не Pseudanodonta, як вважають досі  деякі автори [10]. Каріотипи молюсків роду 
Pseudanodonta, описані нами від особин українських популяцій  [9], представлені переважно метацентри-
чними хромосомами (12 – 14 пар). Їх абсолютна довжина дещо переважає таку довжину  колетоптерумів 
(P. кletti 2,90 – 4,61мкм, P.сomplanata 2,35 – 4,56мкм.), а відносна довжина першої хромосомної пари – 
дещо менша (7,01 і 7,21% відповідно). 

Виявлені особливості хромосомних наборів у досліджених нами видів свідчать про можливість вико-
ристання каріотипу як додаткової таксономічної ознаки в систематиці перлівницевих. Вважаємо доціль-
ним поєднання каріологічного методу з конхіологічними для вирішення  спірних питань класифікації цієї 
групи тварин. 
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Мельниченко Р.К. Кариотипы моллюсков рода Colletopterum (Bivalvia, Unionidae, Anodontinae)  фау-
ны Украины. 

 Исследовано кариотипы двух видов рода Colletopterum, широко распространенных в Украине. Опреде-
лено диплоидное число хромосом (2n), их морфологию и основное число (NF): С.ponderosum 

2n=20m+10sm+8sm-st=38, NF=76; C.piscinale 2n=20m+2sm–m+10sm+6sm–st = 38, NF=76. Проведен 
сравнительно- кариологический анализ рода. Отмечено полиплоидизацию отдельных клеток в гонадах 

моллюсков восьми украинских популяций. 

Melnychenko R.K. The Karyotypes of Mollusks of the Genus Colletopterum (Bivalvia, Unionidae, Anodon-
tinae) of the Ukrainian Fauna.  

The karyotypes of two species of the genus Colletopterum, widely distributed in Ukraine, were examined. The 
diploid number of chromosomes (2n), their morfology and fundamental number (NF) were defined: 

С.ponderosum 2n=20m+10sm+8sm-st=38, NF=76; C.piscinale 2n=20m+2sm–m+10sm+6sm–st = 38, NF=76. 
The comparative karyological analysis of the genus was made. The polyploidy of some cells in the gonads of 

mollusks in eight Ukrainian population was noted.
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РОБОТА ВІЙОК ПЕРЕЖИВАЮЧИХ КЛІТИН МИГОТЛИВОГО ЕПІТЕЛІЮ ЗЯБРОВОГО 
АПАРАТУ ПЕРЛІВНИЦЕВИХ (UNIONIDAE) 

Наводяться відомості про роботу in vitro миготливого зябрового епітелію гідрокінетичного апарату 
перлівницевих. Досліджено швидкість і тривалість биття війок у вільних від паразитів і епіойків Unio 
conus borysthenicus i U. pictorum ponderosus, а також у особин, інвазованих трематодою Bucephalus 

polymorphus, і у особин, заселених личинками гірчака. 

Двостулкові молюски родини Unionidae широко розповсюджені у водоймищах України. Вони є важ-
ливою складовою частиною бентичних біоценозів природних водоймищ. Ці гідробіонти сприяють біоло-
гічному очищенню води від мінеральних та органічних речовин, завислих у воді. Часточки органічного і 
мінерального походження відфільтровуються війками зябер, обволікаються слизом, зліплюються в гру-
дочки і скеровуються в харчові жолобки, розміщені на нижніх краях півзябер, а по них надходять до ро-
тових лопатей, якими заганяються у рот молюска [1]. 

На наш час роботу війок миготливого епітелію зябер  перлівницевих вивчено явно не достатньо. З ро-
дини Unionidae тільки Anodonta cygnea досліджена більш-менш детально [2-4]. Що стосується видів роду 
Unio, то є лише одна робота, в якій наведено нечисленні та фрагментарні відомості відносно двох таксо-
нів – U. tumidus falcatulus і U. rostratus gentilis [5]. У згаданому вище аспекті U. conus і U. pictorum не до-
сліджувались.  

Матеріал і методика: 
108 екз. перлівниці важкої Unio pictorum ponderosus Spirti in Rossmaessler, 1844 i 23 екз. перлівниці 

борисфенової U. conus borysthenicus Kobelt, 1879, зібраних вручну із річок Тетерів (Житомир, села Тете-
рівка та Перлявка), Коднянка (Пряжево), Гуйва (Пряжево) в червні - серпні 2000 р. Молюсків транспор-
тували в полотняному мішку, вставленому у пакет з поліетилену (останній не зав’язували). Доставлених 
у лабораторію тварин одразу піддавали камеральним дослідженням. Для цього тварин серіями по 5-10 
екз. на 4-6 г вкладали до скляних посудин (6 л), які заповнювали дехлорованою відстоюванням (1 доба) 
водопровідною водою. Потім у молюсків з однієї сторони тіла перерізали замикальні м’язи, розкривали 
стулки черепашки і ретельно оглядали зябра на предмет виявлення в них марсупіїв (у самок) та личинок 
гірчака. Потім розтинали статеву залозу і встановлювали наявність у ній спороцист і церкарій Bucephalus 
polymorphus Baer. Роботу миготливого епітелію вивчали на вирізаних із вільного краю зябер шматочках 
(1-1,5 см) за методикою Вєсєлова [6]. Їх розміщували в годинникові скельця з дехлорованою водопровід-
ною водою. Підраховували кількість ударів, що здійснюються війками миготливого епітелію зябер за 
одиницю часу (1 хв), за допомогою мікроскопу БИОЛАМ Р-15 (×135) в затіненому полі (діафрагмування 
освітлювача). Крім того встановлювали час повного пригнічення активності війок. Цифрові результати 
дослідів оброблено методами варіаційної статистики за Лакіним [7].    

Результати та обговорення: 
Гідрокінетичний апарат молюсків - одна з важливих функціональних систем, яка визначає екологічну 

роль біонтів у біоценозі водойми. Саме він забезпечує циркуляцію води в мантійній порожнині цих тва-
рин і лежить в основі таких процесів життєзабезпечення, як дихання, живлення, виділення і розмножен-
ня. Робота гідрокінетичного апарату підтримується завдяки активності війок миготливого епітелію, що 
вкриває поверхню зябер, мантії, ротових лопатей і стінок тіла [8]. Регулюється ця активність нервовою 
системою молюска, на що вказує метахронізм у роботі війок (певна послідовність у виникненні коливань 
війок). Саме метахрональна хвиля, а не безладний, неузгоджений рух кожної окремої війки, забезпечує 
дію гідрокінетичного апарату [9]. 

Нами з’ясовано, що швидкості биття війок у U. pictorum i U. conus за однакових умов середовища 
(температура 15-20ºС; 8,5-8,9 мг О2/л; рН 7,0-8,8) подібні (табл.). Однак відмінність помічено в амплітуді 
коливання цього показника: для U. pictorum вона становить 76, а для U. conus – 49 уд./хв. Отримані ре-
зультати майже співпадають з результатами досліджень, проведених раніше на A. cygnea Linne, 1758 [2: 
3].  

Суттєву різницю відмічено у тривалості функціонування війок зябрового епітелію U. pictorum і U. 
conus. У U. pictorum вона в 1,14 рази вища, ніж у U. conus. Амплітуда коливання граничних значень цьо-
го показника також відрізняється у двох видів. Для U. pictorum вона становить 7880, а для U. conus – 
7280 хв, причому у U. pictorum розмах граничних значень показника більший, ніж у U. conus. Отже, за  
обговорюваним показником види роду Unio значно відрізняються від Anodonta. Нами встановлено, що 
тривалість роботи війок переживаючих клітин миготливого епітелію зябрового апарату U. pictorum у 7,5, 
а U. conus у 6,6 рази більша, ніж у A. cygnea, дослідженої у цьому аспекті іншими авторами [3: 4]. 
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Молюски родини перлівницевих є проміжними хазяїнами трематоди B. рolymorphus, марити якої па-
разитують в рибах. Екстенсивність інвазії U. pictorum, досліджених нами, становить 0,9%. Інтенсивність 
інвазії помірна (спороцисти та церкарії заповнювали не всю статеву залозу). Як з’ясувалось, наявність 
церкарій B. рolymophus у статевій залозі U. pictorum не пригнічує роботи війок зябрового епітелію. На-
впаки спостерігається прискорення швидкості биття війок на 4,6% і збільшення тривалості їх роботи на 
61,6% проти норми. 

Епіойками перлівницевих є личинки гірчака (Rhodeus sericeus amarus Beach) – риби з родини Коропо-
вих. Самки гірчака за допомогою довгого яйцекладу відкладають ікру в мантійну порожнину молюсків. З 
ікри утворюються личинки, які утримуються між зябровими філаментами завдяки гачкоподібним вирос-
там жовткового мішка [10]. Заселення молюсків личинками гірчака влітку становить для U. pictorum 2,8, 
а для U. conus – 4,3%. Личинки пригнічують швидкість биття війок зябер на 3% у U. pictorum і на 1,9% у 
U. conus. Зміна тривалості активності війок у досліджених видів при заселенні їх личинками гірчака від-
бувається неоднаково: у U. conus спостерігається зменшення значення цього показника в 1,7, а у U. 
pictorum його зростання в 1,5 рази. 

Отже, помірна інвазія хазяїна партенітами та церкаріями B. рolymorphus супроводжується розвитком 
у нього пристосовно-компенсаторних процесів. Наслідком цього є підвищення загального обміну речо-
вин гідробіонтів, прискорення всіх їх життєвих функцій і, зокрема, підвищення швидкості і тривалості 
биття війок зябрового миготливого епітелію.  

Звичайні епіойки перлівницевих – личинки гірчака, як відомо, досить масивні. Вони спричинюють 
тиск на зябра цих тварин, деформуючи їх. Це призводить до пригнічення роботи війок миготливого епі-
телію, передусім там, де личинки прилягають до зябрових філаментів. Підвищення тривалості активності 
війок зябрового епітелію, зареєстроване нами у U. pictorum, зумовлене, швидше усього, тим, що клітини 
миготливого епітелію, які знаходяться на віддалі від епіойків, “беруть” на себе функцію тих клітин, цілі-
атура яких знерухомлена внаслідок компресії. 

