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ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
УДК 378.937
О.А. Дубасенюк,
доктор педагогічних наук, професор;
О.Є. Антонова,
кандидат педагогічних наук, доцент
(Житомирський педуніверситет)
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З
ПЕДАГОГІЧНО ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ
(на прикладі Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки)
У статті розглядаються питання розвитку педагогічно обдарованої особистості майбутнього
вчителя. Автори пропонують технологію організації і проведення Всеукраїнської студентської
олімпіади з педагогіки як однієї з ефективних форм роботи з обдарованими студентами.
Сучасна українська школа повинна забезпечувати всебічний розвиток індивідуальності людини як
особистості та найвищої цінності суспільства на основі виявлення її задатків, здібностей, обдарованості і
талантів. В Україні прийнято цілий ряд законів і програм (зокрема Закон України "Про освіту", Державна
цільова програма "Вчитель", національна програма "Діти України" та інші), які спрямовані на створення
загальнодержавної мережі навчальних закладів для обдарованої молоді.
Нові завдання актуалізують проблеми, пов’язані з підготовкою вчителя, оскільки саме йому
відводиться провідна роль у реалізації накреслених перетворень. Однак у процесі розв’язання зазначеної
проблеми виникає ряд суперечностей, найбільш суттєвими з яких можна назвати наступні:
·
невідповідність між соціальною потребою у педагогічно обдарованих, творчо працюючих
вчителях, здатних формувати всебічно розвинену особистість учня, та відсутністю відповідної
цілеспрямованої підготовки майбутніх вчителів;
·
між необхідністю виховання нової генерації педагогічних кадрів, здатних виявляти і розвивати
здібності та обдарування дитини, і не розробленістю комплексу теоретичних і методичних засад щодо
забезпечення підготовки педагогічно обдарованого вчителя, здатного працювати зі здібними дітьми.
Таким чином, у реалізації завдань стосовно роботи з обдарованою молоддю все відчутніше
проявляються недоліки професійної підготовки вчителя до здійснення відповідної діяльності. Сутність
проблеми полягає у тому, що традиційна система підготовки вчителя орієнтована на середнього студента
і певним чином нівелює його індивідуальні особливості. Сучасні запити суспільства і держави вимагають
реформування даної системи у напрямку розвитку дослідницьких властивостей, творчого потенціалу
майбутніх педагогів. Тому одним з пріоритетів модернізації освіти визнається підготовка нової генерації
педагогів-дослідників, здатних виявляти і розвивати здібності та обдарування дитини.
Отже, провідним завданням вищого педагогічного навчального закладу є підтримка і розвиток
педагогічно обдарованої молоді. Представлене дослідження ґрунтується на припущенні, що розвиток
обдарованості майбутнього вчителя набуває ефективності за рахунок побудови змісту, форм та методів
його професійної підготовки на теоретичних і методичних засадах, які забезпечують створення певних
умов для виявлення і реалізації відповідних здібностей і обдарувань. Цьому процесу, зокрема,
сприятимуть розробка та впровадження педагогічних технологій розвитку та реалізації здібностей
майбутніх учителів, заснованих на активізації, індивідуалізації та диференціації навчально-пізнавальної
діяльності студентів. Серед інноваційних форм роботи слід виділити технологію підготовки творчого
вчителя, яка була реалізована на Всеукраїнській студентській олімпіаді з педагогіки і визнана
ефективною формою роботи. Впродовж чотирьох років ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з
педагогіки відбувався на базі Житомирського державного педагогічного університету імені Івана
Франка, що дозволило створити цілісну технологію підготовки педагогічно обдарованого вчителя.
Логіка втілення пропонованої педагогічної технології складається з ряду етапів, а саме:
- по-перше, виділяємо кінцеву загальну мету системи підготовки педагогічно обдарованого студента у
вигляді моделі вчителя-дослідника за допомогою показників, які можна діагностувати;
- по-друге, описуємо проміжні цілі (поетапно) розвитку педагогічної обдарованості особистості
шляхом наступності й нарощування її потенціалу за прийнятими показниками і критеріями;
- по-третє, відбираємо і дидактично обґрунтовуємо зміст загальнопедагогічної підготовки
обдарованих студентів відповідно до заданої мети;
© Дубасенюк О.А., Антонова О.Є., 2004
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- по-четверте, реалізуємо розвиваючі інформаційні технології, що відображають сучасний стан
науково-педагогічного знання щодо процесу професійного становлення майбутнього вчителя (всі
технології повинні бути забезпечені об‘єктивними методиками контролю якості даного процесу);
- по-п’яте, окреслюємо певні організаційні умови навчання і виховання педагогічно обдарованих
студентів вищого навчального закладу.
Розглядаючи технологію підготовки педагогічно обдарованого майбутнього вчителя з позицій
системного та діяльнісного підходу, завдається загальна логіка побудови навчально-виховного процесу,
яка охоплює такі компоненти (етапи): цільовий, змістово-інформаційний, процесуальний, діяльнісноопераційний та оцінно-результативний. Велика увага приділяється технології постановки навчальних
цілей, які з одного боку реалізують соціальне замовлення суспільства, з іншого – цілі професійнопедагогічної підготовки майбутніх вчителів-дослідників.
Метою Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки є своєчасне виявлення, відбір та
підтримка педагогічно обдарованої молоді; розвиток та реалізація її професійних здібностей;
стимулювання творчого педагогічного пошуку молодих дослідників; підвищення якості професійної
підготовки майбутнього вчителя шляхом активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів та
посилення ступеня проблемності й творчості навчально-виховного процесу під час вивчення дисциплін
педагогічного циклу.
Організація Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки складається з ряду етапів:
підготовчого (або початкового), основного етапу (або етапу організації та проведення) та
завершувального (або аналітико-узагальнюючого) етапу.
Підготовчий етап передбачає: створення оргкомітету, журі, мандатної та апеляційної комісій;
розробку конкурсних завдань, визначення критеріїв їх оцінювання; підготовку необхідної допоміжної
документації для проведення олімпіади та підведення підсумків; встановлення термінів та вимог до
написання творчої роботи, яка виявляє результати власного педагогічного дослідження учасників.
Кількість турів Олімпіади (теоретичний, практичний, творчий), форми їх організації на кожному етапі
визначаються оргкомітетами.
І етап олімпіади складається з факультетських та загальноуніверситетського турів, які передбачають
оцінювання теоретичних знань студентів та їх змагання у творчих конкурсах. У факультетському турі
беруть участь всі студенти, які виявили бажання продемонструвати набуті знання й уміння з
педагогічних дисциплін. Переможці виходять до загальноуніверситетського туру.
ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки відбувається у базовому навчальному
закладі, який визначається Міністерством науки і освіти України. Участь у ньому беруть переможці І
етапу.
Реалізація ієрархії цілей відбувається під час здійснення основного етапу Олімпіади. Цьому сприяє
опора на концепцію контекстового навчання. У рамках цієї концепції виділяються три основні види
діяльності студентів, якими вони мають оволодіти під час перебування у вищому педагогічному
навчальному закладі:
- навчальна діяльність у різноманітних академічних формах (лекції, семінари, лабораторно-практичні
заняття), за допомогою яких можна будувати творчий контекст майбутньої професійної діяльності;
- квазіпрофесійна діяльність, котра означає відтворення в умовах навчального закладу елементів
дослідницької праці, а також певних взаємостосунків між виконавцями у різних ігрових формах: вони
моделюють предметний і соціальний зміст майбутньої пошукової роботи, її специфічні ознаки;
- навчально-професійна діяльність студентів під час різних видів практик, виконання науководослідної роботи, виконання творчих робіт, написання рефератів, курсових та дипломних робіт.
Ефективність професійної підготовки педагогічно обдарованих майбутніх учителів під час їхнього
навчання у педагогічному закладі освіти суттєво залежить від організації навчальної роботи. У
Житомирському державному педагогічному університеті імені Івана Франка протягом останніх
п’ятнадцяти років впроваджувалися різноманітні форми організації навчальної діяльності студентів, які
певним чином сприяють підвищенню ефективності професійної підготовки майбутнього вчителядослідника. Робота з обдарованими студентами вимагає належної змістової наповненості занять,
зорієнтованої на новизну інформації та різноманітні види пошукової аналітичної, розвивальної, творчої
діяльності. Тому серед форм організації навчального процесу переважають ділові та рольові ігри,
навчальні конференції, різноманітні конкурси (конкурс педагогічних талантів, виставка-ярмарок "Своїми
руками", аукціон педагогічних ідей, захист творчих проектів та інші) тощо. Великого значення набула
самостійна робота студентів по написанню рефератів, доповідей, наукових статей, пошуковий і
дослідницький підходи до засвоєння знань, умінь та навичок. Активно працює факультатив по роботі з
обдарованими студентами, де майбутні вчителі, реалізуючи свій творчий потенціал, вчаться виявляти і
розвивати обдарування й здібності учнів. Значний вплив на розвиток творчого потенціалу майбутніх
учителів має Наукове студентське товариство, де обдаровані студенти оволодівають азами науководослідної роботи. Цьому сприяє й стажування кращих студентів у провідних навчальних закладах США.
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В університеті створено науково-методичний центр по роботі з обдарованою студентською молоддю,
який здійснює роботу за такими напрямами: вивчення мотивації навчальної діяльності студентів, їх
цільових установок та ціннісних орієнтацій; визначення рівня розвитку професійно-педагогічних
здібностей та якостей майбутнього вчителя; організація науково-дослідницької роботи студентів;
підготовка майбутніх учителів до професійно-педагогічної творчості; підготовка студентів до участі у
Всеукраїнських олімпіадах; розвиток художньо-естетичної творчості студентів; розвиток фізичних
здібностей та збереження здоров’я майбутнього вчителя; довузівська підготовка педагогічно
обдарованих школярів.
Таким чином, інноваційні дидактичні пошуки у сфері професійної педагогічної підготовки
передбачають різноманітні види діяльності: навчально-пізнавальну (визначення пріоритетних цілей,
завдань, функцій, оновлення змісту педагогічної освіти), науково-дослідницьку (постановка наукової
проблеми, висування та перевірка гіпотез, генерація ідей, моделювання та організація експерименту,
оцінка результатів), моделюючу (прогнозування, предметно-змістовна імітація, імітаційна гра,
мікровикладання, моделювання контексту майбутньої професійної діяльності), технологічну (розробка
системи методів, прийомів, засобів досягнення поставлених цілей), рефлексивну (інтелектуальна та
емоційно-почуттєва рефлексія в гносеологічному та емоційно-особистісному виявах).
Створена нами технологія організації і проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з
педагогіки передбачає формування у майбутніх учителів узагальнюючих умінь, реконструювання
навчальних знань у змістові аспекти.
Змістовий компонент олімпіади вміщує наступні конкурсні завдання:
1.
Творча робота. Структура та оформлення творчих робіт мають відповідати вимогам до
курсових (дипломних) робіт студентів вищого навчального закладу.
2.
Публічний захист творчої роботи (виступ до 7 хвилин, представлення проблеми та пропозиції
щодо її розв’язування).
3.
Письмова робота, яка охоплює:
а ) завдання з теорії педагогіки;
б) завдання з історії педагогіки;
в ) тестові завдання;
г ) педагогічну задачу (учасник олімпіади має проаналізувати задачу та обґрунтувати способи її
розв’язання).
Окрім цього, учасникам необхідно підготуватися до виконання таких творчих завдань:
·
мікровикладання фрагменту уроку (до 10 хв.);
·
моделювання і програвання фрагменту виховного заходу (до 10 хв.);
·
конкурс педагогічних талантів (продемонструвати власні здібності);
·
аукціон педагогічних ідей (запропонувати та захистити оригінальну (авторську) ідею) ( до 7 хв.);
·
конкурс-експромт, де учаснику необхідно діяти у реальній ситуації разом з реальними дітьми.
Вчитель завжди діє у конкретних ситуаціях, тому важливо ще у період навчання у вищому
педагогічного закладі освіти навчити студентів бачити ситуацію, аналізувати її, виділяти провідні ідеї,
які лежать в основі пошуку її розв’язання, розробляти конструктивні схеми і варіанти практичних
рішень. Саме на реалізацію такого підходу орієнтовані конкурсні завдання олімпіади
"Мікровикладання", "Моделювання виховного заходу", "Аукціон педагогічних ідей", "Конкурс
педагогічних талантів" та "Конкурс-експромт".
Конкурсне завдання "Мікровикладання" передбачає моделювання і програвання фрагменту уроку (до
10 хвилин), який готується учасниками олімпіади заздалегідь. Виконання даного завдання допомагає
майбутньому вчителю краще підготуватися до професійної діяльності, визначити рівень своїх знань,
умінь і здібностей, набути певного рівня педагогічної творчості. Журі при оцінюванні цього конкурсу
враховує професійно-педагогічну спрямованість майбутнього учителя, володіння ним засобами
педагогічної взаємодії, уміння встановлювати контакт з колективом учнів, знання про сучасні педагогічні
технології навчання.
Мікровикладання водночас є одним з напрямів професійної підготовки майбутнього вчителядослідника, що допомагає студентам краще усвідомити сутність педагогічних явищ. Моделюючи
фрагмент практичної діяльності вчителя-предметника, студенти розвивають свої здібності, набувають
певного досвіду, вмінь та навичок. Відзначимо, що більшій частині учасників олімпіади притаманні такі
якості, як: комунікативність, емпатія, педагогічна інтуїція, самовладання, педагогічний оптимізм, які
поєднуються з глибокими теоретичними педагогічними знаннями.
Конкурс "Моделювання виховного заходу" був введений до програми Всеукраїнської студентської
олімпіади з педагогіки вперше у 2001 році. Він спрямований на перевірку рівня готовності майбутніх
учителів до самостійної творчої роботи вчителя-вихователя. Для майбутнього педагога-вихователя
важливо ще під час навчання оволодіти практичними вміннями з виховної роботи, серед яких: уміння