Таблиця. 
 

Швидкість (уд./хв) і тривалість (хв) роботи війок миготливого епітелію зябрового апарату у  
Unio pictorum і U. conus 

Швидкість роботи війок  (уд./хв) Тривалість роботи війок (хв)     Вид 

Молюска 

n 

lim x±mx σ v lim x±mx σ v 

U. pictorum 108 260-336 303,94±1,33 13,87 4,56 930-8810 4554,68±

167,16 

1737,17 38,14 

U. conus 23 285-334 309,78±2,15 10,29 3,32 1200-8480 3997,61±

338,68 

1624,23 40,63 

 

Висновки: 
1. Швидкість роботи війок миготливого епітелію зябрового апарату у U. pictorum становить 
303,9±1,3, а у U. conus – 309,8±2,2 уд./хв. 
2. Тривалість їх руху: U. pictorum – 4554,7±167,2, U. conus – 3997,6±338.7 хв. 
3. Наявність трематоди B. polymorphus у статевій залозі U. pictorum при слабкій та помірній інтен-
сивності інвазії прискорює швидкість биття війок до 318 уд./хв і збільшує тривалість їх роботи до 
7360 хв. 
4. За наявності в зябрах перлівницевих личинок гірчака, швидкість роботи війок зябрового епітелію 
у U. pictorum зменшується до 295, у U. conus – до 304 уд./хв; тривалість функціонування війок у U. 
conus знижується до 2400 хв, а у U. pictorum підвищується до 6600 хв (залежно від щільності заселен-
ня зябер личинками гірчака). 
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Черномаз Т. В. Работа ресничек переживающих клеток мерцательного эпителия жаберного аппа-
рата перловицевых (Unionidae). 

Приводятся сведения о работе in vitro мерцательного эпителия гидрокинетического аппарата перлови-
цевых. Изучена скорость и продолжительность биения ресничек у свободных от паразитов и эпиойков 

Unio conus borysthenicus и U. pictorum ponderosus, а также у особей, инвазированных трематодой 
Bucephalus polymorphus, и у особей, заселённых личинками горчака. 

Сhernomaz T. V. Ciliary Activity of Outliving Cells in the Glimmeral Epithelium of Gill Apparatus of  
Unionidae. 

The article provides the data concerning the activity in vitro of glimmeral epithelium of hydrokinetic apparatus 
of Unionidae. Rate and duration of ciliary beating of Unio conus borysthenicus and U. pictorum ponderosus free 
of  parasites and of  specimens invaded by trematode Bucephalus polymorphus, as well as specimens  populated 

by larva of Rhodeus sericeus were considered.
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Рис.1. Схема промірів черепашки 

ставковиків: 

ВЧ - висота черепашки; ВОО - 

висота останнього оберту чере-

пашки; ВЗ - висота завитка; 

ШЧ - ширина черепашки; ВУ - 
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МОРФОМЕТРИЧНІ МЕЖІ ВИДІВ РОДУ LYMNAEA (GASTROPODA, PULMONATA) ФАУНИ 
УКРАЇНИ  

В роботі наведено морфометричні характеристики представників роду Lymnaea фауни України. Обго-
ворюється можливість їх використання для ідентифікації видів. 

У фауні України рід Lymnaea відзначається великою різноманітністю. Ряд видів роду дуже подібні 
між собою, тому виникає необхідність комплексного аналізу всієї сукупності ознак, притаманних окре-
мим видам з метою виявлення найбільш придатних для таксономічного аналізу. 

Традиційно в систематиці виділяють два основні критерії виду: - генетичний і морфологічний. Пер-
ший із них вказує на несхрещуваність видів у природних умовах при спільному проживанні в межах од-
ного біотопу, тобто підкреслює генетичну відокремленість виду. Другий  означає перервність величини 
або якості певних морфологічних ознак, і ця перервність розглядається як доказ приналежності  дослі-
джуваних популяцій тварин до різних видів [1]. 

Обидва критерії використовуються і в малакології. На їх основі розроблені конкретні таксономічні 
методи (анатомічний, каріологічний, екологічний, біохімічний, метод експериметального схрещування та 
інші). Недоліком більшості з них є неможливість або незручність застосування їх у польових умовах. У 
такому випадку значну перевагу має конхіологічний метод. У систематиці молюсків він широко викори-
стовується на різних таксономічних рівнях: видовому, підродовому, родовому і ін., але не як єдиний кри-
терій, а як частина системи оцінок [1]. Аналіз форм на видовому рівні за особливостями будови черепа-
шки може здійснюватися в тому випадку, коли черепашки мають яскраво виражені індивідуальні ознаки. 
Такими ознаками, як правило, є форма черепашки та устя, характер тангент-лінії, опуклість обертів та ін. 
Часто для потреб систематики, крім якісних характеристик черепашки, використовують кількісні їх па-
раметри (абсолютні та відносні розміри черепашки, її окремих частин та їх співвідношення) [2]. Перева-
гою цих ознак є  об’єктивність, незалежність від суб’єктивних особливостей сприйняття дослідника, рів-
ня його навичок і вмінь. 

Метою даного дослідження є виявлення морфометричних ознак, за якими розрізняються види роду  
Lymnaea , і з`ясування   їх значення для систематики. 
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Матеріалом послужили близько 400 черепашок 16 видів ставковиків, які входять до складу 6 підродів 
роду Lymnaea: Lymnaea s.str. (L.stagnalis (Тетерів, Житомир)), Corvusiana (L.corvus (Дзержинськ  Жито-
мирської обл., меліораційні рови), L.gueretiniana (Тетерів, Житомир)), Stagnicola ( L.palustris (Коломак, 

В
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Полтава), L.atra (Ворскла, Лучки Полтавської обл.,), L.turricula (З.Буг, Кам’янка-Бузька Львівської обл.), 
L.vulnerata (Дзержинськ Житомирської обл., озерце)), Galba (L.subangulata (Дзержинськ  Житомирської 
обл., калюжі)), Radix (L.auricularia (Тетерів, Житомир)), Peregriana (L.peregra (Житомир, пересихаючі 
водойми), L.monnardі (Тетерів, Житомир), L.ovata (Уборть, Олевськ Житомирської обл.), L.balthica 
(Уборть, Олевськ Житомирської обл.), L.lagotis (Дзержинськ Житомирської обл., меліораційні рови), 
L.fontinalis (Лісова, Дзержинськ Житомирської обл.), L.patula (Тетерв, Житомир)). Було вимірено 15 – 30 
черепашок кожного виду. Визначено наступні їх параметри: висота (ВЧ) і ширина (ШЧ) черепашки, ви-
сота завитка (ВЗ), висота останнього оберту черепашки (ВОО), висота (ВУ) і ширина (ШУ) устя (рис.1.). 
Лінійні параметри оброблено методами варіаційної статистики (Microsoft Excel 97). Розраховано середні 
(Х), похибки до середніх (mХ) та середні квадратичні відхилення (σ). Результати дослідження представ-
лені в таблицях 1 – 2. 

Табл.1.  
Лінійні параметри черепашок ставковиків 

 
ВЧ ВУ ВЗ ВОО ШЧ ШУ 

ВИД 
X ± mX X ± mX X ± mX X ± mX X ± mX X ± mX 

L.stagnalis 

L.corvus 

L.gueretiniana 

l.palustris 

L.atra 

L.turricula 

L.vulnerata 

L.subangulata 

L.auricularia 

L.peregra  

L.monnardi 

L.ovata 

L.balthica 

L.fontinalis 

L.lagotis 

L.patula 

36,01±1,05 

34,8±0,72 

31,21±0,80 

17,76±0,33 

17.53±0.55 

14,92±0,29 

16,54±0,22 

6,13±0,21 

21,93±0,55 

13,35±0,17 

16,25±0,29 

17,01±0,49 

19,85±0,51 

19.40±0.35 

18.58±0.48 

17.94±0.41 

20,30±0,57 

16,6±0,27 

16,83±0,30 

8,27±0,14 

8.78±0.27 

7,28±0,14 

7,73±0,09 

3,14±0,09 

18,12±0,47 

8,58±0,12 

15,92±0,30 

13,80±0,47 

15,97±0,43 

14.78±0.31 

13.62±0.47 

16.73±0.48 

18,2±0,58 

20,3±0,56 

17,16±0,44 

11,04±0,24 

10.13±0.34 

8,81±0,20 

10,21±0,16 

3,14±0,14 

5,45±0,28 

5,85±0,12 

3,23±0,09 

5,11±0,16 

5,63±0,20 

6.24±0.13 

6.65±0.10 
4.20±0.11 

26,5±1,12 

24,2±0,91 

24.53±0.49 

12,55±0,21 

13.14±0.38 

11,05±0,20 

11,7±0,22 

4,62±0,15 

19,89±0,55 

11,15±0,14 

15,,56±0,28 

15,54±0,44 

18,13±0,46 

17.12±0.32 

16.05±0.46 

17.20±0.40 

16,7±0,69 

13,5±0,27 

14,00±0,26 

6,88±0,09 

7.52±0,21 

7,0±0,12 

7,27±0,08 

3,45±0,11 

16,13±0,51 

7,42±0,10 

14,98±0,28 

11,,21±0,49 

13,08±0,40 

12.75±0.30 

11.65±0.41 

15.70±0.43 

12,4±0,41 

9,27±0,23 

9,04±0,34 

4,93±0,08 

5,23±0,16 

4,57±0,08 

4,84±0,07 

2,33±0,0 

12,3±0,35 

5,46±0,13 

11,63±0,25 

9,08±0,26 

10.31±0.34 

10.00±0.24 

9.50±0.40 

12.30±0.35 

 
Табл.2. 