5

Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 14. Педагогічні науки

сформулювати виховну проблему, аналізувати її, виділяти основні протиріччя, правильно розуміти мету і
завдання виховної діяльності, знаходити ефективні шляхи реалізації цих завдань.
Головною метою конкурсного завдання "Моделювання виховного заходу" є включення студентів у
реальні ситуації практичної діяльності вчителя-вихователя, перевірка готовності майбутніх учителів до
самостійного планування, організації й аналізу виховних заходів, знаходження шляхів встановлення
контакту з колективом учнів, використання традиційних і нестандартних методів і прийомів для
створення сприятливого емоційного фону спілкування з вихованцями.
Одним з провідних завдань підготовки майбутніх учителів у сучасних суспільних умовах є
формування їх професійної компетентності, важливою складовою якої визнається уміння вчителя
здійснювати дослідницьку роботу, аналізувати явища педагогічної дійсності, підвищувати власний
рівень знань, залучати до пошукової роботи учнів. Саме на підготовку майбутніх учителів до творчої,
ініціативної, індивідуальної професійної діяльності, формування у них самостійного педагогічного
мислення спрямовано конкурсне завдання "Творча робота". Конкурсантам пропонується підготувати і
захистити творчу роботу з актуальних проблем теорії та історії педагогіки, соціально-педагогічних
дисциплін. У процесі пошукової роботи молоді науковці розвивають можливість оволодіти основами
науково-дослідної діяльності під керівництвом викладача. Наукові роботи глибоко і всебічно
аналізуються членами журі за такими критеріями: актуальність, новизна, науковість, логічність,
системність, повнота і глибина висвітленої проблеми, стислість, використання наукових першоджерел,
оформлення.
"Конкурс педагогічних талантів" проводиться з метою виявлення педагогічних здібностей учасників
олімпіади. При цьому конкурсантам пропонується висунути незвичайну педагогічну ідею, проект,
пропозицію, план діяльності, і здійснити їх прилюдний захист. Захист може відбуватися як особисто
конкурсантом, так і з залученням інших учасників олімпіади. До головних критеріїв, за якими
оцінюються педагогічні ідеї конкурсантів, відносяться: змістовність; оригінальність; новизна; практична
цінність для сучасної школи; ступінь можливості реалізації тощо.
Аналітико-узагальнюючий етап має на меті: аналіз підготовленості студентів до олімпіади та
виконання ними конкурсних завдань; аналіз типових помилок студентів, перелік розділів, тем, питань,
недостатньо засвоєних студентами; вироблення пропозицій стосовно поліпшення організації та
проведення студентських олімпіад з педагогіки; розробку пропозицій щодо удосконалення роботи з
педагогічно обдарованою молоддю у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів.
Розробка та впровадження технології професійної підготовки педагогічно обдарованих майбутніх
учителів у поєднанні з гуманістично-орієнтованим підходом у навчальному процесі в Житомирському
державному педагогічному університеті свідчать про суттєві зміни у розвитку складових основ
професійної майстерності (як доках – перемоги наших студентів в олімпіаді): значно збагатилася
мотиваційна сфера майбутніх фахівців щодо готовності до вивчення теорії та методики педагогіки,
соціально-педагогічних дисциплін; сформована потреба глибше пізнати сутність різноманітних
педагогічних та соціально-педагогічних явищ і процесів; сформовані цільові установки на ідеї
гуманістичної особисто-орієнтованої педагогіки; значно підвищився рівень сформованості комплексу
педагогічних умінь студентів; збагатився арсенал методів, форм та засобів педагогічної взаємодії з
учнями; сформована потреба у самоосвіті, самовихованні, саморозвитку їх природних можливостей.
Матеріал надійшов до редакції 26.01.2004 р.
Дубасенюк А.А., Антонова Е.Е. Технологический подход к организации работы с педагогически
одарённой молодёжью
(на примере проведения Всеукраинской студенческой олимпиады по педагогике).
В статье поднимаются вопросы необходимости целенаправленной работы с педагогически одарёнными
будущими учителями. Авторы предлагают технологию организации и проведения Всеукраинской
студенческой олимпиады по педагогике как одной из наиболее эффективных форм работы с
одарёнными студентами.
Dubasenyuk A.A., Antonova E.E. The Technological Approach to the Organization of Work with
Pedagogically Gifted Students (based on the results of All-Ukraine competition
for knowledge of pedagogics among students).
The article features the necessity of the goal-oriented work with pedagogically gifted students of teacher's
training universities. The authors suggest the technology of organizing All-Ukraine competition for knowledge of
pedagogics as an efficient form of work with gifted students.
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ФОРМУВАННЯ МОВНОСТИЛІСТИЧНОЇ ВПРАВНОСТІ У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ І СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ
У статті йдеться про методику проведення занять з практичної стилістики на соціальнопсихологічному факультеті.
Нерідко практичну стилістику ототожнюють з культурою мови або з діловою мовою як навчальними
дисциплінами (зазначимо, що в першому-другому семестрах студенти вивчають лінгвістичні курси
"Основи культури і техніки мовлення", "Українська ділова мова", які завершуються іспитами). Однак дві
означені дисципліни відрізняються від практичної стилістики насамперед предметом вивчення: це
відповідно комунікативні якості мовлення чи мовні засоби укладання текстів службової сфери
спілкування. Окреслюючи предмет практичної стилістики, ми маємо на увазі стилістику мовлення, тобто
прикладну, функціональну стилістику, яка вивчає використання стилістичних ресурсів мови залежно від
сфери, мети, завдань і умов комунікації (стилістика мовлення нерозривно пов’язана зі стилістикою
мови). Беззаперечно, у процесі вивчення комунікативних ознак мовлення або питань ділового мовлення
студенти-першокурсники побіжно зупиняються на мовних особливостях усіх функціональних стилів.
Зауважимо, що принцип наступності й перспективності передбачає наявність певних стилістичних знань,
умінь і навичок, сформованих ще у період шкільного вивчення мови – вони поступово поглиблюються й
удосконалюються у процесі вузівського навчання. Тому курс практичної стилістики сучасної української
мови доцільно розпочати з узагальнення набутих раніше теоретичних знань про функціональні стилі
сучасної української мови. За навчальним планом практична стилістика сучасної української мови
вивчається в третьому-четвертому семестрах, коли майбутні практичні психологи й соціальні педагоги
вже мають достатньо великий об’єм знань з профілюючих дисциплін (а також чітке уявлення про мову і
мовлення, функції, форми існування), певний життєвий досвід і прозоре бачення своєї майбутньої
діяльності, але відчувають труднощі у стилістично правильному, впливовому, образно-емотивному
вираженні своєї думки, що не тільки погіршує якість їх професійної підготовки, а й значно знижує рівень
самооцінки. З огляду на стилістичні помилки й недоліки в мовленні студентів та необхідність
удосконалення стилістичних умінь і формування стилістичної вправності майбутніх психологів та
соціальних педагогів, очевидна актуальність і доцільність впровадження курсу практичної стилістики на
соціально-психологічному факультеті. Мета і завдання даного курсу полягають головним чином у
формуванні стилістичної вправності мовлення майбутніх психологів і педагогів, тобто слід навчити
студентів ефективного використання стилістичних ресурсів мови відповідно до сфери спілкування. Це
здійснюється шляхом формування системи ґрунтовних знань про стилістичні можливості української
фонетики, лексики і граматики; активізації творчої, продуктивної діяльності студентів за допомогою
ефективних методів стилістичних спостережень, досліджень і стилістичного аналізу текстів;
удосконалення вміння студентів стилістично (та орфографічно й пунктуаційно) грамотно будувати
тексти різних стилів, а також розвитку індивідуально-авторських здібностей обдарованих студентів.
Курс "Практична стилістика сучасної української мови" передбачає проведення лекційних,
практичних і лабораторних занять. Оскільки спеціальних підручників та навчальних посібників з
практичної стилістики, призначених для вивчення даної дисципліни на нефілологічних факультетах,
немає (очевидною є потреба в такій літературі), лекції є тим джерелом знань, де в доступній формі
узагальнено дослідження мовознавців в цій галузі (В.В. Виноградов, Л.В. Щерба, О.М. Пєшковський,
Л.А. Булаховський, І.К. Білодід, В.С. Ващенко, С.Я. Єрмоленко, П.П. Кордун, М.М. Кожина, І.Г.
Чередниченко, П.П. Плющ, А.П. Коваль, Н.Д. Бабич, О.Д. Пономарів, Л.І. Мацько, В.А. Чабаненко, М.І.
Пентилюк та ін.). Вже на першій лекції студенти усвідомлюють суть найважливіших понять
функціональної стилістики, таких як:
Стиль:
¾ Лат. Stilus – "загострена паличка для писання".
¾ Відповідний спосіб соціального самовираження (стиль одягу, виховання, керівництва тощо).
¾ Лінгв. термін: стиль мови – сукупність відповідних мовних засобів для певної сфери спілкування;
стиль мовлення – конкретна форма реалізації мовних засобів у певній сфері спілкування
(науковий, публіцистичний, офіційно-діловий, художній, розмовний).
Стилістична норма
Різновид літературної форми. Загальноприйняте правило, що регулює вживання мовних засобів у
певному стилі мовлення. Своя система норм існує в межах кожного стилю.
© Климова К.Я., 2004
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Стилістична помилка
Різновид мовленнєвих помилок. Порушення певної стилістичної норми писемного чи усного
мовлення.
Стилістичне забарвлення тексту
Поняття, що поєднує специфічні для певного стилю мовні засоби з експресивним оцінюванням явища
мовцем.
Стилістична вправність мовця
Доцільне і доречне використання мовних засобів певного стилю, стильова єдність тексту, які
досягаються шляхом:
· засвоєння стилістичних норм;
· уважного ставлення до мовних традицій;
· боротьби за чистоту мовлення;
· розвитку "чуття мови";
· оволодіння експресивно-виражальними мовними засобами.
Останнє поняття (стилістична вправність мовця) є вочевидь найсуттєвішим. Наші спостереження
підтверджують висловлену О.І. Поповою думку про те, що "проблема стилістичної вправності мовлення
у студентів залишається актуальною, а недоліки методичного забезпечення вузівського курсу рідної
мови спричинили те, що у студентів не сформовані вміння визначити стилістично нейтральні та
стилістично марковані мовні одиниці, відбирати з синонімічного ряду найбільш вдале для певного
речення слово, будувати висловлювання з урахуванням різних ситуацій спілкування тощо" [1:160].
Дослідниця вважає, що стилістичну вправність мовлення студентів допоможе сформувати струнка,
науково обґрунтована система вправ, з-поміж яких переважають конструктивні вправи, вправи на
редагування вихідного матеріалу, завдання творчого характеру, стилістичний аналіз готових текстів,
рольові ігри. Ми цілком погоджуємося з О.І. Поповою і використовуємо стилістичні вправи (додамо, що
вони у нас диференційовані, нерідко розраховані на індивідуальне виконання студентами або роботу в
групах, парах) як на практичних, так і на лабораторних заняттях. Наведемо окремі приклади.
1. Програмою передбачено лабораторні заняття, які ми будуємо за однаковою схемою: стилістичний
аналіз пропонованого викладачем тексту (наукового, ділового, розмовного, публіцистичного,
художнього відповідно до теми заняття) + творче завдання, що передбачає написання студентом свого
тексту за однією із заданих тем (різними стилями мови). Обрана методика дозволяє студентам не тільки
заглибитись у проблеми стилістики мови й мовлення, апробувати здобуті на лекційних і практичних
заняттях теоретичні знання, виступаючи водночас у ролі мовознавця-дослідника, - студенти набувають
практичних навичок створення зв’язних, виразних текстів будь-якої сфери спілкування, тобто набувають
стилістичної вправності. На лабораторних заняттях обдаровані студенти розвивають свої творчі
здібності, відчувають емоційну насолоду від досягнутих успіхів, що надзвичайно оптимізує процес
вивчення практичної стилістики сучасної української мови.
На кожному занятті використовується загальна схема (у третьому семестрі вивчаються стилістичні
можливості фонетики, лексики, фразеології, словотвору, у четвертому – стилістичні ресурси граматики,
тому ми наводимо схему частково, тільки для третього семестру, в четвертому вона стає вже повною,
оскільки додаються нові пункти):

1.
¾
¾
¾
¾
¾
¾

СХЕМА СТИЛІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТЕКСТУ (ХУДОЖНЬОГО, ПУБЛІЦИСТИЧНОГО,
ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО, НАУКОВОГО СТИЛІВ) – третій семестр
Визначте, до якого функціонального стилю сучасної української мови належить даний текст.
Назвіть підстиль і жанр:
Науковий (власне науковий, науково-навчальний, науково-популярний, науково-публіцистичний,
науково-діловий підстилі, стаття, доповідь, виступ, рецензія, звіт, бібліографія тощо за жанром).
Публіцистичний (газетно-журнальний, художньо-публіцистичний, науково-публіцистичний підстилі,
стаття в пресі, репортаж, інтерв’ю, дорожні замальовки, нарис, фейлетон, виступ на мітингу тощо за
жанром).
Художній (прозовий, поетичний за формою, ліричний, епічний, драматичний підстилі, гумореска,
усмішка, балада, пісня, казка, легенда уривок з повісті, роману, новели, комедії, власне драми,
трагедії тощо за жанром).
Розмовний (розмовно-літературний, розмовно-побутовий підстилі, в межах якого стилю
використовується і з якою метою – вкажіть).
Офіційно-діловий (адміністративно-канцелярський, законодавчий, дипломатичний підстилі, назва
документа).
Окремо виділіть епістолярний та конфесійний стилі (листи, церковні тексти).
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2. Визначте комунікативну мету даного тексту (обмін інформацією, популяризація наукових знань,
вплив на свідомість адресата, переконання його у правильності своєї думки, вираження автором
власних емоцій, вплив на чуттєву сферу читача тощо).
3. Охарактеризуйте виражальні засоби мови тексту на всіх рівнях:
¾ Фонетичні засоби стилістики (свідоме обрання варіанта норми з метою милозвучності, порушення
фонетичних норм у тексті, мета автора). Алітерація, асонанс, звуконаслідування.
¾ Лексичні засоби стилістики (використані автором метафори, омоніми, синоніми, антоніми, пароніми;
знайдіть, якщо є у тексті, каламбур (гра слів), стилістичні фігури: посилювальний повтор, градація,
ампліфікація, плеоназм, тавтологія, антитеза, оксиморон; назвіть у тексті терміни, мовні штампи,
професійні слова, застарілу лексику, лексичні діалектизми, розмовно-просторічні слова (якщо є)).
¾ Фразеологічні засоби стилістики (знайдіть, якщо є, у даному тексті фразеологічні словосполучення
або речення, фразеологізми-заперечення, порівняння, вигуки, окремо визначте прислів’я, приказки,
крилаті вислови, афоризми, максими, сентенції, парадокси, літературні цитати, ремінісценції,
вкажіть сталі вирази діловодства та наукові терміни і професіоналізми – стійкі словосполучення). Чи
відбулася у тексті трансформація фразеологізмів?
¾ Стилістичні можливості словотвору (вкажіть способи деривації у тексті).
2. Слід зазначити, що вправи, які студенти виконують на практичних заняттях, бажано добирати з
орієнтацією на коло професійних інтересів майбутніх психологів або педагогів, але робити це
ненав’язливо, щоб не викликати протидії. Ось деякі з таких вправ:
Запишіть текст українською мовою, охарактеризуйте лексичні особливості наукового стилю, наявні
у ньому. Які з термінів, вжитих у тексті, є загальнонауковими, а які належать до психологічних?
Коммуникативные функции. В процессе общения посредством этих функций осуществляется
взаимосвязь людей на уровне индивидуального, группового и общественного взаимодействия. Это
возможно благодаря развитию органов чувств и мозга как приемников и хранителей информации
(например, о качествах личности партнеров). Однако органы чувств обеспечивают только
одностороннюю связь партнеров. Взаимосвязь между ними достигается благодаря речи и другим
естественным выразительным средствам человека (мимике, пантомиме, жестам, голосу, предметным
действиям человека), а также искусственным средствам связи (письму, печати, телеграфу, радио,
телевидению и др.), которые функционируют в процессах общения как каналы передачи информации.
Информация облекается в форму различных знаков, образующих язык общения. Поэтому
эффективность коммуникативных функций предопределяется решенностью проблемы канал — знак.
Средства взаимосвязи в процессе общения превращаются в информационные каналы, наполненные
содержанием, которое черпается из общественно-трудовой практики (В.Н. Панферов. Классификация
функций человека как субъекта…// Социальная психология. Хрестоматия, Спб, 2000).
Прочитайте жартівливі поради О. Чорногуза. Користуючись вимогами до лексики ділового стилю,
складіть свою "Інструкцію з правил поведінки у громадських місцях розваг і відпочинку". Чим буде
відрізнятись Ваш документ від запропонованого сатириком тексту?
Моя перша порада: як тільки ви зайшли до кінозалу, негайно сядьте. Бажано на своє
місце. І, звичайно, в своєму ряду. Тоді зніміть шапку (якщо ви її носите), скиньте пальто чи
плащ і покладіть на спинку стільця, що попереду вас. Якщо товариш чи товаришка безцеремонно
почне лягати на ваш одяг, зробіть йому (їй) зауваження. Бажано голосно. У кінозалі завжди треба
розмовляти дуже голосно, бо інакше вас не почують.
Роздягнувшись і добре вмостившись, лізьте до кишені. Своєї. Якщо ви жінка, то до сумочки.
Діставайте бутерброд (хліб із сиром чи ковбасою) і їжте. Добре до ковбаси з хлібом йде часник. Отож
не забудьте прихопити з собою один-два зубчики. Коли ви не взяли бутерброд, то жуйте кекс,
облизуйте "ескімо" або лузайте насіння. Соняшникове.
Як тільки на екрані з'являться титри, починайте читати. Теж голосно. Бажано так, щоб вас чули аж в
останньому ряду. Читайте назву фільму, чиєї студії цей фільм, читайте, хто які ролі грає, потім
коментуйте всі події, що відбуваються на екрані. Це, як не дивно, в кінозалах роблять не всі. Більше того,
трапляються маловиховані типи, які починають шикати або, простіше кажучи, затуляти коментаторові
рота. Не дають чоловікові розкритись до кінця (О. Чорногуз. "Як поводитися в кіно").
Прочитайте виразно пропоновані тексти, вкажіть, до яких стилів і підстилів вони належать.
Сформулюйте основну думку кожного тексту; випишіть з нього фразеологічні одиниці, визначте їх
типи за значенням (фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності, фразеологічні сполучення). Які з цих
фразеологізмів мають стилістичну вагу? Що Ви знаєте про походження кожного з них? Відстежте, чи
відбувається трансформація (семантична видозміна) фразеологізмів у кожному з наведених нижче
текстів? Випишіть окремо ті авторські думки, які можна, на Ваш погляд, вважати афористичними.
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Не бійтесь – не спаде корона
Онук – її єдине щастя.
В дорозі спиниться не раз,
Та все ж дотупає, не здасться.
Своїх горьованих надій
Довіку в серці не схоронить.
Як стрінете – вклонітесь їй.
Не бійтесь – не спаде корона!
( Г. Носенко)

Було у неї п’ять синів.
Один лише вернувся з бою.
В її косах печалі сніг
Не тане й літньою порою.
Глибокі зморшки на лиці,
Уже не йде, а тільки тупа…
Сухий ціпок в одній руці,
У другій – рученька онука.
Веде його у перший клас.

Мова – макрообраз дійсності у свідомості народу, що сполучає якимось дивом матеріальне та
ідеальне, об’єктивне і суб’єктивне. "Вічним двигуном" мовного феномена є пізнавальний потяг, що
виявляється у невпинному проникненні в дійсність, у щоденноому осяганні її. Саме в горнилі
миротворення здійснюється синтез біологічного, етнічного, психологічного: реалії навколишньої
дійсності проектуються на канву ідеального. Мова сполучає природні середовища нації і спосіб
відродження його у свідомості народу (О. Федик).
БЕЗДУХОВНІСТЬ ЧИ ГАРМОНІЯ

І правда: все тече і все змінюється. З розвитком науки і техніки саме поняття "екологія" увібрало в
себе величезний простір, рівнозначний хіба що обширам космосу. Ще не так давно ми немало
піклувались і багато говорили – і від того вельми прикро – про екологічно чисті поля, озера та річки, про
чистоту навколишнього світу. А що маємо? Родючий ґрунт і води, отруєні хімією, у небі безліч мертвих
тіл. І близькість, і далечінь – усе зруйнували, знівечили.
Що лишилося? Залишилося те, що в нас самих і далеко поза нами. Маю на увазі душу і її космос.
Екологію душі. Позавчора її роз’їдала байдужість, учора – зневіра, а сьогодні – бажання солодко жити за
рахунок чужої праці. Чуємо цілком відверті і впевнені твердження, що ринок є ринок, він передбачає і
багатих, і бідних. Отож і виходить: хтось нехай трудиться в поті чола, а я плоди його праці продам і
матиму достаток. Сита душа не будує, не допомагає, не хворіє. Вона просто животіє… Душа… Це
останній бастіон, який так легко зруйнувати! (І. Кирпель).
Таким чином, розвиток мовно-мовленнєвої компетентності студентів педагогічного навчального
закладу, який формується тільки внаслідок системної й систематичної роботи студентів і викладачів,
передбачає досконале володіння мовними засобами в усіх сферах суспільного спілкування. Наступна
творча діяльність випускників, яким доведеться бути вчителями, соціальними педагогами, психологами,
перекладачами тощо, обов’язково вимагатиме від них гарного знання державної мови. Отже, значення
практичної стилістики у підготовці вчителя важко переоцінити, тому що, як зазначає А.П. Коваль, "на
зразках доцільного використання мовних засобів у різних стилях і формах мови практична стилістика
навчає мовної майстерності, свідомого й критичного ставлення до власного мовлення і до мови
оточення" [2:7].
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В статье рассказывается о методике формирования навыков стилистической искусности речи
будущих практических психологов и социальных педагогов.
Klymova K.Ya. The Formation of Stylistic Competence on the Basis of the Professional Training of the
Psychologists and Social Pedagogues.
The article describes methodology of developing of stylistic competence of the future psychologists and social
educators.
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УДК 371 (09)
Н.Ю. Рудницька,
кандидат педагогічних наук, в.о. доцента
(Житомирський педуніверситет)
В.Г. СКОРОХОД ПРО ПРИНЦИПИ Й МЕТОДИ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ
На основі вивчення архівних матеріалів та історико-педагогічних джерел у статті показано внесок
В.Г. Скорохода в розробку принципів і методів краєзнавчої роботи.
Законом України "Про освіту", Державною національною програмою "Освіта" (Україна ХХ століття),
Концепцією виховання в національній системі освіти визначено стратегічні завдання загальноосвітньої
школи в сучасному українському суспільстві й вихованні підростаючого покоління, формуванні в нього
світоглядних переконань, високої моралі, духовності та культури. Значний потенціал для досягнення цих
завдань закладений у педагогічній спадщині та історії освіти України. Разом із тим доводиться
констатувати, що не всі її періоди і педагогічні явища достатньо вивчені. Серед них – і форми
краєзнавчо-пошукової діяльності учнів загальноосвітніх шкіл.
Значну цінність становлять форми діяльності загальноосвітніх шкіл 20-х – поч. 30-х років ХХ ст.
Проблеми краєзнавства та особливості краєзнавчої роботи в школах цього періоду розглядали
В. Богданов, П. Волобуїв, В. Геринович, К. Дубняк, Л. Миловидов, П. Мостовий, О. Музиченько,
А. Поляков, Г. Пустовіт, С. Рудницький, П. Тутковський, а також сучасні дослідники М. Антонець,
В. Корнєв, Т. Самоплавська, О. Сухомлинська, С. Філоненко та ін. На Волині та в м. Житомирі в 20-х –
на поч. 30-х років методичне забезпечення вивчення рідного краю школярами здійснювали відомі серед
учительської громадськості вчені В.Кравченко, П.Постоєв та В.Скороход. Просвітницька, педагогічна,
краєзнавчо-пошукова діяльність цих учених ще не стала предметом спеціального історико-педагогічного
аналізу.
Всеволод Григорович Скороход (1889 –1969) закінчив Київський університет. Працював викладачем
Житомирського інституту народної освіти, директором Житомирської трудової школи №7 і вчителем
природознавства [ 1: 4]. В. Скороход входив до складу Волинського губметодкому і брав безпосередню
участь у розробці програм із природознавства для шкіл Волині. В. Скороход – автор багатьох статей з
методики викладання природознавства, а також книги "Природа в трудовій школі"[2:62].
В. Скороход займався питаннями розробки принципів і методів краєзнавчої роботи. Він виділяв такі
принципи організації матеріалу з природознавства: суспільно-трудовий, краєзнавчий та принцип
сезонності. Зокрема, суспільно-трудовий принцип передбачав на меті добір матеріалу, що міг би:
· створити достатнє теоретичне підґрунтя для діалектико-матеріалістичного світосприймання,
дотримуючись тісного зв'язку педагогічного матеріалу з практичними завданнями соціалістичного
будівництва;
· озброїти дітей знаннями й навичками орієнтування в навколишньому оточенні.
В. Скороход вважав, що, опрацьовуючи біологічний матеріал, за основу потрібно брати виробництво.
Якщо в тій чи іншій місцевості трудова діяльність спрямована на сільське господарство, то й виробничий
зміст школи мусить бути сільськогосподарським. У місцевості з розвиненим індустріальним
господарством відповідно "індустріалізується" й виробничий зміст школи. Цей підхід зовсім не
можливий у процесі систематичного викладання, оскільки не передбачає окремих предметів. На перший
план виступають теми-проблеми, а вже зміст їх мусить визначити відомості з тих чи інших предметів.
Так, у шкільних програмах 1926 року, трансформованих до умов нашого краю В. Скороходом, темикомплекси для старших класів з природознавства передбачали наступний зміст роботи вчителів й учнів
(див. табл. 1).
Відповідно до вимог життя, вищезгадані теми-комплекси перероблялися й змінювалися з
урахуванням місцевих умов. Виникла потреба складання нових програм, які, орієнтуючись на сучасне
життя, наповнювали б школу виробничим змістом. Проект таких програм був виданий у 1929 році
Наркомосом України. Нові програми були побудовані за виробничим принципом (див. табл. 2.).
Як бачимо, в програмах 1929 року в центрі уваги стояла та чи інша господарська проблема. Завдання
вчителя полягало в тому, щоб пов'язувати навчальний матеріал із урахуванням цієї проблеми
(опрацювати весь матеріал, поєднуючи його з виробництвом, і використовувати при цьому дослідний
метод). Таким чином, В. Скороход робить висновок, що запровадження виробничого принципу:
· сприяє вихованню в учнів діалектико-матеріалістичного світорозуміння;
· спричиняє загальний розвиток розумових здібностей учнів (використання дослідницького
методу);
· збагачує їх чималим запасом корисних знань і навичок.