Основні індекси черепашок ставковиків 
 

ВЧ/ШЧ ВЗ/ВЧ ВОО/ВЧ ВУ/ШУ ВУ/ВЧ 
ВИД 

X ± mX X ± mX X ± mX X ± mX X ± mX 

L.stagnalis 

L.corvus 

L.gueretiniana 

l.palustris 

L.atra 

L.turricula 

0,27±0,07 

0,26±0,002 

0,22±0,004 

0,26±0,003 

0,23±0,002 

0,21±0,003 

0,05±0,0005 

0,58±0,0006 

0,06±0,001 

0,06±0,0004 

0,06±0,0005 

0,06±0,0005 

0,07±0,002 

0,07±0,002 

0,08±0,001 

0,07±0,0006 

0,08±0,0005 

0,0740,0006 

0,16±0,001 

0,18±0,002 

0,23±0,05 

0,17±0,002 

0,17±0,002 

0,16±0,002 

0,06±0,0005 

0,04±0,0005 

0,05±0,001 

0,05±0,0005 

0,05±0,0005 

0,05±0,0005 
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Продовження табл.2. 
ВЧ/ШЧ ВЗ/ВЧ ВОО/ВЧ ВУ/ШУ ВУ/ВЧ 

 ВИД 
X ± mX X ± mX X ± mX X ± mX X ± mX 

L.vulnerata 

L.subangulata 

L.auricularia 

L.peregra 

L.monnardi 

L.ovata 

L.balthica 

L.fontinalis 

L.lagotis 

L.patula 

0,23±0,002 

0,18±0,002 

0,14±0,002 

0,18±0,002 

0,11±0,001 

0,19±0,04 

0.15±0.002 

0.15±0.002 

0.16±0.002 

0.11±0.001 

0,06±0,0003 

0,05±0,0001 

0,03±0,0001 

0,04±0,0006 

0,02±0,0006 

0,03±0,001 

0.03±0.0007 

0.03±0.0004 

0.04±0.0008 

0.02±0.0007 

0,07±0,001 

0,08±0,0006 

0,09±0,0009 

0,08±0,0003 

0,09±0,0003 

0,09±0,0001 

0.09±0.0005 

0.09±0.0003 

0.09±0.0004 
0.10±0.001 

0,07±0,001 

0,14±0,002 

0,15±0,002 

0,16±0,002 

0,14±0,001 

0,15±0,003 

0.16±0.002 

0.15±0.002 

0.14±0.002 

0.14±0.001 

0,05±0,0004 

0,05±0,0007 

0,08±0,0006 

0,06±0,0006 

0,09±0,0006 

0,08±0,002 

0.08±0.0006 

0.08±0.0006 

0.07±0.0008 

0.09±0.001 

 

Отримані результати свідчать про те, що абсолютні (табл.1) та відносні (табл.2) розмірні характерис-
тики черепашок досліджених видів ставковиків дозволяють досить достовірно розрізняти ці таксони. 
Однак використання індексів черепашки має певні обмеження, пов’язані з особливостями наростання 
обертів (цей параметр досить чітко визначається за характером тангент-лінії – прямої, яка з’єднує крайні 
точки обертів завитка черепашки ). Якщо оберти наростають рівномірно (тангент-лінія  пряма або близь-
ка до прямої) (L.stagnalis, L.subangulata, L.peregra) – відносні розміри стабільні і ніяких обмежень для 
використання індексів у цьому випадку немає.  Якщо оберти наростають повільно (вигнута тангент-
лінія) (види підродів Stagnicola, Corvusiana, L.ovata, L.balthica) або швидко (увігнута тангент-лінія) (бі-
льшість видів Peregriana та L.auricularia), значення відносних параметрів черепашки (особливо її осно-
вного індексу – ВЧ/ШЧ) значно змінюються з віком. В таких випадках для аналізу потрібно використо-
вувати екземпляри приблизно одного віку і розміру. 
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Гарбар А.В., Кризская Е.В. Морфометрические границы видов рода Lymnaea (Gastropoda, Pulmonata)  
фауны Украины. 

В работе приводятся морфометричкские характеристики представителей  рода Lymnaea фауны Ук-
раины. Обсуждается возможность их использования для идентификации видов. 

Harbar O.V., Krizska K.V. Morphometrical Limits for the Species of the Genus Lymnaea (Gastropoda, Pul-
monata) in the Fauna of Ukraine. 

Morphometrical characteristics of the genus Lymnaea living in Ukraine are discussed in this paper. Possibilities 
of applying the morphometrical characteristics as diagnostic characters are considered. 
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ВИВЧЕННЯ ЕКОЛОГО-ТОКСИКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧОК ПРИП’ЯТЬ ТА СТОХІД 

Вивчено еколого-токсикологічний стан річок Прип’ять та Стохід. Проаналізовано вміст нафтопроду-
ктів, фенолу, поверхнево-активних речовин, пестицидів та іонів важких металів у воді. 

В останні два-три десятиліття нашого сторіччя обов’язковими складовими частинами гідроекологіч-
ної оцінки впливу людини на аквасистеми є еколого-токсикологічна характеристика останніх [1].  Вона 
передбачає як визначення вмісту власне забруднюючих речовин (пестицидів,  важких металів,  нафто-
продуктів,  фенолів,  синтетичних поверхнево активних речовин та ін.),  так і оцінку міграції,  трансфор-
мації  та накопичення їх в екосистемах водних об’єктів, в абіотичній частині (вода та донні відклади) і в 
гідробіонтах різних трофічних рівнів.    Міжнародний термін для визначення токсикантів  -  потенційно 
небезпечні токсичні хімічні речовини (ПНТХР).  Внаслідок появи токсичних речовин, вода набуває нега-
тивних властивостей - стає отруйним для живого середовищем.  Процес поширюється на донні відклади,  
прибережні ґрунти,  зависі  та   водні організми,  що накопичують токсичні речовини в своїх органах  та 
тканинах.  З точки зору екології,  надходження токсичних речовин у воду розглядають як процес токси-
фікації.  Токсичність притаманна окремим речовинам,  серед них провідну роль відіграють  такі :  а ) на-
фта і нафтопродукти; б) феноли; в) хлорорганічні пестициди (ДДТ та його складові, різні  ізомери 
ГХЦГ), що застосовують у сільському   господарстві; г) важкі метали (ртуть, мідь, кадмій, цинк, залізо, 
нікель,  хром  та ін.),  що входять до складу стічних вод металургійної, металообробної та електрохіміч-
ної промисловості; д) перехідні метали (As); е) легкі метали  (Al); є) мікроелементи (W, Va  та інші); ж ) 
детергенти та їх складові компоненти - синтетичні поверхнево активні речовини -  миючі засоби. 

Всі ці компоненти мають назву пріорітетних токсикантів або токсичних речовин.  Фактичний склад 
хімічного забруднення води значно складніший. У гідросферу потрапляють сотні тисяч речовин найріз-
номанітнішої хімічної природи -  від простих елементів до найскладніших хімічних сполук,  які взаємо-
діють між собою,  утворюючи ще токсичніші сполуки ,  або нейтралізуючи одна одну [2]. 

Матеріал та методи дослідження 
Воду та донні відклади, для аналізів відбирали в таких точках  РЛП “Прип`ять - Стохід “ : 1.  р. 

Прип`ять, вище оз.Люб`язь. 2.  оз.Люб`язь. 3.  р.Прип`ять, нижче оз.Люб`язь.4.  р. Прип`ять, вище оз. 
Нобель. 5.  оз. Нобель. 6.  р.Прип`ять, нижче оз. Нобель. 7.  р.Стохід, вище м. Любешів. 8.  р.Стохід, ни-
жче м. Любешів. 9.   р.Стохід , гирлова ділянка. 10. р. Коростянка ( дренажний канал ). 

Кількісне визначення досліджуваних металів проводили на атомно-абсорбційному спектрофотометрі 
AAS –3 Німеччина.  Відбір проб для гідрохімічних та токсикологічних досліджень проводився стандарт-
ними методами за загальноприйнятими методиками.  Вода для визначення аніоногенних та катіоноген-
них СПАР  та пестицидів  відбиралася в скляні хімічні пляшки об’ємом 1 літр. Таким же чином відбира-
лася вода для визначення нафтопродуктів та фенолів (окремо для визначення кожного забруднювача). У 
спеціально підготовлені скляні хімічні пляшки відбиралися проби води для визначення вмісту важких ме-
талів. Вимірювання вмісту пестицидів у воді проводилося методом газорідинної хроматографії із викорис-
танням хроматографа “ Цвет - 500М. Вміст нафтопродуктів визначався на спектрофотометрі  “ Specord 71 
IR “ за стандартними  методиками. Визначення летких фенолів у воді проводили за Лейте В. (1975). 

Результати дослідження 
1. Вміст нафтопродуктів у воді. 

 Нафта та її органічні складові частини є токсичними речовинами, особливо для гідроекосистем та їх 
мешканців.  При попаданні у водойми  нафта розтікається  поверхнею води до тих пір, поки її щось змо-
же обмежувати або поки не створиться надто тонка її плівка на поверхні. В цій плівці,  як і в складових 
компонентах нафти,  розчиняються  ряд речови, як органічних,  так і неорганічних.  Зокрема такі важкі 
металитература, як залізо, мідь та цинк, легко утворюють комплексні металорганічні сполуки, останні 
сорбуються на часточках та осідають на дно.  В зв’язку з цим явищем,  нафтою та нафтопродуктами мо-
жуть бути сильно забруднені верхні шари донних відкладів та нижні придонні шари води.  Органічні 
фракції нафти (бензин,  керосин та інші)  досить токсичні,  причому їх токсичність зростає в міру збіль-
шення концентрації цих фракцій при поглинанні чи розчиненні їх у компонентах водної екосистеми,  як і 
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власне у воді.  У нафтопродуктах (вуглеводнях)  також легко розчиняються,  крім важких металів,  ще й 
пестициди,  особливо хлорорганічні.    Для досліджуваних аквасистем РЛП “Прип’ять-Стохід” джерела-
ми забруднення нафтопродуктами є використання моторних човнів,  миття автотранспорту,  випадання із 
атмосфери  та  попадання із комунальними стоками міст та сіл. 