© Рудницька Н.Ю., 2004
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Таблиця1.
Теми-комплекси для 2-го концентру трудових шкіл (1926 р.)
Клас

Назва комплексу

Підтеми комплексу

5

1. Урожай, його облік і збут.

1. Збирання врожаю, його облік.
2. Заготівля та обмін.
3. Торгівля.
1. Обробка збіжжя.
2. Обробка товщів.
3. Обробка волокнистих речовин і текстильна промисловість.
1. Рільництво.
2. Садівництво.
3. Городництво.
1. Шляхи піднесення рільництва.
2. Землевпорядкування.
3. Скотарство.
1. Кам’яновугільна промисловість.
2. Рудяна промисловість.
1. Машинобудівна промисловість.
2. Важка індустрія і текстильна промисловість.
3. Хімічна промисловість.
1. Село: побут, культурні установи, упорядження.
2. Кооперація.
3. Місто: культурні, професійні установи, упорядження.
4. Змичка міста з селом.
1. Сучасні господарчі форми.
2. Імперіалізм.
3. Комунізм.
[3: 16].

2. Обробка продуктів
сільського господарства.
3.Сільськогосподарські
роботи.
6

1. Сільське господарство.
2. Добувна промисловість.
3. Обробна промисловість.

7

1. Село і місто.

2. Світове господарство.

Таблиця 2.
Теми-комплекси для 2-го концентру з природознавства ( 1929 р.)
Клас

5

6

7

Назва комплексу
Боротьба за підвищення
врожайності в сільському
господарстві.

Природні та
сільськогосподарські ресурси
УРСР та СРСР, їх використання
для індустріалізації промисловості
та інтенсифікації сільського
господарства.

Підтеми комплексів
1. Стан нашого сільського
господарства.
2. Природні умови сільського
господарства.
3. Підготовка до засіву.
Сівозміна та угноєння ґрунту.
1. Ліс і лісове господарство.
2. Сировина для текстильної
промисловості.
3. Рибальство та його продукти.
4. Птахівництво та його продукти.
5. Дрібне і велике скотарство і його
продукти.
6. Корми в сільському господарстві.
7. Садівництво і городництво.

Будова і робота людського
організму(тематика). Еволюційне
вчення ( тематика). Життя і історія
земної кулі. Будова і походження
Всесвіту.
[3:18].

Другим принципом, який виділяє В.Г. Скороход, є краєзнавчий принцип у навчальній роботі школи.
Оскільки запровадження виробничого принципу в програмах з природознавства вимагає районування
самих програм, тобто пристосування їх до умов і особливостей краю, то стає закономірним і
використання краєзнавчого принципу, який передбачає участь школи у вивченні й пізнанні виробничих
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сил краю. В.Г. Скороход трактує краєзнавчий принцип не лише як географічний опис краю або
аматорське колекціонування лісової флори й фауни, а як вивчення виробничих сил краю, його історії,
економіки, культури, побуту і т.д. [3: 19]. Як відомо, зміст майже всіх комплексних тем 1-го концентру
базується на краєзнавчому матеріалі. Вивчення деяких тем 2-го концентру також було б неможливим без
використання краєзнавчого матеріалу. Тому В. Скороход пропонував складати план роботи школи за
краєзнавчим принципом:
· планується вся шкільна робота;
· визначаються екскурсії краєзнавчого характеру;
· після підготовки до них проводяться самі екскурсії.
В.Г. Скороход показував, за яким планом учні 7-ї трудової школи м. Житомира досліджували
с. Барашівку Житомирського району, вивчаючи в 5-му класі тему "Обмін поміж містом і селом":
· педколектив на початку року намітив виробничий план групи;
· добиралися теми екскурсій;
· вчителі ознайомились заздалегідь з місцями екскурсій;
· планувалась робота разом з учнями.
Робота з учнями складалась за наступним планом:
· перспективне ознайомлення учнів із виробничим планом групи;
· вироблення спільно з ними плану роботи;
· визначення екскурсійних тем;
· проведення самих екскурсій;
· опрацювання результатів у класі;
· облік роботи.
Серед екскурсійних тем, у зв'язку з вивченням загальної теми "Обмін поміж містом і селом", обрано
тему "Обстеження села Барашівка". Загальний план обстеження села був наступним: історія села;
вивчення природи місцевості; заняття населення села: скотарство, польове й городнє господарство,
промисли на селі; обмін з містом; адміністративне управління на селі; комітет незаможних селян;
сільрада; самоврядування на селі до Жовтня; освіта; медицина на селі; побут; статистичні відомості;
обслідування хат та господарств незаможника, середняка, заможника.
Подальша робота полягала в наступному:
· приблизно визначили день екскурсії;
· попередили сільську раду та сільську школу про екскурсію;
· підібрали вчителів, які керуватимуть тими чи іншими галузями роботи;
· учнів розподілили на групи.
Весь матеріал, отриманий на екскурсії, потім опрацювали на уроках. Таким чином, на краєзнавчому
матеріалі було побудовано програмний комплекс цілої групи [4].
Третій принцип, який виділяв В.Г. Скороход під час опрацювання матеріалу з природознавства, - це
принцип сезонності [3: 22]. Оскільки найсприятливіший сезон для роботи сезонника - весна й літо - не
може бути цілком і повністю використаний через літню перерву та недовгочасність весняних шкільних
робіт, масова школа повинна розпланувати програмний матеріал, враховуючи сезонний принцип. Якщо
вивчати тему "Поле" взимку, то важко сподіватись, що це дасть якийсь результат. Значно простіше
перенести вивчення такої теми на весну, коли ніщо не заважатиме провести бажані екскурсії, виконати
суспільно корисні роботи. Що ж до інших тем, не зв'язаних з проведенням робіт обов'язково весною,
таких як "Рибальство та його добутки", "Птахівництво і його продукти", "Дрібне і велике скотарство"
та ін., то їх ніщо не заважає опрацьовувати й узимку. До того ж деякі екскурсії, наприклад, для вивчення
птахів, також можна проводити й зимової пори. Можливий ще й такий підхід, зв'язаний з принципом
сезонності: матеріал вивчається восени, а всі роботи, які виконуються тільки весною, переносяться на
весну.
В. Скороход розробляв і методи навчання [5 ]. Він виділяв такі методи: догматичний, евристичний,
наочний та дослідницький. Найбільш доцільним у шкільному краєзнавстві він вважав дослідницький
метод.
Дослідницький метод - це метод, коли діти в процесі праці дізнаються про нові факти, розширюють
свій кругозір, активно й самостійно працюють над конкретним життєвим матеріалом. В. Скороход
виділив такі етапи роботи над темою з допомогою дослідницького методу:
· розмова на основну тему;
· орієнтаційне обстеження;
· підсумування обслідування ( складання детального плану роботи);
· лабораторні, евристичні та дослідні роботи;
· робота в гуртку;
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· суспільно корисна робота [5: 11]. Таким чином, використання дослідницького методу за наявного
планування роботи дітьми (звичайно, під керівництвом учителя) дає можливість перейти до таких етапів
діяльності, як робота в гуртку й суспільно корисна праця.
Зазначимо, що вчителі Волинської округи в ці роки керувались принципами, розробленими
В. Скороходом та іншими методистами, а також використовували відповідні методи, часто пристосовані
до місцевих умов.
Отже, прийоми й методи шкільної краєзнавчої роботи в 20-ті роки сприяли активному втручанню
дослідників у життя свого краю, міста, села. Новий зміст краєзнавчої роботи породжував і нові форми
роботи: обстеження виробничо-економічного характеру, вивчення роботи місцевих органів влади,
зустрічі з передовими робітниками та першими селянами-колгоспниками та ін. Загалом, вивчення
краєзнавства учнями Волинських шкіл-семирічок було підпорядковане розвитку в них оптимістичного
світосприйняття, поглибленого розуміння взаємозв’язків об’єктивного розвитку природних і соціальних
явищ, що в свою чергу ставало головною умовою їх цілісного світорозуміння та формування в підлітків
діалектичних основ світогляду.
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Матеріал надійшов до редакції 26.01.2004 р.
Н.Ю. Рудницкая. В.Г. Скороход о принципах и методах краеведческой работы.
На основе изучения архивных материалов и историко-педагогических источников показан вклад
В.Г. Скорохода в разработку принципов и методов краеведческой работы.
Rudnitska N. Yu. V.G. Skorokhod's Ideas about the Principles and Methods of Countrystudy Work.
The article sets out to show the contribution made by V.G. Skorokhod into the development of principles and
methods of countrystudy work (based on archive material, historical and pedagogical sources).
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СУЧАСНИЙ СТАН ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ ДО
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ УЧНІВ
У статті подано матеріали дослідження готовності вчителів загальноосвітніх шкіл різних регіонів
України до індивідуалізації навчальної діяльності учнів.
У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті особлива увага приділяється
пошукам шляхів удосконалення діяльності вчителів загальноосвітніх шкіл, на яких покладається
завдання стратегічного характеру – забезпечити розвиток і формування творчого потенціалу особистості
учня. Тому інтерес становить сучасний стан професійної готовності вчителів до індивідуалізації
навчання як одного з перспективних шляхів удосконалення педагогічної діяльності.
Розв’язання визначеної проблеми стає можливим завдяки вдосконаленню існуючих технологій
навчання (В.І. Бондар, О.Г. Мороз, О.Я. Савченко, Г.К. Селевко, С.О. Сисоєва та інші) та посиленню
індивідуального підходу в процесі оволодіння професійними знаннями та уміннями. Індивідуалізація та
технологізація освіти у вищому педагогічному закладі має стимулювати рівень інтелектуального
розвитку та творчих здібностей майбутніх учителів, сприяти становленню професійно-педагогічних
суб’єкт-суб’єктних відносин. Однак, незважаючи на достатню кількість наукових досліджень, проблема
підвищення ефективності процесу професійно-педагогічної підготовки студентів залишається
недостатньо розробленою, а тому потребує теоретичного обґрунтування та впровадження індивідуально
орієнтованих технологій у вищих навчальних закладах з метою активізації творчого потенціалу
майбутніх учителів.
З метою виявлення розуміння сутності індивідуального підходу йа рівня сформованості знань та
умінь для його реалізації у навчальному процесі була опитана група вчителів різних регіонів України
(115 осіб). Серед них: 7,1% зі стажем роботи до 10 років, 33,5% – до 20 років, 47,9% – до 30 років та
11,5% – понад 30 років.
Для отримання попередніх даних у межах визначеного дослідження нами були використані картки
передового педагогічного досвіду, аналіз яких виявив розбіжність проблем, що вивчаються вчителями, у
сімнадцяти напрямах. З них 50% досліджень пов’язані з проблемою індивідуалізації навчання, а саме:
індивідуальна робота з учнями на уроці; індивідуальний підхід до учня у навчальному процесі;
формування творчої особистості; диференціація творчих здібностей; диференціація навчальної
пізнавальної діяльності; рівнева диференціація на уроках. Найчастіше вчителями виділяється проблема
активізації пізнавальної діяльності на уроках з різних предметів – 17,2%, яка також потребує
індивідуального підходу; 32,8% досліджень спрямовано на вивчення інших проблем. Тривалість
поданого передового педагогічного досвіду, стан впровадження у практику роботи школи, рівень
наукової обґрунтованості та творчої новизни різні, але результати, відображенні у планах та конспектах
уроків, обговорюються на методичних об’єднаннях, що сприяє поширенню ідей індивідуалізації у
навчальному процесі загальноосвітньої школи. Отримані дані ще раз підтверджують інтерес учителів до
досліджуваної нами проблеми.
Подальшим завданням дослідження стало проведення якісно-кількісного порівняльного аналізу діяльності
щодо здійснення індивідуалізації навчання представниками різних груп вчителів крізь призму виділених
структурних компонентів моделі. Результати такого аналізу зможуть підтвердити чи спростувати гіпотезу щодо
актуальності досліджуваної нами проблеми на сучасному етапі реформування системи освіти.
Опрацювання отриманого статистичного матеріалу проводилося методом відносних частот за методикою
О.В. Смірнова [1:117-121]. Кількісна оцінка кожного параметру рівня професійної діяльності учителів щодо
індивідуалізації навчання учнів проводилася за спеціально розробленими шкалами, які складались з ряду
дискретних чисел, кожне з яких відповідало певному якісному стану тієї чи іншої характеристики структури
діяльності, що аналізується. Використання такої системи шкал, адаптованих до цілей нашого дослідження,
забезпечило досягнення достатньої диференціації характеристик індивідуалізованої діяльності опитаних
учителів.
Для порівняльного аналізу за кожним параметром анкети була підрахована відносно частота чи частка вияву
параметру за таким правилом (формулою):
отримана сумарна кількість балів
Відносна частота =
максимально можлива кількість балів
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Отримані таким чином дані зведені до таблиці, що складається відповідно до зростання відносних
частот в самооцінці рівня сформованості та значущості досліджуваних ознак, а також для наочності,
зображені графічно, що дозволяє отримати якісний результат на основі аналізу табличних даних та
графічного зображення.
Отримані (відповідно до зазначеної вище методики О.В. Смірнова) результати оцінки ступеня
значущості та сформованості мотивів визначення цілей у індивідуалізації навчання представлені у
таблиці 1.
Аналіз результатів оцінювання значущості мотивів у визначенні цілей індивідуалізації навчання
свідчить, що найбільш важливими для вчителів усіх трьох груп виявилися мотиви освітнього та
розвиваючого спонукання, які мають спрямованість на реалізацію освітньої функції та прагнення до
всебічного розвитку кожного учня (0,92). Значущість усіх мотивів, які увійшли у ці групи, оцінена майже
на одному рівні (0,9-0,92). Найвище оцінили мотив спонукання розвитку інтересів до свого предмету
(0,93; 0,91; 0,86). Соціальні мотиви отримали середню оцінку (0,89). Нижче за всі були оцінені мотиви
авторитарного спонукання (0,8). Найменш значущим виявився мотив виконувати вимоги адміністрації
(0,76; 0,69; 0,6). Такий рейтинг значущості мотивів індивідуалізації свідчить про розуміння учителями
сутності і важливості проблеми підвищення результативності навчання та неформальне ставлення до неї.
Таблиця 1.
Мотиви формування цілей індивідуалізації навчання
Відносні частки
Причини, що спонукають
до здійснення
індивідуалізації навчання
1. Мотиви освітнього
спонукання
2. Мотиви розвивального
спонукання
3. Мотиви соціального
спонукання
4. Мотиви авторитарного
спонукання

Творчий
(високий)

Конструктивний
(середній)

Репродуктивний
(достатній)

Ĥ

Знач.

Сформ.

Знач.

Сформ.

Знач.

Сформ.

0,91

0,82

0,87

0,8

0,79

0,71

7,62

0,91

0,82

0,86

0,7

0,77

0,68

13,56

0,89

0,85

0,86

0,78

0,7

0,58

9,31

0,8

0,77

0,73

0,69

0,67

0,65

11,76

У цілому самооцінка сформованості мотивів формування цілей індивідуалізації навчання показала
нижчі результати, ніж оцінка значущості (0,88-0,81 відповідно). Рейтинг самооцінки сформованості
мотивів виявився також дещо іншим: вище оцінені мотиви соціального спонукання (0,85). Це, на наш
погляд, можна пояснити зміною пріоритетів у суспільстві загалом та сучасній школі, пошуком способів
інтенсифікації навчального процесу, який багато вчителів вбачають у зв’язку з життям.
Самооцінка сформованості мотивів освітнього та розвивального спонукання була визначена на
одному рівні (0,82) і зайняла середню позицію. Це підтверджує попередні висновки щодо спрямованості
опитаних учителів на озброєння учнів міцними та глибокими знаннями, сприянню їх всебічному
розвитку. Висока самооцінка сформованості такого мотиву, як розвиток інтересу до свого предмету,
свідчить про творчу спрямованість опитаних учителів.
Найнижчою виявилася оцінка сформованості мотивів авторитарного спонукання (0,77), що ще раз
підтверджує необхідність гуманної спрямованості мотивів, бажання допомогти учням у навчанні,
розвитку, соціальній адаптації та творчій спрямованості педагогічної діяльності опитаних учителів, що є
основою для здійснення індивідуального підходу.
Порівняльний аналіз результатів оцінювання рівня значущості та сформованості мотивів, що
спонукають до індивідуалізації навчання учнів загальноосвітніх шкіл, свідчить про їх однаковий
характер розподілу з поступовим збільшенням кількісних значень відповідних оцінок від
репродуктивного до творчого рівня. Таким чином, дослідження різних аспектів мотиваційної сфери
визначення цілей індивідуалізації навчання вчителів загальноосвітніх шкіл показало, що домінуючими
вважаються такі, що зумовлені ціннісними професійно-педагогічними орієнтаціями: потребою
розвивати, навчати та виховувати учнів, а виявлені аспекти творчої спрямованості опитаних учителів
свідчать про готовність до цього виду діяльності.
Тому оцінювання ступеня значущості та рівня сформованості знань з досліджуваної нами проблеми
проводилося за двома напрямами: розуміння сутності основних понять та сукупності загальних фахових
знань, на яких повинні ґрунтуватися уміння здійснювати індивідуалізацію навчання учнів. Отримані
узагальнені результати представлені у таблиці 2.
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Таблиця 2.
Оцінка ступеня значущості знань, необхідних для індивідуалізації навчання

Блоки знань
Загальні фахові знання
Знання сутності понять
індивідуальний підхід
індивідуальна робота
індивідуалізація

Творчий
(високий)
0,84
0,85
0,8
0,84
0,92

Відносні частоти
Конструктивний
Репродуктивний
(середній)
(достатній)
0,77
0,66
0,77
0,69
0,76
0,69
0,78
0,7
0,77
0,69