У зв’язку з широким використанням автотранспорту в різних сферах народного господарства та в по-
буті забруднення довкілля, в тому числі і гідросфери,  нафтопродуктами досить значне навіть на охоро-
нюваних заповідних територіях  (Шацький національний парк) [3:4]. 

В поверхневих шарах води концентрація нафтопродуктів  змінювалася в межах 0,020  -  0,073 мг/ л.  
Отримані результати (табл.1) знаходилися в межах від відповідності ГДК рибогосп. (50 мкг/л) до її переви-
щення в 1,3 - 1,4 рази.  У воді Стоходу відмічено більш значне забруднення води нафтопродуктами в ра-
йоні с. Заруччя, що знаходиться нижче по річці після м. Любешів. Це можна пояснити як безпосереднім 
впливом (прибережним) міської та сільської агломерації, так і результатом скидів неочищених стічних 
вод. Крім цого, слід зазначити,  що в цій точці досліджень річка Стохід була наймілкішою.  Як відомо,  
саме мілководні ділянки ріки добре прогріваються влітку,  в результаті чого активується багато біохіміч-
них процесів з утворенням природних вуглеводнів. Звичайно,   в  таких випадках можуть утворюватися 
легкі фракції [5].       

Таблиця 1 
Вміст нафтопродуктів у воді досліджуваних гідроекосистем РЛП “ Прип”ять  -  Стохід “, 

серпень 2000 р.,  мг/л 
№      Назва станції дослідження Поверхневий шар Відповідність  

ГДК рибогосподарська 
1. р. Прип’ять, вище  оз.Люб’язь 0,065 1,3 
2. оз. Люб’язь 0,073 1,4 
3. р. Прип’ять, нижче оз.Люб’язь 0,071 1,4 
4. р. Прип’ять, вище оз.Нобель 0,025 не перевищує 
5. оз. Нобель 0,020 не перевищує 
6. р. Прип’ять, нижче оз.Нобель 0,031 не перевищує 
7. р. Стохід, вище м.Любешів 0,043 не перевищує 
8. р. Стохід, нижче м.Любешів 0,129 2,5 
9. р. Стохід, гирлова ділянка 0,084 1,7 

10. р. Коростянка (дренажний канал) 0,015 не перевищує 
 

2.Вміст фенолів у воді 
Як одні із пріоритетних забруднювачів природних вод вивчалися також і летючі феноли.  Як токсичні 

речовини, вони пригнічують життєдіяльність гідробіонтів,  негативно впливають на структуру їх попу-
ляцій і в більшості випадків знижують виживання водних організмів,  наносячи таким чином значну 
шкоду біологічним ресурсам водойм. 

Отримані результати (табл.2) дозволяють зробити висновок про широкий діапазон коливань концент-
рації фенолів у воді досліджуваних водойм. На більшості ділянок відмічено перевищення ГДК рибогосподар-

ської по вмісту летючих фенолів у воді,  особливо в місцях заростання водної площі вищою водною 
рослинністю. Неоднорідність у розподілі фенольних сполук по всій акваторії досліджуваних водойм  
РЛП “Прип’ять-Стохід“ в літній період,  свідчить про те,  що основна маса цих речовин,  ймовірно,  
утворюється за рахунок діяльності бактерій та продуктів життєвого виділення,  відмирання і розкладу 
гідробіонтів,  в першу чергу,  фітопланктону,  а також різноманітних біохімічних процесів, що  
протікають з різною інтенсивністю в різних частинах водойм. В цей час у воді різко зростає концентрація 
різноманітних органічних речовин, в тому числі природних фенолів  (ароматичних оксисполук). Отже, 
основна маса фенольних сполук у воді РЛП “Прип’ять-  Стохід “ має природне походження. 

Таблиця2 
Вміст фенолів у воді досліджуваних гідроекосистем РЛП “Прип’ять-Стохід“ , 

серпень 2000 р., мкг/л 
№ Назва станції дослідження Поверхневий 

шар 
Відповідність 
ГДК рибогосподарська 

1. р. Прип’ять, вище оз. Люб’язь 3,5 3,5 
2. оз. Люб’язь 4,0 4,0 
3. р. Прип’ять, нижче оз. Люб’язь 4,1 4,1 
4. р. Прип’ять, вище оз. Нобель 2,1 2,1 
5. оз. Нобель 0,4 не перевищує 
6. р. Прип’ять, нижче оз. Нобель 1,4 1,4 
7. р. Стохід, вище м. Любешів               0,9 не перевищує 
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8. р. Стохід, нижче м.Любешів 1,3 1,3 
9. р. Стохід, гирлова ділянка 4,7 4,7 
10. р. Коростянка   ( дренажний канал ) 0,9 не перевищує 
 

3. Вміст пестицидів у воді 
Інтенсивне застосування пестицидів у сільському господарстві для боротьби із шкідниками агрокуль-

тур призвело до включення їх в інтенсивний кругообіг речовин в природі та проникнення в водне сере-
довище , де вони прямо контактують із різними гідробіонтами так чи інакше з ними взаємодіють [6,7]. У 
водних екосистемах негативні наслідки від використання пестицидів проявилися значно різкіше та гост-
ріше,  ніж у наземних екосистемах. Особливістю пестицидів є те, що вони діють як ферментні отрути.  Їх 
токсична дія визначається, в першу чергу, гальмуванням чи дезорганізацією активності ферментів. Бага-
торічний досвід застосування ДДТ як основного засобу боротьби з личинками малярійного комара пока-
зав всю величину загрози, яку представляють хімічні засоби боротьби з шкідниками для здоров’я люди-
ни та довкілля [6].  В  70- 80-х роках 20-го століття місце ДДТ зайняв гексахлоран (гамма-ізомер гексах-
лорциклогексану або ліндан), який  також має широкий спектр токсичної дії на гідробіонтів. Отримані 
результати (Табл.3) засвідчують, що в досліджуваному регіоні вже давно не використовують в сільсько-
му господарстві для боротьби із шкідниками ДДТ та його аналоги - ДДД  і ДДЄ. На річці Прип’ять 
(включаючи і озера Люб’язь та Нобель) не виявлено у воді навіть мінімальних залишків пестицидів. На 
р. Стохід виявлено  присутність у воді α- та γ- ізомерів ГХЦГ. Необхідно встановити джерела надхо-
дження у воду цих пестицидів, їх останнє (офіційне) застосування в межах водозбору.  Як засвідчує 
практика польових досліджень у останні роки, такі рівні забруднення довкілля можуть пояснюватися 
попаданням давно не придатних для використання пестицидів у воду через погане їх зберігання та немо-
жливість десь захоронити ці високотоксичні препарати.  

Таблиця 3  
Вміст  пестицидів*  у воді (поверхневий шар) досліджуваних водойм РЛП “Прип’ять-Стохід“ , 

серпень 2000 р., мкг / л 
№ Назва станції дослідження ДДТ ДДД ДДЄ α-ГХЦГ γ-ГХЦГ 
1. р. Прип”ять,вище оз.Люб”язь 0 0 0 0 0 
2. оз. Люб”язь 0 0 0 0 0 
3.     р. Прип”ять,нижче оз.Люб”язь 0 0 0 0 0 
4.  р. Прип”ять, вище оз.Нобель 0 0 0 0 0 
5.  оз. Нобель 0 0 0 0 0 
6. р. Прип”ять, нижче оз.Нобель 0 0 0 0 0 
7. р. Стохід, вище м.Любешів 0 0 0 0,013 0,015 
8. р. Стохід, нижче м.Любешів 0 0 0 сліди 0,020 
9. р. Стохід, гирлова ділянка 0 0 0 сліди 0,012 
10. р. Коростянка  ( дренажний канал ) 0 0 0 0 0 
* - чутливість методу для ГХЦГ дорівнює 0,005 мкг/л ; для ДДТ та його аналогів - 0,01 мкг/л . 

4. Вміст СПАР у воді 
 Одним з компонентів органічного забруднення природних та штучних водойм є синтетичні поверх-

нево активні речовини (СПАР).  На Україні та за кордоном розгорнуто виробництво синтетичних мию-
чих засобів,  основу яких і становлять СПАР.  Потрапляючи у водойми, дані хімічні речовини є токсич-
ними для гідробіонтів.  Всі СПАР,  в залежності від дисоціації у водних, розчинах,  діляться на аніонні та 
катіонні.  Аніонні СПАР дисоціюють у водних розчинах на аніон з поверхневою активністю та катіон.  
Ці речовини мають алкільні ланцюги з 9-17 атомами вуглецю та бензольне кільце з натрієм  або  калієм.  
До таких речовин відносяться алкілсульфати,  алкілбензолсульфонати  та  алкіларілсульфонати.  Аніонні 
СПАР схильні до біорозкладу.  Катіонні СПАР також дисоціюють у водних розчинах на катіон та аніон. 
До таких речовин відносяться четвертинні амонієві сполуки,  промисловий випуск яких складає 80 %.  
Катіонні СПАР стійкі до дії кислот та лугів,  практично не підлягають біорозкладу.  По токсичності каті-
онні СПАР значно перевищують аніонні.     Розроблені ГДК рибогосподарські:  для аніонних СПАР вони ста-
новлять  0,10 мг/л [8]; а для катіонних  СПАР -  0,012 мг / л [9]. 