Ĥ
7,66
15,31
8,17
26,36
11,83

Серед ознак поняття "індивідуальний підхід", запропонованих для оцінювання, вчителі вище за інші
оцінили важливість таких, як "вивчення і врахування вікових та індивідуальних властивостей, якостей
особистості" (0,91); "природовідповідний та гуманний характер", "підготовка до подолання труднощів"
(0,89), "розвиток позитивних і усунення негативних якостей"; "єдність вимог" (0,87). Нижче за інші були
оцінені такі ознаки, як "прогнозування розвитку учнів", "важливість та обов’язковість педагогічної
майстерності вчителя"(0,68); "засвоєння базових знань та умінь" (0,71), "колективний характер"(0,76).
Інші ознаки мали проміжну оцінку (0,76-0,86). Отримані результати свідчать про те, що, незважаючи на
розуміння сутності і важливості індивідуального підходу, частина вчителів не бачить можливостей та
шляхів його здійснення у межах класно-урочної системи. Такий стан пояснюється, на наш погляд,
недостатньою підготовкою до цього виду професійно-педагогічної діяльності.
Із запропонованих ознак поняття "індивідуальна робота" вище за інші були оцінені:
"природовідповідний характер" (0,97), "безпосередній та опосередкований характер" (0,95), "самостійний
характер" (0,90). Зіставлення ознак вказує на розуміння респондентами взаємозв’язків між поняттями, що
розглядаються, але зі спрямованістю до ототожнення індивідуальної та самостійної роботи.
Нижче за інші були оцінені такі ознаки, як "спрямованість на оволодіння навичками розумової
діяльності" (0,74), "колективний характер" (0,79), "індивідуалізований та диференційований характер"
(0,81). Таке оцінювання зумовлено, на наш погляд, неповним розумінням сутності та спрямованості
індивідуальної роботи, ролі учителя, колективу та самої особистості у її здійсненні, що підтверджує і
невисока оцінка такої важливої ознаки, як "перспективний характер" (0,80).
Серед категорійних ознак, які найбільш повно відображають сутність поняття "індивідуалізація",
вище були оцінені "природовідповідність, гуманний, особистісний характер" (0,93), "динамічний
характер" (0,89), "соціальний характер" (0,87). Нижчу оцінку отримали такі ознаки, як "самостійний,
свідомий, активний характер" (0,79), "цілеспрямований характер" (0,82). Така ознака, як "перспективний
характер", була також сприйнята та оцінена як не досить важлива (0,84), що, на нашу думку, і пояснює
отриманий рейтинг оцінювання і свідчить про неповне розуміння сутності поняття, що аналізується, та
можливості його використання у навчально-виховному процесі загальноосвітніх шкіл.
З наведених даних видно, що між високою та низькою оцінкою ознак усіх запропонованих для
аналізу понять (0,93-0,69) розрив досить невеликий, що свідчить про розуміння важливості опитаними
вчителями усіх поданих ознак індивідуального підходу, індивідуальної роботи та індивідуалізації.
Зіставляючи оцінки, можна побачити, що, з одного боку, усі опитані розуміють наявність тісного
взаємозв’язку між поняттями, чітко виділяють їх головні риси, бачать відмінності. З іншого боку, є цілий
ряд невідповідностей оцінки ознак: у кожному понятті респонденти нижче оцінюють такі, що пов’язані зі
спрямованістю на загальний, колективний результат, хоча вище за інші оцінили таку ознаку
індивідуального підходу, як "раціональне поєднання фронтальних, групових та індивідуальних форм".
Низька оцінка таких ознак, як "прогнозування розвитку учнів", "спрямованість на оволодіння
навичками розумової діяльності" та "самостійний, свідомий, активний характер" свідчить, на нашу
думку, про невміння бачити цілісну систему навчальної роботи, спрямованість учителів на тимчасові
заходи у своїй практичній діяльності.
Результат оцінювання ступеня значущості фахових знань, на яких повинні ґрунтуватися уміння
здійснювати індивідуалізацію навчання, за рейтинговою оцінкою показав, що більш важливими, на
думку опитаних учителів, є знання предмета за спеціальністю (0,91), вікової психології (0,93), методики
викладання, психології спілкування, педагогічної психології (0,92), досвіду педагогів-новаторів та
загальнокультурні знання (0,88). Низько оцінили важливість знань з історії педагогіки (0,77),
етнопедагогіки (0,79).
Рейтинг рівня сформованості знань виявився таким само, але оцінка була нижчою, ніж оцінка
значущості: предмет за фахом (0,89), методика навчання та психологія спілкування (0,87), педагогічна
психологія (0,84).
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Представлені дані ще раз підтверджують наше припущення про загальне розуміння опитаними
вчителями сутності понять, що розглядаються, значущості індивідуалізації щодо інтенсифікації навчання
та недостатній рівень знань для їх реалізації на практиці.
Головними причинами представлених для оцінювання труднощів у здійсненні індивідуалізації
навчання більшість учителів вважають недостатню кількість літератури з питань індивідуалізації (0,85)
та незадовільний стан навчально-матеріальної бази шкіл (0,84). Серед важливих причин виділяють ще
такі: нестачу часу (0,83), перевантаження навчальних планів, програм (0,82), низький рівень загальної
культури учнів (0,77), невідповідність підручників сучасним вимогам (0,76).
До менш важливих причин учителі віднесли недостатній педагогічний досвід (0,53), недостатній
рівень знань з цієї проблеми (0,61), недостатню допомогу з боку адміністрації (0,61), недостатню
теоретичну і практичну підготовку у вищому навчальному закладі (0,66), недостатню увагу до цієї
проблеми на курсах підвищення кваліфікації (0,68), перевантаженість класів учнями (0,68). Зіставлення
оцінки важливих та менш важливих факторів, що впливають на ефективність індивідуалізації навчання,
свідчить, на нашу думку, про те, що опитані вчителі скоріше бачать зовнішні причини труднощів,
пасивно ставляться до професійної діяльності і звертають мало уваги на необхідність поглиблення знань
щодо індивідуальної роботи з учнями.
Деякі додатково названі опитаними вчителями причини труднощів у здійсненні індивідуалізації
навчання дублювали поданий нами перелік. Серед інших причин можна навести такі: недостатній рівень
знань вікових та індивідуальних особливостей учнів; спрямованість підручника на середнього учня;
різний рівень підготовки учнів; рівність програмних вимог для усіх учнів; недоступність методичної
літератури; необ'єктивність п'ятибальної системи оцінювання.
За результатами поданого аналізу можна дійти висновку: методична робота у школах проводиться
достатньою мірою, але її спрямованість на вирішення проблеми індивідуалізації навчання дуже незначна,
що впливає на глибину розуміння її сутності частиною вчителів. Такий стан речей, на наш погляд,
відбивається як на загальних результатах практичної діяльності, так і на якості індивідуалізації
навчального процесу. Однак отримані у ході констатуючого експерименту дані показують, що більшість
учителів розуміють важливість індивідуалізації процесу навчання, усвідомлюють недоліки у своїй
професійній підготовці і діяльності та бачать шляхи вирішення проблеми у майбутньому.
Такі узагальнення дають підстави вважати розробку проблеми підготовки майбутніх учителів до
індивідуалізації навчально-виховного процесу ефективним напрямом удосконалення їх професійної
компетентності.
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ У ПЛОЩИНІ ГЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ
Доводиться, що гендерне виховання, яке розглядається як важливий аспект процесу соціалізації молоді,
має спрямовуватися на досягнення андрогінної психостатевої орієнтації людини.
Процес соціалізації як інтеграція дитини у космос соціально-культурного буття суспільства
розглядається як набуття людьми соціального досвіду та ціннісних орієнтацій, потрібних для виконання
певних соціальних ролей [6 : 23]. При цьому існує нерозривний зв'язок соціального становлення дітей з
освітою та вихованням, з адаптивними процесами, а соціальні контакти постають одним зі змістовних
аспектів соціалізації, процес якої реалізується на тлі розвитку самосвідомості, рефлексії, абстрактнологічного мислення.
Існує багато концепцій соціалізації особистості, серед яких можна виділити: когнітивну модель
(Ж. Піаже, А. Маслоу та ін.); моделі "інкультурації" (Ж. Баос, В. Маліновський та ін.); "еволюційностадіальну" (Е.Г. Еріксон); психоаналітичну, або концепцію "особистісного контролю" (3. Фрейд);
концепції "рольового тренінгу" (Т. Парсонс); "соціального навчання" (Дж. Г. Доллард, Б. Скіннер,
Р. Уолтерс та ін.); "міжособистісної комунікації" (Ч. X. Кулі, Дж. П. Мід та ін.); морального зростання
(Л. Колберг), соціалізацію як процес статевої самоідентифікації та ін.
Особливої уваги заслуговує концепція соціалізації, яка розглядає таку як процес статевої
ідентифікації, що відбивається у сфері гендерного виховання. Актуальність останнього випливає з
багатьох проблем, які існують в Україні. За останні п’ять років в Україні захворювання на сифіліс серед
хлопців до 14 років збільшилась в 4 рази, а у віковій категорії 15–17 років – у 8 разів. Серед дівчат ці
показники зросли в середньому в 5 разів [ 2 : 35–36.].
Отже, процес соціалізації і розвиток людини взагалі реалізується у своєму найбільш важливому
моменті у площині гендерного виховання. Слід сказати, що однією із суттєвих особливостей еволюції
розумної форми життя в особі Homo sapіens на нашій планеті є те, що ця еволюція у своєму
фундаментальному аспекті здійснюється у вигляді психостатевого суб'єкта. Тобто, статеві відносини
постають наріжним моментом, у якому прямо або опосередковано знаходять своє переломлення,
практично, всі сфери людського існування, усі форми людської активності.
І якщо метою розвитку людини, за І.Д. Бехом, А.В. Петровським, є людська особистість, людське "Я",
то, як пише І.С. Кон, найперша категорія, в якій дитина осмислює власне "Я", – це статева належність"
[4]. Відповідно, основний обсяг змісту поняття Homo sapіens пов'язаний із психостатевою, сексуальною
сферою людини. Таким чином, людину робить такою не тільки здатність мислити, але й психостатева
орієнтація, яка постає глибинним і найбільш інтимним підґрунтям людського буття. І, якщо метою
розвитку людини є гармонійна особистість, то психофізіологічною та соціальною основою її є
гармонійна психостатева орієнтація особистості. Формування цієї орієнтації вважається наріжною
задачею таких фундаментальних соціальних інститутів, як родина, школа, церква.
Зараз, коли людство переживає глобальну екологічну і духовну кризу, формування гармонійної
психостатевої орієнтації може виступати одним з основних механізмів подолання вказаної кризи.
Формування цієї орієнтації є одним із завдань ґендерного виховання. Термін "ґендер" ("gender") в
англомовній літературі означає стать у розумінні соціально-культурних особливостей людини. "Ґендер"
– одне з центральних і фундаментальних понять сучасного суспільства, а процеси, які це поняття
віддзеркалює, мають потребу в осмисленні, актуальність чого у сьогоденні очевидна.
Ґендер (гендерна система) є одночасно і соціокультурним конструктом, і семіотичним інструментом,
тобто системою уявлень, що приписує значення (ідентифікацію, престиж, статус у соціальній ієрархії)
індивідуумам у суспільстві. Можна сказати, що конструкція ґендера – одночасно продукт і процес
уявлення як про інших, так і про самих себе. Постає питання про технологію його формування.
Ґендерне виховання фокусується на ролі соціального фактора у формуванні психічної статі, у процесі
чого вивчається статеворольовий розвиток людини, метою якого можна вважати гармонійні взаємини
статей як у індивідуально-особистісному, так і соціокультурному контекстах, як у сфері інтимнолюбовних, так і дружніх, а також інших стосунків. Таким чином, людина постає як одночасно
індивідуальний психостатевий суб’єкт, так і як носій соціальних ролей, у яких цей суб’єкт знаходить
реалізацію.
Сучасні психологічні дослідження свідчать, що гармонійна (адекватна) психостатева орієнтація
дитини – це динамічна сутність, яка підлягає розвитку та зміні. При цьому вона залежить не тільки і не
© Вознюк О.В., Левківський М.В., 2004
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стільки від психофізіологічних особливостей організму, що розвивається, але й від соціально-культурних
чинників, які тим самим програмують розвиток психостатевої орієнтації у певному напрямку,
зумовлюючи її особливості.
Можна говорити про тріаду "гормони, мозок, поведінка", взаємодія елементів якої визначає напрямок
розвитку психостатевої орієнтації [4:48]. І, якщо гормональний баланс багато в чому залежить від
особливостей конституційної будови організму людини, то її поведінка в основному зумовлюється
соціальним оточенням. Таким чином, мозок є фокусом, в якому взаємодіють природні та соціальні
чинники процесу розвитку психостатевої орієнтації.
Загалом можна стверджувати про три нормальні психостатеві орієнтації людини: андрогінність,
фемінність та маскулінність. Згідно з універсальної парадигмою розвитку, яка фіксує всезагальну
діалектичну схему розвитку будь-чого у Всесвіті, можна твердити, що розвиток психостатевої орієнтації
у натальному та постнатальному періоді виявляє спочатку "нейтральну" (андрогінну) позицію, коли
психостатева орієнтація ще не є визначеною та не диференціюється. Потім цей "нейтральний" стан
асиметризується та виявляє розвиток полярних аспектів психостатевої організації – андрогінності чи
фемінності. На третьому етапі розвитку психостатевого суб’єкта андрогінні та фемінні аспекти
синтезуються, тобто людина у певному розумінні повертається до своєї витокової точки розвитку –
андрогінності, але на більш високому рівні розвитку.
Прикметно, що у "Бенкеті" Платона представлено міф про першолюдину, яка сполучала у собі дві
статі – чоловічу та жіночу. Подібний міф ми зустрічаємо у Талмуді, Авесті, у Книзі Буття, де йдеться
про те, що Адам був спершу створеним "чоловіком та жінкою", а потім Єва з'являється з його тіла. У
традиції іудаїстської кабалістики (книга "Зогар") та християнської містики (Я. Беме, Фр. Баадер та ін.)
першолюдина Адам Кадмон розуміється як цілісний богоподібний Андроген, в якому Ерос та Логос,
Хаос та Космос зливаються в одне. При цьому місія Христа полягає у відновленні втраченого людиною
після гріхопадіння андрогінного образу.
У цьому зв’язку цікаві уявлення К. Юнга про еволюцію людини. На першому етапі розвитку людини
вона постає як актуально безсвідома (позасвідома) двостатева сутність. Ця недиференційована сутність
виражена через образи гермафродитів у архаїчному міфі й античному мистецтві. Свідомість же фіксує та
культивує статеву (і не тільки статеву) диференціацію. На третьому етапі людина, що досягає свідомої
рефлексії свого безсвідомого, відкриває онтологічні можливості протилежної статі у собі самій. Це
створює передумову для синтезу протилежних початків особистості, для звільнення від ідеології
статевого диморфізму, про що пише А. Маслоу, коли підкреслює, що негативне ставлення до жіночого
початку у самому собі проектується у чоловіка в негативне ставлення до жінки взагалі.
Таким чином, андрогінність може розглядатися як стан не протиставлення жіночості та мужності, а
стан їхньої інтеграції, коли людина, як вказував Лао-цзи, починає сполучати в одній особі
протилежності: "пізнає мужнє і все ж залишається жіночим" [ 5 : 125]. Андрогінність стирає відмінності
між чоловічим та жіночим, зумовлені їхніми соціокультурними моделями.
Деякі дослідники вбачають у здатності дівчаток виконувати чоловічі функції, а хлопчиків – жіночі
можливості для багатовимірної інтеграції особистості, що допомагає подолати статеву розірваність,
статеворольові дихотомії. Не випадково, що V шкалу класичного тесту ММР1, яка була побудована на
полюсності чоловічої та жіночої психології, в його удосконаленому, другому варіанті замінили на
принципово інший перелік якостей, за якими тепер діагностують не маскулінність-фемінність, а,
наприклад, психічні розлади, такі, як булімію та анорексію.
Психологічні дослідження свідчать, що модель андрогінної поведінки виявляється найбільш
ефективною у функціонуванні егалітарної (гармонійної) сім'ї та забезпеченні партнерських міжстатевих
взаємин. Річ у тому, що психологічні обстеження студентів на предмет розвитку в них фемінних,
маскулінних та андрогінних якостей свідчать, що навіть серед цієї частини молоді, яка вирізняється
найбільшим демократизмом міжстатевих стосунків, андрогінних особистостей, як серед юнаків, так і
серед юнок, не так уже й багато (приблизно 32% та 27% відповідно). Результати досліджень
професійних, педагогічних, подружніх та інших особистісних властивостей чоловіків та жінок, у яких
були діагностовано статево відповідні (тобто, яскраво фемінні, маскулінні та андрогінні властивості)
довели, що андрогіни виявляються психологічно досконалішими, успішнішими у різних сферах
діяльності Андрогінні якості пов'язані з високою самооцінкою, самоповагою, з позитивною концепцією