В річці Прип’ять зафіксовано вміст СПАР: аніонних -  17,1 - 40,0 мкг/л, що значно нижче ГДК рибогос-
под.; катіонних - 8,9 -  15,0 мкг/л.  Останнє значення перевищує незначно ГДК рибогоспод., що становить 12 
мкг/л . В річці Стохід зафіксовані більш значні рівні СПАР.  Відповідно значно перевищено і ГДК рибогос-
под. по катіонних  СПАР в 2,5-20 раз, але не зафіксовано підвищених концентрацій аніонних СПАР. Зафі-
ксовані величини є наслідком впливу стоків м. Любешів та використання річки для прання білизни жите-
лями прибережних сіл.   
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Таблиця 4 
Вміст синтетичних поверхнево активних речовин у воді досліджуваних водойм РПЛ “Прип’ять-Стохід“, 

серпень 2000 р., мкг/л 
№ Назва станції СПАР 
п / п дослідження аніонні катіонні 

1 2 3 4 
1. р. Прип”ять , вище оз.Люб”язь 40,0 10,0 
2. оз. Люб”язь 30,0 15,0 
3. р. Прип”ять, нижче оз.Люб”язь 30,0 10,0 
1 2 3 4 
4. р. Прип”ять, нижче оз.Нобель 27,3 10,0 
5. оз. Нобель 20,3 8,9 
6. р. Прип”ять, вище оз.Нобель 17,1 9,4 
7. р. Стохід, вище м.Любешів 65,4 30,2 
8. р. Стохід, нижче м.Любешів  89,4 240,7 
9 р. Стохід, гирлова ділянка 45,6 160,5 

10. р. Коростянка (дренажний канал) 10,0 1,5 
 

5. Важкі метали 
Найнебезпечнішими із забруднювачів навколишнього природного середовища серед різноманітних 

хімічних сполук є важкі метали, бо, потрапивши одного разу в екосистему, вони нікуди не зникають, 
лише перерозподіляються по компонентах. 

У функціонуванні живих організмів беруть участь практично всі хімічні елементи, що входять до пе-
ріодичної системи Д.І. Мендєлєєва. Метали,  за винятком натрію, калію, магнію та кальцію, звичайно 
виступають у якості мікро- та ультрамікроелементів, залізо займає проміжне становище між мікро- та 
макроелементами, а метали з атомною масою більше 50 атомних одиниць маси (важкі) в мікрограмових 
кількостях входять до складу багатьох біологічно активних сполук:  ферментів,  вітамінів  та  інших.  
Вони активують чи призупиняють дію цих речовин   або приймають участь в їх синтезі.  Всі процеси об-
міну та всі прояви життя  значною мірою залежать від концентрації та співвідношення цих елементів у 
навколишньому середовищі.  Якщо вміст хоч би одного з елементів у середовищі зростає,  ці метали по-
чинають діяти вже як токсичні речовини, і в цих випадках вони подавляють ті функції, які активують, 
коли присутні в малих кількостях. 

В процесі пристосування до умов навколишнього середовища гідробіонти виробили системи регуля-
ції функцій відносно до зниженої чи підвищеної концентрації хімічних елементів у навколишньому се-
редовищі та харчовому раціоні.  Однак існують такі межі концентрацій металів,  з якими регулюючі сис-
теми  того чи іншого організму справитися не можуть. Тоді відбувається зрив функції,  порушення дія-
льності окремих органів  або   навіть всього організму.  Саме ці межі (границі)  в принципі є гранично 
допустимими концентраціями (ГДК) і вони мають видові та індивідуальні закономірності . 

Вміст важких металів у природних водах варіює в залежності від їх потрапляння із забрудненими стіч-
ними водами, з поверхневим та підземним  стоком,  а також у складі атмосферних опадів. Суттєвий вплив 
на концентрацію металів у воді мають концентрація водневих іонів (рН),  наявність зависів, органічних 
сполук, розвиток рослин,  разом з тим і фітопланктону, деякою мірою швидкість течії та інші фактори.  

Таблиця 5 
Концентрація важких металів у воді досліджуваних водойм РЛП “Прип’ять - Стохід“, 

серпень 2000 р., мкг/л 
№ Назва станції дослідження Cd Pb Ni Cu Zn Mn Co 
1. р. Прип”ять, вище оз.Люб”язь 0,3 10,3 6,7 4,3 49,5 29,7 3,7 
2. оз. Люб”язь 0,3 11,1 6,9 3,8 37,8 30,9 3,0 
3. р. Прип”ять, нижче оз.Люб”язь 0,4 8,7 5,7 4,0 40,2 24,9 3,9 
4. р. Прип”ять , вище оз.Нобель 0,6 9,4 7,4 5,9 54,1 30,7 5,6 
5. оз.Нобель 0,7 7,3 5,3 3,2 40,7 30,0 5,4 
6. р. Прип”ять , нижче оз.Нобель 0,5 8,0 6,9 3,8 43,2 31,2 5,4 
7. р .Стохід , вище м.Любешів 1,3 5,7 5,1 5,7 33,2 55,0 2,0 
8. р.Стохід, нижче м.Любешів 1,7 6,9 6,4 5,5 39,7 50,2 2,9 
9. р.Стохід, гирлова ділянка 0,9 6,0 6,0 4,8 28,4 53,7 2,4 
10. р.Коростянка  (дренажний канал) 0,7 2,7 5,0 1,9 20,1 14,3 1,7 

 
Вміст важких металів у воді річок Прип’ять та Стохід варіював у досить незначних межах (табл.5). 

Відмічено підвищення концентрації свинцю у воді в районі оз. Люб’язь та в місцях впадіння річки 
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Прип’ять в озеро Люб’язь.  Співвідношення ГДК  сан.-гіг.  до ГДК рибогосп. для важких металів у воді стано-
вить для марганцю - 100/10; для міді  - 1000/1; для кадмію - 1/5 ; для цинку - 1000/10 та для свинцю ГДК 
сан.-гіг. становить 30 мкг/л [10].  Зафіксовано перевищення ГДК рибогоспод.  - по цинку та марганцю в 2-5 ра-
зів, по міді -  в 3-6 раз; кадмій у воді реєструється на рівні ГДК сан.-гіг. та спостерігається дещо його пере-
вищення в районі м. Любешів. 
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ГІДРОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РІЧОК СТОХІД ТА ПРИП’ЯТЬ ВЛІТКУ 2000 РОКУ 

Вивчено гідрохімічний (рН, вміст іонів HCO3-, Fe2+, Fe3+, O2, NH4
+, NO2

-, NO3
-, Ca2+, Mg2+, Na+,K+, Cl-, 

PO4
3- та ін.) та гідрологічний режим водойм регіонального ландшафтного парку “Прип’ять-Стохід”. 

Зроблені часові порівняння цих параметрів. 

На сучасний стан довкілля велике навантаження справляє діяльність людини. Ми вивчали гідрохіміч-
ний склад річок Стохід та Прип`ять в межах регіонального ландшафтного парку (РЛП) “Прип`ять–
Стохід” в серпні 2000 року в складі комплексної експедиції з вивчення водно-болотних угідь, що була 
організована Науковим центром досліджень з проблем заповідної справи Міністерства екології та приро-
дних ресурсів України. 

Даний ландшафтний парк створено у 1995 році. Він розміщений у північній частині Волинської (Лю-
бешівський район) та Рівненської (Зарічненський район)  областей України. РЛП “Прип`ять-Стохід” зна-
ходиться у Верхньоприп`ятському фізико-географічному районі та об`єднує природні комплекси лабіри-
нтів рік Прип`яті та Стоходу в поєднанні з заплавними озерами, великими площами боліт  та заплавних 
лук, заболочених лісових масивів [1,2]. Він повністю знаходиться в межах басейну ріки Прип`ять, правої 
притоки Дніпра, що протікає  на території України та Білорусі. Довжина ріки становить 775 км, площа 
басейну - 11,43 млн. га. Вона протікає Поліською низовиною, беручи початок біля Шацьких озер, впадає 
в Київське водосховище. Середня витрата води становить 513 м3/сек. Судохідна - від 591 км (територія 
Білорусі) до гирла. З`єднана Дніпровсько-Бузьким каналом з басейном Вісли. Річка Стохід - права при-
тока Прип`яті, протікає в межах Волинської (основна частина) та Рівненської областей, беручи початок 
поблизу м. Луцьк (Волинська височина). Довжина ріки становить 188 км, площа водозбору - 313 тис. га, 
або 3130 км2. Середньорічний водний стік у гирлі становить  240 млн.м3, впадає в Прип’ять за 580 км від 
гирла. Басейн річки витягнутий з південного заходу на північний схід, розташований у Поліській низо-
вині, і тільки сама верхня його частина знаходиться на північному схилі Волино-Подільського плато. 

Поверхнею басейну Стоходу є низовинна плоска рівнина з дерново-підзолистим ґрунтовим покривом, 
сформованим на супіщаних ґрунтах. У межах басейну залягає виступ докембрійського кристалічного 
щита (Поліського мосту), прикритий четвертинними відкладами. У басейні річки поширені лісові забо-
лочені масиви ( 22-25% площі). Русло густо заростає вищою водною рослинністю. У гідрологічному від-
ношенні долина Стоходу характеризується значним розвитком напірних вод у мегрельсько-крейдяній 
товщі сенонтуронського віку, які в багатьох місцях долини дають виходи джерел [3]. Прип`ять і Стохід 
згідно зі статтях 79 Водного кодексу України (1995) належать до категорії великих рік України. Згідно зі 
статтую 88 Водного кодексу України на всьому їх протязі прибережні захисні смуги мають зі статтею  
бути шириною не менше 100 м з кожної сторони, де забороняється розорювання земель, зберігання та 
застосування пестицидів і добрив , влаштовування літніх таборів для худоби, будівництво і т.п. 

Прип`ять і Стохід - ріки рівнинного типу, переважно снігового живлення [1,2]. Води на території РЛП 
“Прип`ять-Стохід” займають 2467 га,  або 5,6 % загальної площі, з них 1557 га  - озера, 536 га - річки, 374 га - 
канали.  Озера Нобель, Люб`язь, Скорінь, Сосне, Омит, Ніговище, що знаходяться на території парку, нале-
жать до заплавних. Особливістю території ландшафтного парку є висока заболоченність. Нещодавно, за свід-
ченням Т.Л. Андрієнко, Г.В. Парчука та  П.Т. Ященка (1998) [2] було осушено 4592 га земель , що становить 
10,2 % загальної території парку. Ґрунтовий покрив на досліджуваній території представлений переважно 
торфовими, торфово-болотними та дерновими глейовими ґрунтами. Осушені землі використовуються як па-
совища, а також під посіви зернових, технічних культур та багаторічних трав. До переліку водно-болотних 
угідь, згідно  з Рамсарською конвенцією про водно-болотні угіддя , заявлені також ( серед інших 22 на тери-
торії України) і заплава річки Прип`ять площею 12000 га і заплава річки Стохід площею 100000 га. Не менше 
п`ятої частини цих угідь, а за значенням найбільш цінної їх частини, входить до РЛП “Прип`ять-Cтохід”  [2]. 