"Я", а задоволення від шлюбу вище, якщо і чоловік, і дружина є андрогінними особистостями [1 : 71-80].
Дослідження психологічних портретів жінок, які поєднують материнство із суспільною працею, і тих,
хто присвячує своє життя дому, вихованню дітей, показало, що серед господарок було чимало фемінних
жінок і досить мало андрогінних та маскулінних. В той час, коли серед працюючих – андрогінних та
маскулінних жінок значно більше, ніж фемінних. Крім того, саме жінки, які мали подвійну зайнятість,
продемонстрували більше задоволення життям у цілому та сексуальними стосунками зокрема. Ці жінки
були менш тривожними, ніж домогосподарки, мали значно вищу самооцінку та менше проблем у
вихованні дітей [1 : 71–80].
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Таким чином, подвійна зайнятість жінок розширює їх статеворольовий статус, розвиває різні грані їх
особистості. В цілому, дослідження американських психологів показали психологічні переваги жінок та
чоловіків, які були андрогінними особистостями, над статевотипізованими індивідами у різних сферах
людського буття.
Так, в одному експерименті з "підсадними качками" (які чинили психологічний тиск на
досліджуваних) американські психологи перевіряли людей, що характеризувались різними типами
статеворольової поведінки, на виявлення конформізму (що характеризує пасивну життєву позицію
людини). Учасникам експерименту показували смішні і не зовсім смішні мультфільми та запропонували
дати їм оцінку за ступенем гумору. З’ясувалося, що "підсадним качкам" найлегше було нав’язати свою
точку зору фемінним індивідам, найважче – андрогінним та маскулінним жінкам і чоловікам.
Прикметно, що саме андрогінні жінки та чоловіки, як свідчать психологічні дослідження, здатні
водночас до співчуття, співпереживання та до виявлення сили духу, а також спроможні давати цінні
поради людям, які потрапляють у біду. При цьому, як свідчать дослідження феномену творчості, творчі
особистості виявляються парадоксальними, двоїстими, амбівалентними, андрогінними істотами, які
характеризуються взаємовиключними особливостями.
Результати тривалих психологічних досліджень, проведених американськими психологами, об'єктами
яких були майже дорослі жінки, які виховувалися андрогінними татами, свідчать, що в успішності
професійної кар'єри цих жінок, їхньому умінні будувати партнерські стосунки з особами протилежної
статі вирішальну роль відіграли не матері, а тати, які сприяли формуванню такої структури "Я" своїх
доньок, яка характеризується однаково високими показниками як жіночих, так і чоловічих якостей.
Більш того, андрогінний батько дедалі більше стає героєм теле- і кіноекрану.
Отже, повертаючись до міфологічного підґрунтя нашої культури, скажемо, як говорить легенда: у
далекому минулому люди були двостатевими, чотирирукими та чотириногими істотами. Завдяки
поєднанню полярних властивостей ці андрогінні істоти виявляли таку мудрість та гнучкість поведінки,
що викликали заздрість і розгнівали богів, які вирішили покарати людей й розділити їх навпіл. З тих
часів він та вона як "половинки цілого" шукають одне одного і, коли знаходять, то подвоюють свою
життєздатність, відновлюють свою цілісність і могутність. Тому, мабуть, чоловіки і жінки, як і ці
міфологічні істоти, "мандрують по світу" недосконалими, маючи чимало недоліків, бо не вистачає їм
якостей протилежної статі. Вони мріють знайти таку людину, з якою знову зможуть стати цілісними
натурами.
Не дивно, що психологи, продовжуючи цю легенду, вважають, що виховуючи дітей за принципом
"або-або", ми прирікаємо хлопчиків та дівчаток (майбутніх чоловіків та жінок) на вічні пошуки
цілісності "Я". Якщо ж їх вчать приймати власну статеву належність, тобто готують до виконання
детермінованих природою ролей, і допомагають засвоїти все те, що притаманне соціальним ролям іншої
статі (наприклад, дівчаткам – вирости здоровими жінками, здатними народити здорову дитину та
виховати її, і водночас розвивати у собі мужні риси характеру, фізичну витривалість, здатність постояти
за себе), то тим самим створюються передумови для успішного особистісного розвитку та повноцінної
реалізації в суспільстві незалежно від статевої належності. Тому автентичні чоловіки та жінки є
андрогінними особистостями. Партнерство, співробітництво з особами іншої статі на рівних правах
формує самодостатніх чоловіків та жінок.
Таким чином, гармонійна психостатева орієнтація людини виявляє андрогінні риси. Цей висновок
важливо знати тим, хто виховує дітей, оскільки статеворольові упередження, тип поведінки, нав'язані в
дитячому віці, детермінують й визначають особистісні диспозиції у подальшому дорослому житті.
Жертвами стереотипізованих уявлень про "слабку" та "сильну" статі є не лише жінки, а й чоловіки,
оскільки орієнтація на статевотипізовані моделі поведінки суттєво звужує простір особистісного
розвитку й актуалізації, обмежує сфери індивідуальної самореалізації людини, збіднює репертуар
соціальних ролей.
Ці висновки знаходять своє втілення у багатьох демократичних перетвореннях, які з'явилися на
рубежі тисячоліть. Вони пов’язані з еволюційними змінами статевих ролей у сім'ї та суспільстві: від
старої схеми ("чоловік – добувач, годувальник, дружина – господиня та вихователька дітей") сім'я
перейшла до взаємозамінності статевих, а значить і соціальних ролей, коли з економічного осередку сім'я
перетворюється на психологічний, побудований на угоді, взаєморозумінні, спільності структур
свідомості, подружніх цінностей. Саме в цьому психологи вбачають вирішальний показник стабільності
сім'ї, її гармонійності. Існують дослідження, які доводять те, що чим менша сегрегація статевих ролей у
сім'ї, тим вищий сексуальний інтерес чоловіка і жінки один до одного. Як зазначає І.С. Кон, сьогодні
статеві ролі в сім'ї, в тому мислі й батьківські, оцінюються вже з інших позицій, коли акцент робиться на
їхню універсалізацію [4].
Андрогінність, яка поєднує протилежності, відповідає синергетичній парадигмі пізнання й освоєння
світу, що розглядає людину як цілісну сутність. При цьому саме існування і розвиток людини як цілісної
істоти передбачає кристалізацію, формування і розкриття чотирьох основних її аспектів: а) перцептивно21
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афективного, пов'язаного з особливостями функціонування сфери відчуттів і емоцій; б) когнітивного,
пов'язаного з особливостями мислення людини, що включає систему стратегій і механізмів пізнання
світу; в) світоглядного, що відбиває систему ціннісних орієнтацій; г) поведінково-практичного, що
інтегрує систему способів, стилів та механізмів взаємодії (в тому числі й статевої) зі світом. Всі інші
аспекти людини (такі, як мотиваційна і вольова сфери психічної активності, психологічні установки,
когнітивна картина світу, знання, уміння, навички й ін.) випливають із чотирьох згаданих аспектів,
тобто, так чи інакше, є їх функціями.
Людина як цілісна гармонійна особистість, у якій реалізована гармонійна система психостатевої
орієнтації, є насамперед цілісною сутністю, що являє собою єдність чотирьох вищезазначених аспектів.
При цьому кожен з цих аспектів має одержати статус цілісної системи, що і є підставою для
формування гармонійної психостатевої орієнтації особистості.
Цілісність перцептивно-афективної сфери означає, що дитина і підліток розвили в собі основні
перцептивні канали сприйняття дійсності (аудіальний, візуальний і кінестетичний), а також три основні
емоційні модальності (позитивні, негативні і нейтральні емоційні реакції). Цілісність когнітивної сфери
означає, що дитина і підліток розвили три стратегії мислення – конкретно-образну (багатозначну),
абстрактно-логічну (однозначну) і цілісно-парадоксальну, яка постає синтезом перших двох стратегій
мислення. Цілісність світоглядної сфери означає, що дитина і підліток розвили в собі здатність
слідувати трьом життєвим орієнтаціям, не віддаючи помітної переваги жодній з них (див. систему
ціннісних орієнтацій людини, розроблену П.А. Сорокіним: чуттєво-прагматична, надчуттєво-релігійна і
цілісно-парадоксальна) [7:195–200]. Остання поєднує в собі дві попередні орієнтації. Цілісність
поведінково-практичної сфери людини означає, перш за все, розширення рольового репертуару людини
[3], вміння швидко переходити від однієї соціальної ролі до іншої; здатність не ототожнювати себе (своє
"Я") зі своєю роллю; спроможність широко впливати на дійсність через зміну свого рольового статусу,
що постає знаряддям впливу на оточення, який (вплив) здійснюється у напрямку зміни людиною самої
себе.
Таким чином, розвиток чотирьох розглянутих вище аспектів людини, приведення їх у стан цілісності
є умовою гармонійного розвитку особистості дитини і підлітка, формування гармонійної
психостатевої орієнтації, основні особливості якої пов’язані з розвиненістю усіх граней сприймання
світу (тобто, всіх розглянутих вище аспектів людини), у результаті чого досягається адекватна
психостатева ідентифікація і самоідентифікація і пов'язана з цим каналізація психостатевого потенціалу в
соціально адекватні форми взаємодії зі світом.
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Вознюк А.В., Левковський М.В. Социализация в плоскости проблем гендерного воспитания.
Доказывается, что гендерное воспитание, которое рассматривается как важный аспект процесса
социализации молодежи, должно быть направлено на достижение андрогенной психополовой
ориентации человека.
Voznyuk O. V., Levkovsky M.V. Socialization Viewed within Gender Education Problems.
The article provs that gender education is considered to be an important aspect of the process of youth's
socialization and should be directed at the achievement of the androgenic psycho-sexual orientation of a
person.
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ (1802-1917 рр.)
У статті розкриваються соціально-педагогічні передумови та основні тенденції становлення
професійної науково-дослідної діяльності учителів у системі вищої педагогічної освіти на основі
історичного аналізу з урахуванням регіональних та конкретно-історичних умов у період 1802-1917 рр.
Одним зі шляхів реформування системи вищої педагогічної освіти, як зазначено у державних
документах, що регламентують її діяльність, є покращення якості підготовки майбутніх учителів шляхом
доцільного та раціонального використання творчого та наукового потенціалу вищого навчального
закладу. Такий підхід обумовлює не лише міцне засвоєння знань студентами педагогічних навчальних
закладів, але й розширення їх наукового світогляду, активну участь у дослідженнях, творчій роботі,
науковому пошуку.
У зв’язку з цим у вищих закладах освіти першорядного значення набуває розвиток фундаментальних
наукових досліджень, залучення до них як викладачів, так і студентів, виховання в них методологічної
культури, підвищення вимог до результатів дослідницької праці, забезпечення високої ефективності і
конкурентноздатності наукової продукції тощо. Здійснення визначених завдань зумовлює суттєві зміни в
організації науково-дослідної діяльності сучасних вищих навчальних закладів України.
Для більш глибокого розуміння та правильного розв’язання цілого ряду сучасних проблем підготовки
вчителя до реалізації науково-дослідної роботи у різних формах розглянемо історію її становлення та
розвитку у системі вищої педагогічної освіти з урахуванням регіональних та конкретно-історичних умов.
У контексті зазначеного вище, надзвичайно цікавим у науково-дослідному плані є досвід вищих
навчальних педагогічних закладів України ХІХ століття, оскільки саме цей період характеризується
значними перетвореннями в соціально-економічній, духовній сферах: інтенсивний розпад феодальнокріпосницької системи, формування в її надрах капіталістичного ладу, розвиток промисловості і
розшарування селянства, відомі реформи в освіті 60-х рр. спричинили й бурхливий розвиток науки.
Вперше постали такі науково-практичні завдання: розробка нових і вдосконалення старих типів
механізмів, машин, способів плавки й обробки металів, створення нових засобів сполучення. У галузі
педагогіки актуальними були питання пошуку нових стратегічних завдань, форм та методів навчання й
виховання молоді, відкриття перших університетів та вищих педагогічних закладів освіти.
Скасування кріпосництва у 1861 році стало новим імпульсом соціально-економічних та суспільнополітичних перетворень у Російській імперії. Перші громадські діячі того часу розглядали селянську
реформу як найважливішу умову для морального розвитку народу та країни, необхідну передумову для
боротьби за подальший прогрес. Зі знищенням кріпосництва людина усвідомила думку про рівність всіх
людей, про гідність людської особистості, про необхідність гуманного ставлення до її потреб та запитів.
Звільнення особистості від станових, побутових, релігійних обмежень ставало головним завданням
покоління інтелігенції 60-х років.
Реформи цього періоду стимулювалиширокий демократичний рух, могутній духовний зліт,
устремління передових діячів того часу брати активну участь в оновленні дійсності, спрямовувати її
розвиток відповідно до своїх уявлень та ідеалів. Вони породили надію на швидке та повне подолання
проблем попереднього часу.
Найважливішим засобом звільнення та розвитку особистості була визнана освіта. Широко
розповсюджувалася ідея про необхідність відстоювання інтересів народних мас, у першу чергу селян,
про сплату певного боргу, який мав бути відданий насамперед у формі розповсюдження знань та
культури серед широких кіл населення країни. З цим була пов’язана участь інтелігенції в культурнопросвітницькій роботі, створенні недільних шкіл, відкритті спеціальних видань, розвитку педагогічної
журналістики тощо.
Але епоха інтенсивних реформ закінчилася раніше, ніж були реалізовані задумані політичні та
економічні перетворення. З кінця 60-х років почався період тривалої політичної реакції, а проведені
реформи були суттєво перекручені. Разом з тим розпочатий процес соціально-політичних перетворень
зупинити було вже не можливо. Саме з цього часу в країні почався розвиток різних форм суспільного та
культурного життя, систематична, послідовна розробка нових галузей російської науки, у тому числі
педагогіки.
Реформи 60-х років внесли докорінні зміни й у хід розвитку наукового життя Російської імперії, до
складу якої входили й українські землі. З іншого боку, на процеси становлення науки впливала й
європейська наукова думка середини ХІХ ст. (насамперед філософія та природничі науки), основною
характеристикою якої було розповсюдження принципу розвитку. Визначення основних положень
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діалектичного методу пізнання, принципу розвитку та принципу історизму у підході до досліджуваних
явищ дозволило Г. Гегелю застосувати своє вчення і на психологію. Він показав, що психіку необхідно
досліджувати не як накопичення окремих факторів та явищ психічного життя, а як цілісний процес
формування та розвитку, підпорядкований певним закономірностям. Вивчення психічного розвитку з
позицій діалектичного методу вперше потребувало обліку якісної відмінності психіки дитини від психіки
дорослої людини. Такий підхід відкрив простір для всебічного вивчення різних етапів розвитку людської
психіки, починаючи з дитинства.
Використання ідеї розвитку в природознавстві, створення еволюційної теорії Ч. Дарвіна дало
надзвичайний поштовх розвитку природничих наук, значних успіхів досягли науки про людину, були
отримані точні наукові дані про побудову та функції різних систем людського організму. Для психології
особливого значення набуло вивчення мозку та органів чуття (дослідження Г. Геймгольца, І.М. Сеченова
та ін.).
Успіхи природознавства передбачали можливість всебічного пізнання людини та розширення
можливостей свідомого цілеспрямованого формування її внутрішнього світу. Це давало потенційні
можливості щодо наукового розв’язання суспільних проблем. Тому інтерес до природничих наук та
розв’язання за їх допомогою філософських, світоглядних питань був достатньо розповсюдженим.
Вивчення природничих наук у ці роки стало цікавити численну частину студентської молоді.
Особлива увага приділялася наукам, які пояснювали природу самої людини та механізми вищої
форми життєдіяльності людського організму – психічної діяльності. Походження вищих психічних
функцій, фізіологічні основи психіки – ці проблеми стали предметом широкого обговорення, викликали
запеклі дискусії, виходили далеко за рамки фізіології. Було поставлено питання про розвиток психології
як науки, про її існування у філософській чи природничій дисциплінах.
Особливу увагу науковці приділяли проблемі вивчення дитинства, розв’язання якої мало забезпечити
обґрунтування ряду принципових наукових завдань.
Насамперед, існувала необхідність визначення тенденції співвідношення біологічного та соціального
у розвитку людини. Один із засновників вивчення дитинства англійський дослідник Дж. Селлі писав: "Та