Матеріал.  Матеріалом послужили власні збори авторів, що були проведені під час роботи комплекс-
ної експедиції в серпні 2000 р.  Воду для проведення відповідних  аналізів відбирали в таких точках  РЛП  
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“Прип`ять-Стохід” : 1.  р. Прип`ять, вище оз.Люб`язь. 2.  оз.Люб`язь. 3.Прип`ять, нижче оз.Люб`язь. 4.  р. 
Прип`ять, вище оз. Нобель. 5.  оз. Нобель. 6.  р.Прип`ять, нижче оз. Нобель. 7.  Стохід, вище м. Любешів. 
8.  р.Стохід, нижче м.Любешів. 9.  р.Стохід , гирлова ділянка. 10. р. Коростянка ( дренажний канал ). 

Результати та їх обговорення.  Як відзначали деякі дослідники [5], басейн річки Прип`ять характе-
ризується складними умовами формування гідрохімічного режиму  поверхневих вод. Хімічний склад 
води річок, що протікають заболоченими територіями  з підстилаючими водонепроникними породами, 
залежить від  кількості випавших опадів, які визначають режим болотних вод.  Хімічний склад води рі-
чок, що беруть початок на підвищених та низьких терасах долини Прип`яті, визначається складом ґрун-
тових вод , що дренуються цими річками. У верхів`ях Прип`яті та її правих притоків велику роль в фор-
муванні складу річкових вод відіграють виходи напірних вод із нижчележащих  водоносних горизонтів, 
розміщених нижче [6]. 

Більшість притоків річки Прип`ять має змішаний характер живлення. Їх склад формується під впли-
вом болотяних та ґрунтових вод, болотяних та напірних вод. Це  повною мірою стосується досліджува-
ного нами притоку Прип`яті-Стоходу на території ландшафтного парку. Річка Стохід живиться болотни-
ми водами та містить підвищену кількість забарвлених органічних речовин та порівняно невелику кіль-
кість мінеральних солей [5].  Останнім часом одним з факторів, що визначають формування хімічного 
складу води, стали також надходження в ріки Прип`ять та Стохід сільськогосподарських, побутових та 
промислових стоків.  Свій вплив також мали як Чорнобильська ядерна катастрофа, так і наслідки перших 
днів боротьби з нею, а саме хімічне (поліметалічне) забруднення. 

Показники рН (табл. 1) в річці Прип`ять змінювалися у невеликих межах від 7,2 до 7,8 (включаючи і 
оз. Люб`язь та оз. Нобель). Максимальні показники зафіксовані на відносно неглибоких ділянках (оз. 
Люб`язь, р.Прип`ять, нижче оз. Люб`язь та р. Прип`ять, вище оз. Нобель ) і пов`язані з піком інтенсивної 
вегетації вищої водної рослинності  та “цвітінням” водоростей. У більшості природних вод концентрація 
іонів водню визначається співвідношенням двоокису вуглецю та бікарбонат іонів і рН змінюється від 4,5 
до 8,3.  На показник рН може впливати підвищений вміст гумінових речовин, карбонатів і  гідроокисів, 
що утворюються внаслідок поглинання СО2 в процесі фотосинтезу, деякі інші хімічні сполуки, в тому 
числі і антропогенного походження. В річці Стохід величини рН змінювалися в незначних межах 7,4-7,6, 
а в річці Коростянка (дренажний канал)  становила 7,3. Величини рН, зареєстровані в досліджуваних річ-
ках, свідчать, що вода мала здебільшого близьку до нейтральної або слабколужну реакцію. Це відповідає 
характеристиці слабко  забруднених природних вод. При порівнянні отриманих величин рН 7,4 - 7,6 з 
результатами 1970 року  (табл. 2) слід зазначити, що змін за цей період даний показник практично не 
мав, тобто для літнього періоду це майже стала величина. 

Таблиця 1 

Вміст гідрокарбонатів,   заліза, рН та загальна мінералізація у воді досліджуваних водойм РПЛ 
“Прип`ять-Стохід “, серпень 2000 р., ( мг/л) 

  
Назва станції дослідження рН HCO3

- Fe* Σ 

р. Прип`ять, вище оз. Люб`язь 7.3 213.5 0.160 384.77 

оз. Люб`язь 7.8 170.8 0.170 359.55 

р.Прип`ять, нижче оз.Люб`язь 7.8 169.8 0.170 354.30 

р.Прип`ять, вище оз. Нобель 7.6 175.8 0.151 327.43 

оз. Нобель 7.2 189.1 0.130 315.04 

р.Прип`ять, нижче оз. Нобель 7.4 201.3 0.075 342.51 

р. Стохід, вище м.Любешів 7.6 225.7 0.310 403.35 

р. Стохід, нижче м.Любешів 7.4 247.8 0.375 442.27 

р. Стохід, гирлова ділянка 7.4 214.9 0.290 367.40 

р.Коростянка, дренажний канал 7.3 128.1 0.075 233.68 

 

Примітка : * - приведено вміст заліза загального. 
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Таблиця 2 

Хімічний склад води річки Стохід,  с. Свидники, 1970 рік  ( Поліщук та інші, 1978 ) 

Інгредієнт Зима Літо Осінь 

О2 1,37 7,66 12 

% насичення 9,30 83,80 61,00 

рН 7,3 7,4 7,76 

СО2 31,6 31,6 116,20 

БСК5 5,0 - 11,64 

Кольоровість 13 17 19 

БО 21,10 27,00 21,80 

ПО 6,0 16,9 5,6 

N органічний 0,45 0,38 0,20 

NН4
+ 0,56 0,07 0,15 

NО2
- 0,023 0,007 0,003 

NО3
- 1,22 0,30 0,08 

Р органічний 0,032 0,068 0,012 

РО4
3- 0,002 0,012 0,010 

Fe загальне 0,11 0,11 0,05 

Са2+ 123,00 98,20 115,20 

Mg2+ 8,10 5,90 7,80 

Na+ + K + 9,00 11,00 10,00 

HCO3
- 390,50 312,40 363,10 

SO4
2- 20,40 23,70 23,40 

Cl- 12,50 2,20 13,50 

Σ 563,70 443,60 533,00 

Твердість 3,57 5,44 6,40 

 
Сольовий склад води змінювався в досить вузьких межах: в річці Прип’ять ( включаючи і озера 

Люб’язь та Нобель ) від 315,04 мг/л до 384,77 мг/л (табл. 1); в річці Стохід - від 367,40 мг/л до 442,27 
мг/л; а в річці Коростянка (дренажному каналі) зафіксовано мінімальний серед досліджуваних водойм 
показник 233,68 мг/л. 

Загальна мінералізація та рН вимірювалися на місці досліджень приладом типу “Аквачек”. 
За загальноприйнятою класифікацією О.О.Альокіна [5], природні води бувають чотирьох типів, які 

зумовлюються співвідношенням аніонів та катіонів. Перший тип  визначається за умови, що НСО3
- > 

Са2+ + Mg2+. Води цього типу найчастіше слабомінералізовані. До такого типу  вод   належать і дослі-
джувані водойми  РЛП “Прип’ять-Стохід”. Так , у водах річки Прип’ять (включаючи і озера Люб’язь та 
Нобель) переважають аніони карбонатів (НСО3

- та СО3
2-), що є характерним для слабомінералізованих, 

типово материкових вод.  Серед катіонів домінує Са2+, тобто маємо воду, що належить до гідрокарбонат-
но-кальцієвого першого та другого типів (табл.1 та 3). 
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Таблиця 3 

Вміст кальцію, магнію, загальна жорсткість та сума іонів натрію і калію у воді досліджу-
ваних водойм РЛП “Прип`ять-Стохід “, серпень     2000 р.,  ( мг/л, мг-екв.) 

Назва станції дослідження Ca2+ Mg2+ Ca2++

Mg2+  (мг-

екв.) 

Na++

K+ 

р. Прип`ять, вище оз. Люб`язь 80.16 1.22 4.10 23.50 

оз. Люб`язь 64.13 3.65 3.50 32.50 

р.Прип`ять, нижче оз.Люб`язь 64.25 2.89 3.21 25.41 

р.Прип`ять, вище оз. Нобель 79.32 1.75 3.91 24.12 

оз. Нобель 71.14 1.83 3.70 12.50 

р.Прип`ять, нижче оз. Нобель 76.15 0.61 3.85 14.75 

р. Стохід, вище м.Любешів 82.16 1.22 4.20 27.50 

р. Стохід, нижче м.Любешів 85.17 2.14 4.63 32.16 

р. Стохід, гирлова ділянка 80.09 1.07 4.03 25.43 

р.Коростянка, дренажний канал 54.11 1.83 2.85 7.25 

 Ступінь мінералізації води відносно невисокий, показники всіх досліджуваних водойм на території 
РЛП “Прип’ять-Стохід” не виходили за межі гіпогалинних вод - першої найнижчої категорії мінераліза-
ції.  Загальна сума іонів становила для річки Прип’ять -  315,04  -  384,77 мг/л; для річки Стохід  -  367,40 
- 442,24 мг/л ; а для річки Коростянка (дренажного каналу ) -  233,68 мг/л . 

 Слід зауважити  що величини загальної мінералізації, що наведені як сума речовин, визначених хімі-
чними  способами та методами, відрізняється від величин загальної мінералізації, виміряних у польових 
умовах приладом типу “Аквачек”’ (табл. 1 та 4). 

 Таблиця 4.  
Концентрація кисню 1, загальна мінералізація2, рН2 та прозорість води (м, по диску Секкі)  

досліджуваних водойм РПЛ “ Прип”ять -  Стохід “ , серпень 2000 р.,   ( мг/л) 
Назва станції дослідження O2 Σ pH Прозо-

рість 

р. Прип`ять, вище оз. Люб`язь 4.25-4.30 160 7.3 до дна 

оз. Люб`язь 11.92-12.44 180 7.8 0.6-1.0 

р.Прип`ять, нижче оз.Люб`язь 10.10-10.15 180 7.8 0.7-0.8 

р.Прип`ять, вище оз. Нобель 4.82-5.93 - 7.6 1.1-1.5 

оз. Нобель 9.84-10.50 - 7.2 1.5-2.5 

р.Прип`ять, нижче оз. Нобель 7.83-8.10 190 7.7 1.0-1.2 

р. Стохід, вище м.Любешів 5.76-6.39 170 7.6-7.7 0.5-0.7 

р. Стохід, нижче м.Любешів 7.56-8.12 190 7.4 0.4-0.8 

р. Стохід, гирлова ділянка 5.14-6.20 160 7.4 0.5-0.7 

р.Коростянка, дренажний канал 4.10-4.15 150 7.4 0.5-1.0 

В подальшій роботі і при оцінці якості природних вод РЛП “Прип’ять-Стохід” ми використовуємо ре-
зультати наведені в таблиці 1. Порівнюючи отримані величини загальної мінералізації з такими 30-річної 
давнини (табл. 1 та 2), слід  відмітити, що для літнього періоду маємо результати дуже близькі, а саме 
літо 1970 р. - 443,60 мг/л, а літо 2000 р. - 367,40 - 442,27 мг/л.  Такі ж висновки можна зробити при порів-
нянні наших даних з результатами середніх багаторічних концентрацій мінералізації води р.Стохід наве-
деними в таблиці 5. 
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Таблиця 5 
Середні багаторічні концентрації основних іонів і мінералізвція води річки Стохід, с.Малинівка, 

мг/л (Горєв, Пелешенко,Хільчевський,1995 ) 
Інгредієнти Весняне водопілля Літньо-осіння     ме-

жень 

Зимова межень 

 

Са2+ 88,6 78,9            76,9 

Mg2+ 12,3 16,7 25,6 

Na+ +  K + 24,2 11,1 12,6 

HCO3
- 268,7 266,7 265,7 

SO4
2+ 36,8 36,6 48,2 

Cl- 27,1 24,8 30,0 

Σ I 439,2 465,2 558,9 

Вміст гідрокарбонатів у річці Прип’ять (включаючи і озера Люб’язь та Нобель) становив  169,8 - 
213,5 мг/л; в річці Стохід  -  214,9 - 247,8 мг/л; а в річці Коростянка (дренажному каналі)  -  всього 128,1 
мг/л. В 1970 році влітку вміст гідрокарбонатів становив 312,40 мг/л , а за результатами 1995 року  це   
значно більша величина - 465,20 мг/л. 

Величини загальної твердості  змінювалися в досить вузьких межах (табл.3): р.Прип’ять  -  3,21-  4,10 
мг-екв./л;  р.Стохід  -  4,03  -  4,63 мг-екв./л ; р. Коростянка (дренажний канал)  -  2,85 мг-екв./л. При по-
рівнянні величин загальної твердості  води Стоходу, отриманих нами з результатами 1970 року, відзна-
чено її  зниження, тобто деяке пом’якшення води. 

Вміст загального заліза в річці Прип’ять та заплавних озерах становив від 0,075 мг/л  до  0,170 мг/л, а 
в річці Стохід  -   0,290 - 0,375  мг/л , в річці Коростянка (дренажному каналі) - 0,075 мг/л . Підвищені 
концентрації загального заліза в річці Стохід зумовлені високим його вмістом в болотних водах, що фо-
рмують основний стік цієї річки [7]. 

При порівнянні  результатів  різних років по вмісту загального заліза у воді Стоходу,  необхідно за-
свідчити,  що ми зафіксували підвищені концентрації цього металу в 2 - 2,5 рази. Це потребує додатково-
го вивчення і може бути пов’язане з більшим впливом і значенням саме болотних вод для живлення ріки 
в літній період. 

В таблиці 3 наведені концентрації основних іонів та величини загальної твердості  води досліджува-
них водойм РЛП  “Прип’ять-Стохід”. Необхідно відзначити зменшення кількості кальцію та магнію і 
значне збільшення суми іонів калію та натрію з часом. В той же час, при порівнянні наших результатів з 
результатами 1995 року [3], можна відзначити практично однаковий вміст кальцію, різко зменшену кіль-
кість магнію та збільшену кількість суми калію та натрію. 

В таблицях 6 та 7  наведено чотири показники,  що характеризують сполуки біогенного, або біологіч-
ного походження, тобто такі, що з’являються у водоймах внаслідок життєдіяльності живих істот.  Це азо-
тні сполуки, а саме амонійний,  нітритний  та нітратний азот,  що вимірюються в міліграмах азоту в од-
ному літрі води ( мг N /л ), та фосфор фосфатів,  що вимірюється в міліграмах фосфору в одному літрі 
(мг Р/л). Зазначимо, що найменш стійкою,  тобто малоздатною зберігати свою структуру,  сполукою з 
чотирьох вищезгаданих є нітритний азот. Це - проміжний продукт біохімічного окислення аміаку або 
відновлення нітратів. Його наявність є свідченням фекального забруднення. У поверхневих водах нітри-
ти швидко перетворюються на нітрати і виявляються у концентрації від кількох мікрограмів до десятих 
часток міліграма в одному літрі води.  Їх значний вміст фіксують при надходженні у водойми стічних 
вод промислового, сільськогосподарського та побутового походження. 

Таблиця 6 

Вміст сульфатів, фосфатів та хлоридів у воді досліджуваних водойм РЛП “ Прип`ять - Стохід” , сер-
пень 2000 р., ( мг/л) 

Назва станції дослідження SO4
2- PO4

3- Cl- 
р. Прип`ять, вище оз. Люб`язь 45.12 0.050 21.27 
оз. Люб`язь 67.20 0.077 21.27 
р.Прип`ять, нижче оз.Люб`язь 66.41 0.079 21.29 
р.Прип`ять, вище оз. Нобель 22.45 0.015 22.19 
оз. Нобель 19.20 0.005 21.27 
р.Прип`ять, нижче оз. Нобель 35.52 0.035 14.13 
р. Стохід, вище м.Любешів 38.41 0.042 28.36 
р. Стохід, нижче м.Любешів 85.14 0.097 30.49 
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р. Стохід, гирлова ділянка 61.15 0.061 29.19 
р.Коростянка, дренажний канал 21.12 0.092 21.27 
 

Таблиця 7  

Вміст  нітритів, нітратів та амонійного азоту у воді досліджуваних водойм РЛП “Прип`ять-
Стохід”  , серпень 2000 р.,(мг N/ л) 

Назва станції дослідження N02
- NO3

- NH4
- 

р. Прип`ять, вище оз. Люб`язь 0.0013 0.265 0.35 

оз. Люб`язь 0.0010 0.285 0.38 

р.Прип`ять, нижче оз.Люб`язь 0.0005 0.330 0.22 

р.Прип`ять, вище оз. Нобель 0.0018 0.235 0.20 

оз. Нобель 0.0016 0.275 0.17 

р.Прип`ять, нижче оз. Нобель 0.0018 0.285 0.17 

р. Стохід, вище м.Любешів 0.0040 0.070 0.26 

р. Стохід, нижче м.Любешів 0.0061 0.281 0.37 

р. Стохід, гирлова ділянка 0.0021 0.173 0.31 

р.Коростянка, дренажний канал 0.0020 0.050 0.26 

Амонійний азот зустрічається в поверхневих водах переважно у невеликій кількості ,  утворюючись в 
процесі розкладу білкових сполук .  Внаслідок життєдіяльності нітрифікуючих бактерій вміст амонійного 
азоту у поверхневих водоймах знижується при одночасному утворенні нітратів.  Підвищений рівень амо-
нійного азоту в поверхневих водах здебільшого зумовлений надходженням недостатньо очищених стіч-
них вод або забруднень із сільськогосподарських угідь у випадках нераціонального застосування хіміч-
них та органічних добрив. 

Нітрити зустрічаються у всіх типах вод.   Як правило,  в поверхневих водах їх кількість невелика,  але 
у деяких випадках вона може бути досить високою,  що є свідченням фекального забруднення водойм ,  
бо нітрати є кінцевим продуктом мінералізації цих речовин.  Значні концентрації цих сполук фіксуються 
у промислових стічних водах. 

Фосфати потрапляють у поверхневі води головним чином з ґрунту , із стічними водами або в резуль-
таті розкладу органічних сполук.  Вони є необхідними поживними речовинами для багатьох живих орга-
нізмів, особливо фітопланктону . 

Дослідження вмісту біогенних речовин у воді показали , що в воді річки Прип’ять на території РЛП 
“Прип’ять-Стохід” основна частина мінерального азоту представлена його амонійною формою (табл.7 ), 
причому слід відзначити,  що найбільші концентрації його зафіксовані в оз. Люб’язь.  В річці Стохід 
концентрація амонійного азоту змінювалася в межах  0,26 - 0,37 мг N /л , з максимальною величиною на 
ділянці після м. Любешів. Досить високий вміст амонійного азоту зафіксовано в р. Коростянка                    
(дренажному каналі) . 

В 1970 році концентрація амонійного азоту у воді Стоходу становила всього 0,07 мг N / л ( таблиця 1 
), а за результатами таблиці 3 досить значну величину -  0,94 мг N / л. Концентрація нітритного азоту у 
воді досліджуваних аквасистем знаходилася в невеликих межах : р.Прип’ять - 0,0005  -  0,0018 мг  N / л  ;  
р.Стохід     - 0,0021  -  0,0061 мг  N / л  ;  р.Коростянка  -  0,0020  мг  N  /  л. Слід відзначити, що  макси-
мальні концентрації  нітритного азоту були зафіксовані на ділянці р. Стохід  після м. Любешів,  і скоріше 
за все є чітко виявленим антропогенним впливом на екосистему ріки. Проте цей аспект забруднення до-
вкілля потребує подальшого поглибленого вивчення. Слід зазначити ,  що зафіксовані нами величини 
вмісту нітритного азоту в 3 - 8 разів вищі за приведені в літературі [7,8].  Вміст нітратного азоту у воді 
р. Прип’ять змінювався в досить вузьких межах  -  0,235-0,330 мг N/ л, з максимумом на ділянці ріки ни-
жче оз. Люб’язь. У воді річки Стохід були зафіксовані  такі величини:  0,070-0,281мг N/л, з максималь-
ними величинами на ділянці нижче м. Любешів,  що можна пов’язувати з впливом міста та прилеглих 
сіл. У всіх досліджуваних водоймах РЛП “Прип’ять-Стохід”  концентрація мінерального фосфору була 
невисокою і не перевищувала величини 0,097  мгР/л, а найнижча зафіксована у воді озера Нобель  -  
0,005 мгР/ л. Вміст фосфатів у воді Стоходу за 30 років зріс в 5 - 8 разів. Вміст хлоридів за останні 10-15 
років змінювався не сильно, проте дуже  виріс в порівнянні з результатами отриманими в 1970 році. 
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Ситник Ю.М., Арсан О.М., Морозова А.О. Гидрохимическое исследование рек Стоход и Припять 
летом 2000 года. 

Исследовано гидрохимический (pH, содержание ионов HCO3-, Fe2+, Fe3+, O2, NH4
+, NO2

-, NO3
-, Ca2+, Mg2+, 

Na+,K+, Cl-, PO4
3- и др.) и гидрологический режим водоёмов регіонального ландшафтного парка 

“Прип’ять-Стоход”. Сделаны временне сравнения этих параметров. 

Sytnik Yu. M., Arsan O.M., Morozova A.O. Hydrochemical Investigation of the Stokhid and Pripyat’ Rivers 
in the Summer of 2000. 

The hydrochemical (pH, HCO3-, Fe2+, Fe3+, O2, NH4
+, NO2

-, NO3
-, Ca2+, Mg2+, Na+,K+, Cl-, PO4

3- etc. ions con-
tent) and hydrogical regimes of the “Pripyat’-Stokhid” regional landscape park reservoirs have been investi-

gated. Temporal comparison of these regimes is presented. 
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ПРАВИЛА 
для авторів «Вісника Житомирського педагогічного університету» 

 
У «Віснику Житомирського педагогічного університету» публікуються оригінальні (раніше не опу-

бліковані) статті теоретичного і експериментального характеру з різних галузей науки. Вони повинні 
бути певним науковим внеском в ту галузь, якій присвячена робота. 

 
Редакція просить авторів при оформленні статей керуватись такими правилами: 
1. Мова рукопису - українська. 
2. Рукопис подається на дискеті 3,5 дюйма, що містить матеріали, набрані у вигляді документа 

Word (російський варіант редактора Microsoft Word 97 for Windows чи пізніших версій). До дискети до-
дається підписана автором роздруківка тексту. Текст рукопису має бути перевірений коректором (філо-
логом), а роздруківка тексту -  ним підписана. Матеріал рукопису на дискеті повинен бути ідентичний 
роздруківці.      

3.  Параметри сторінки: формат А4, поля – 2,5 см зі всіх боків, верхній колонтитул – 1,27 см, ниж-
ній колонтитул – 2 см. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті).  

4.  Текст набирається гарнітурою Times New Roman Cyr 10 пунктів, без переносів. Допускається 
виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Бажано 
уникати (там, де це можливо) набору тексту великими літерами. Назву статті не допускається набирати 
лише великими літерами. Рекомендується використовувати прямі лапки (а не парні).    

5.  Параметри абзацу: перший рядок - відступ 0,75 мм, відступи зліва і справа - 0 мм., інтервал між 
рядками одинарний, інтервал між абзацами - 0 мм. Вирівнювання абзаців – за шириною (якщо інше не 
передбачено даними правилами). 

6.  Рисунки нумеруються. Елементи окремого рисунку групуються в один об’єкт  і разом з надписа-
ми поміщаються у рамку, для якої встановлюється горизонтальне вирівнювання по центру поля. Нижній 
абзац рамки містить номер та назву рисунка, виділяється курсивом та вирівнюється по центру.   

7.  Таблиці виконуються в редакторі за допомогою пункту меню «Таблиця». 
8.  Формули в статтях мають бути набраними за допомогою редактора Equation Editor і відповідати 

наведеним нижче формам (рис. 1). Параметри редактора формул: розміри - Full 10 pt, Sub-
script/Superscript 7 pt, Sub-Subscript/Superscript 5 pt, Symbol 16 pt, Sub-Symbol 10 pt.  

Крім того, усі формули мають бути вставлені у таблиці без обрамлення: 

f
l

T
=

1
2 µ

 
 

(4) 

Формула вставляється в таблицю без абзацу з виключкою вліво, а номер формули - в другу колонку 
з виключкою вправо. Перша колонка таблиці зсунута відносно поля на 20 мм вправо.   

 

   
 

Рис.1. Параметри для розмірів та стилю редактора формул. 
 
 

9. Обсяг публікації прийматиметься в межах: 
−  стаття - 0,5 др. арк. (за вимогами п.п.3-5 - орієнтовно до 4½ сторінки тексту, включаючи 
формули, таблиці, рисунки тощо, без тексту анотацій);  

− повідомлення - 0,25 др. арк. 
− рецензія - 0,3 др. арк. 
− хроніка - 0,2 др. арк. 
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10.  Матеріали розташовуються у такій послідовності: 
а)  Індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю). 
б) Ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю). 
в) Вчене звання, вчений ступінь, посада (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю). 
г) Місце роботи: назва установи (скорочена), населеного пункту (якщо його назва не входить до 

складу назви установи), назва країни (для іноземних авторів). Всі дані про місце роботи беруться 
у дужки та поміщаються в окремий абзац з вирівнюванням по правому краю.    

в) Назва статті (напівжирний шрифт, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням 
по центру). 

г) Коротка анотація статті українською мовою без назви статті і прізвища автора (курсив, окремий 
абзац з вирівнюванням по центру). 

д) Текст статті. 
е) Список використаної літератури. 
є) Місце для запису дати надходження рукопису до редколегії, наприклад “__”_____ 2000 р. (окре-

мий абзац, вирівнювання по правому краю). 
ж) Анотації статті російською та англійською мовами. 
 
11. Список використаної літератури подається у порядку посилань. У тексті статті посилання по-

значаються в квадратних дужках, наприклад, [4], [6:35], [8:21:9:117]. Список починається підзаголовком 
«Список використаної літератури» (напівжирний шрифт, вирівнюванням по центру). 

Зразки: 
Книга (монографія) 
Янков М.  Материя и информация. - М.: Прогресс, 1979. - 336 с.  
Grimmet G. Percolation. - N.Y.: Springer, 1992. - 272 p. 
Стаття у журналі 
Рудяков О. М.  Функціональна семантична одиниця // Мовознавство. - 1988. - № 6. - С. 18-25. 
Olemskoi  A. I.  Fractal in condensed matter physics // Phys.Rev. - 1995. - Vol. 18. - P.1-173. 
Стаття у збірнику 
Арутюнова  Н. Д.  Стратегия и тактика речевого поведения // Прагматические аспекты изучения 

предложения и текста. - Киев: Наукова думка, 1983. - С.9-12. 
Searle J. R.  What Is a Speech Act? // Philosophy in America. - London: Longman Group, 1965. - Р.221-239. 
Автореферат дисертації  
Васько Р. В.  Лінійна синтагматика кінакем у консонантних групах готської мови: Автореф. дис. ... 

канд. філол. наук: 10.02.04 / Київськ. держ. лінгвіст. ун-т. - Київ, 1997. - 24 с. 
Дисертація 
Квеселевич Д.И. Интеграция словосочетания в современном английском языке: Дис. … д-ра филол. 

наук: 10.02.04. – Житомир, 1985. – 328 с. 
Тези доповіді 
Манакін В. М.  Актуальні завдання контрастивного вивчення лексики слов’янських мов // Проблеми 

зіставної семантики: Тези міжнародної наукової конференції /Університет мовознавства НАН України. - 
Київ, 1996. - С.29-31. 

12. Анотації статті російською та англійською мовами з іменем автора та назвою статті (курсив). 
Зразки: 
Стеценко О. И.  Особенности стиля научно-технической литературы в украинском и английском 

языках (на материале журнальных статей по машиностроению). 
Выявлены изоморфные и алломорфные характеристики украинского и английского научного функ-

ционального стиля на разных уровнях: морфологическом, лексическом, фразеоматическом, синтаксиче-
ском и текстовом. 

Stetsenko O. I.  Style Peculiarities of Scientific Technical Literature in Ukrainian and English (on the mate-
rial of journal articles in the field of mechanical engineering). 

Isomorphic and allomorphic characteristics of the scientific functional style in Ukrainian and English are 
revealed at different levels: morphological, lexical, phraseomatic, syntactic, and textual. 

 
Матеріали, оформленні з порушенням вказаних вище вимог, прийматись не будуть. 
Роздруковані матеріали подаються секретареві редколегії, ст. викладачеві кафедри мови з методи-

кою викладання у початкових класах Шевчук Тетяні Олександрівні. Дискети, що містять остаточні (з 
усіма внесеними правками коректора) електронні варіанти статей подаються окремо у видавничий відділ 
університету (кім. № 227 центрального корпусу). Дискети з текстами статей авторам не повертають-
ся.  
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