ж допитливість, яка примушує геолога повертатися до перших стадій існування планети, а біолога
шукати найдавніші форми життя, стала пробуджувати дослідників людини до спроб розкрити шляхом
ретельного вивчення дитинства той процес, на основі якого людське життя отримує свої характерні
форми" [1].
Необхідність різнобічного дослідження дитини обумовлювалась потребами педагогічної практики,
незадовільним станом як суспільного, так і родинного виховання та навчання. Вчені прийшли до
висновку, що удосконалювати проблему виховання не можна без знань закономірностей дитячого
розвитку.
У кінці 50-х – на початку 60-х років стан російської науки в цілому був на низькому рівні. Після
французької революції 1848 року були припинені відрядження вчених, які працювали на території
Російської імперії, за кордон. Відмова від живих контактів з європейською наукою негативно
відзначилася на стані російської науки. Однак ряд вітчизняних науковців намагався збагатити науку
новими ідеями і теоріями, в тому числі й педагогічну. Прикладом може стати життя та діяльність
видатного ученого ХІХ століття М.І. Пирогова [2:195-199].
Він належав до людей, які віддано служили науці, вважали її найбільш прогресивною, дієвою силою,
що здатна змінити суспільство не тільки у науково-технічному, але й у моральному та педагогічному
плані. М.І. Пирогов неодноразово підтверджував думку про те, що справжній прогрес може бути
забезпечений лише у вільному, самостійному науковому дослідженні [3:137].
У вересні 1856 року уряд царської Росії запропонував М.І. Пирогову, чиє ім’я знала кожна освічена
людина, обійняти посаду піклувальника Одеського навчального округу. Цей крок ставив за мету
продемонструвати наміри правлячої верхівки зблизитись з передовими колами країни, включаючи їх у
процес державотворення [4:21]. Час його опікунської діяльності, що тривав біля п’яти років спочатку в
Одеському навчальному окрузі, а з липня 1858 р. – в Київському, став важливим етапом в історії
розвитку освіти і педагогічної науки [4:21].
Працюючи над ідеєю оновлення університетської освіти, учений створив програму її реформування
на основі поєднання навчальної та науково-дослідної роботи, оскільки, на його думку, вони
взаємопов’язані та впливають одна на одну. За таких умов не тільки професори та викладачі мали вести
наукові дослідження, відображати останні досягнення науки у своїх лекціях, у цій роботі мали брати
участь і студенти [4:40].
З метою залучення студентів до самостійної, а далі й науково-дослідної роботи, М.І. Пирогов ввів
літературні бесіди не тільки в гімназіях, а й в університеті. В бесідах, на його думку, найбільш повно
проявлялась здатність студентів самостійно користуватися спеціальною та навчальною літературою,
вміння висловлювати власні думки, аналізувати та узагальнювати матеріал, критично ставитись до
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виступів своїх товаришів тощо. Пирогов підкреслював, що активність та самостійність студентів є
однією з важливих умов формування вченого чи спеціаліста [5:41].
Літературні вечори, які влаштовував учений у своєму помешканні на Бібіковському бульварі, збирали
численних викладачів та студентів. Були навіть встановлені певні вечори для представників різних фахів:
в один час збирались філологи та юристи, в інший – математики, природознавці та медики. На зустрічах
присутніх знайомили зі ще не опублікованими науковими працями. Наприклад, професор В.Я. Шульгін
читав колегам і студентам свою "Історію 25-річчя університету Св. Володимира", яку він готував для
виступу на урочистому вечорі; М.Х. Бунге – "Листи про університет", що були пізніше надруковані в
"Отечественных записках" у порядку обговорення нового університетського статуту. З цікавими
результатами проведених досліджень виступав і сам господар [4:42].
За час роботи на посаді опікуна Київського навчального округу М.І. Пирогов брав активну участь у
науковому житті університету, виданні його наукових "Вістей", сприяв організації студентської
бібліотеки та лекторію, заснував кафедру педагогіки, створив при університеті курси підвищення
кваліфікації педагогів.
У 60-ті роки безпосередній зв’язок російських учених з європейським науковим життям був
поновлений. Більш активною стала діяльність Петербурзької академії наук. У 1862-1863 рр. було
відправлено за кордон більше 60 осіб, які намагалися обіймати професорські кафедри цілого ряду
спеціальностей. Як правило, наукове відрядження продовжувалося 2-3 роки. У числі відряджених було
багато вчених, які згодом відіграли визначну роль в обраній галузі науки - історик В.И. Гер’є, філософ та
психолог М.М. Троїцький та ін. У 1862 році К.Д. Ушинський був відряджений за кордон та протягом
декількох років вивчав стан жіночої освіти в Швейцарії, Німеччині, Франції, Бельгії. Певний час
працював у кращих європейських лабораторіях І.М. Сеченов. Молоді науковці регулярно відправляли в
Росію звіти, які публікувались у "Журнале министерства народного просвещения".
У 1862 році отримав направлення для керівництва інститутом у німецькому місті Гейдельберзі, де
здійснювалася підготовка молодих російських учених до здобуття професорського звання, і
М.І. Пирогов. З одного боку гуманна і прогресивна діяльність М.І. Пирогова на посаді опікуна
Київського навчального округу викликала все більше невдоволення урядових органів, з іншого – це був
один з кращих наставників для молодих російських науковців. За 4 роки керівництва там здобули
підготовку понад 100 молодих російських вчених із різних спеціальностей (біологи: І.І. Мечников,
О.О. Ковалевський; фізик – О.Г. Столєтов; філолог – О.О. Потебня). Всі вони відзначали Пирогова як
ученого, педагога, гуманіста, який був справжнім науковим керівником, учив їх учитися, служив для них
взірцем [6:7].
Однак головними осередками науки залишались університети. Вивчення матеріалів історикопедагогічного характеру дозволяє стверджувати, що саме вони стали показниками руху науки в державі,
центрами, до яких тягнулися нові сили і завдяки яким наука приходила в дійсний тісний зв’язок із
суспільством [8:14].
Однак офіційна влада займала подвійну позицію в галузі освіти. З одного боку, вона чинила
перешкоди розвитку науки: найбільш авторитетними лекторами вважалися вчені, запрошені з-за
кордону; деякі навчальні курси викладалися іноземними (в основному німецькою) мовами, оскільки
професори не володіли російською, тим більше українською; російських наукових видань майже не було,
іноземні книги приходили рідко та нерегулярно; за цілим рядом спеціальностей не було ніяких
підручників російською мовою, навіть елементарні посібники найчастіше були перекладними. З іншого,
усвідомлюючи роль науки у зміцненні авторитету держави у світі, вдала змушена була робити певні
кроки в реформуванні вищої освіти: відкриття нових навчальних закладів (наприклад, у 1803-1805рр. в
Україні, після утворення у 1802 р. Міністерства народної освіти, відкритий перший вищий заклад освіти
– Харківський університет); прийняття низки офіційно-нормативно-правових документів, які сприяли
розвитку науки у вищих навчальних закладах; видання наукових праць учених; надання автономії
університетам; розширення об’єму університетської освіти; введення наукової спеціалізації та нових
наукових дисциплін. Так, на медичних факультетах вперше були створені кафедри ембріології,
гістології, порівняльної анатомії, лікувальної діагностики, нервових хвороб. У 1863 році в університетах
були відновлені кафедри філософії, розширена спеціалізація із психології.
Аналіз статутів університетів визначеного періоду, а також історико-педагогічної літератури,
дозволив встановити еволюцію мети, завдань, змісту науково-дослідної роботи студентів, а також
напрями її здійснення. Так, на початку століття завдання науково-дослідної роботи студентів полягали у
формуванні вмінь вільно висловлювати думки латинською мовою, оволодінні ґрунтовними знаннями з
основ наук. Відповідно до цих завдань і здійснювалася серйозна і змістовна науково-дослідна робота
студентів: участь у колоквіумах, виконання письмових завдань, проведення практичних занять у
навчально-допоміжних закладах (наукових кабінетах, лабораторіях, бібліотеках).
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У другій половині ХІХ ст. дещо розширилися межі науково-дослідної роботи студентів (виконання
самостійних досліджень пошукового характеру, участь у спільних з викладачами наукових експедиціях,
підготовка і захист наукових праць на звання "кандидата").
Певні зміни були спричинені посиленням уваги (як офіційних кіл, так і самих викладачів) до
виконання студентами практичних завдань, що спонукало оволодівати навичками самостійної дослідної
роботи, здійснюваної за такими напрямами:
- організація науково-дослідної роботи студентів у навчальному процесі: наукові бесіди
викладачів та студентів; диспути, лекції, практичні заняття, написання наукових, науковолітературних творів тощо;
- участь студентів у роботі наукових гуртків, товариств.
Саме в цей період була вперше поставлена на державному рівні й проблема підготовки педагогічних
кадрів. При університетах у цей час створювалися закриті трирічні педагогічні інститути. За статусом
вони вважалися відділеннями університетів, де було загальновизнано, що досвідчених учителів не можна
підготувати лише завдяки універсальному лекційному курсу. Майбутній учитель мав орієнтуватися в
поступальному розвитку головних наукових теорій і систем; водночас він повинен був володіти
уміннями самостійної праці і наукового дослідження, однак основна увага при цьому приділялася
прищепленню студентам навичок викладання [9:19-20].
Університетська реформа 1863 р. створила відповідні умови для розвитку всіх університетів, а тим
самим і для розвитку науки. Наслідком цього була, як зазначалось вище, поява наукових товариств і
гуртків, які здійснювали значний вплив на розвиток науки Російської імперії. Спочатку правом
організації наукових товариств користувались фізико-математичні факультети, які створювали
товариства природознавців. Першим було Товариство любителів природознавства, антропології та
етнографії при Московському університеті (1863 р.). Наприкінці 60-х років товариства природознавців
з’явилися й при Петербурзькому, Київському, Харківському, Казанському та Новоросійському
університетах. Члени цих товариств провели цілий ряд наукових досліджень, зібрали численні експонати
для університетських музеїв та кабінетів. Ними були організовані експедиції з вивчення природи Росії,
включаючи найвіддаленіші регіони. Ця діяльність надзвичайно сприяла широкому розвитку
природничих наук.
У 1905 році М. Грушевський організував Українське наукове товариство у Києві, яке на той час уже
об’єднувало цілий ряд секцій. У його роботі брала активну участь передова частина української
інтелігенції. Так, членом філологічної секції був тоді ще студент, а пізніше всесвітньо відомий
літературо- та мовознавець, редактор та видавець, перекладач та поет, ректор та міністр, митрополит та
історик української церкви Іван Огієнко.
Слідом за природознавцями, наукові товариства почали організовуватися в галузі гуманітарних наук.
Одним з перших у цій галузі було створено Санкт-Петербурзьке педагогічне товариство (1869 р.). Воно
об’єднувало широкі кола науковців, діячів в галузі народної освіти, які мали на меті сприяти науковій
розробці педагогічних проблем. Серед активних учасників товариства були К.Д. Ушинський,
Н.Х. Вессель, П.Ф. Каптерєв та інші видатні педагоги. Члени товариства організовували філії в інших
містах, керували педагогічними курсами, виступали з лекціями перед різними аудиторіями слухачів. У
1871 році було створено Санкт-Петербурзьке товариство сприяння початковому вихованню дітей
дошкільного віку. Результатом його діяльності була організація курсів підготовки виховательок у сім’ях і
дитячих садках, читання лекцій щодо проблем дошкільного виховання тощо. Петербурзьке товариство
поклало початок розповсюдженню подібних товариств (їх називали Фребелівськими на ім’я їх засновник
Ф. Фребеля) в інших містах. Фребелівські товариства відіграли важливу роль у розробці теорії та
практики виховання дитини дошкільного віку.
Помітний слід в історії розвитку науки в Україні залишили студентські наукові гуртки, які
створювалися як спонтанно, так і організовано, мали як науковий, так і політичний характер, діяльність
багатьох із них була короткочасною, а чисельність – нестабільною. Результатом діяльності гуртків, як
правило, було видання періодичних збірників наукових праць викладачів та студентів.
Велике значення для розвитку науки мала організація педагогічних музеїв. Одним з перших не тільки
в Росії, але і в усьому світі був Педагогічний музей військово-навчальних закладів у Соляному містечку
у Петербурзі, створений у 1864 р. На початку свого існування музей ставив завдання систематизації
навчальних посібників, які видавалися у той час лише за кордоном, сприяння розробці вітчизняних
посібників та пропаганди передових методів викладання. З 1865 року музей став організатором
педагогічних виставок, де збиралися широкі кола російського вчительства. Пізніше музей видавав
каталог наочних та навчальних посібників для початкових та середніх шкіл, організовував курси для
вчителів та вихователів, публічні лекції, які читали видатні вчені та педагоги того часу: І.М.Сеченов,
Н.Х. Вессель та ін. Педагогічний відділ музею, в роботі якого брали участь видатні педагоги
(П.Ф. Каптерєв, М.О. Корф та ін.), багато уваги приділяв вивченню класичної педагогічної спадщини. З
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часом музей розгорнув велику науково-дослідну роботу та став громадським науковим центром, який
розробляв цілий ряд актуальних питань педагогічної науки.
Важливе значення для розвитку російської науки мали з’їзди науковців. Першим відбувся з’їзд
природознавців у 1867 році у Петербурзі. З цього часу з’їзди учених різних фахів стали потужним
поштовхом для наукового прогресу. Науково-педагогічні та психологічні з’їзди у цей час у Росії не
проводилися, але педагоги та психологи брали участь у з’їздах науковців інших спеціальностей,
наприклад, були постійними учасниками з’їздів природознавців. Особливу роль у розвитку педагогічної
думки, в удосконаленні методів виховання та навчання відігравали учительські з’їзди. Перший
учительський з’їзд відбувся в 1867 році в Александровському окрузі Катеринославської губернії. У 1870
році з’їзд вчителів проходив у Сімферополі, у його роботі брав участь К.Д. Ушинський. З’їзд при
Всеросійській політехнічній виставці у 1872 році зібрав біля 700 учасників, перед якими виступали
видатні педагоги та методисти. Засновником перших з’їздів вчителів Київського навчального округу
вважають М.І. Пирогова [6:29].
Таким чином, 1802-1917 рр. можна вважати роками зародження професійної педагогічної освіти та її
невід’ємної складової – професійної науково-дослідницької діяльності, основними завданнями якої були:
підготовка науково-педагогічних кадрів, розвиток галузевої науки, здійснення фундаментальних та
експериментальних досліджень, організація просвітницької діяльності серед населення, здійснення
видавничої діяльності, що і зумовлювало особливості її організації.
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Сидорчук Н.Г. Основные тенденции становления профессиональной научно-исследовательской
деятельности учителей (1802-1917 гг.).
В статье раскрываются социально-педагогические предпосылки и основные тенденции становления
профессиональной научно-исследовательской деятельности учителя в системе высшего
педагогического образования на основе ее историко-педагогического анализа с учетом региональных и
конкретно-исторических условий в период 1802-1917 гг.
Sidorchuk N.G. The Basic Tendencies of Formation of Teacher’s Professional Research Activity within the
Period Of 1802-1917.
The article reveals social and pedagogical background as well as major tendencies of teacher’s professional
research activity in higher pedagogical education on the basis of its historical and pedagogical analysis and
considering regional and specific historical conditions within the period of 1802-1917.
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ДОБРОЧИННІСТЬ У СФЕРІ ОСВІТИ УКРАЇНИ НА СТОРІНКАХ ПЕРІОДИЧНОЇ ПРЕСИ
КІНЦЯ ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.
У статті розкривається місце та роль періодичних видань у поширенні відомостей про розвиток
доброчинності у сфері освіти України у ХІХ – початку ХХ століття на прикладі як регіональних, так і
загальнодержавних зразків преси.
Проблема доброчинності у сфері освіти у контексті її історичного розвитку посідає значне місце у
сучасних наукових дослідженнях [1; 2; 3; 4; 5; 12; 15]. Як система це явище склалося в Україні у другій
половині ХІХ століття, чому сприяла низка соціокультурних перетворень, що виявилися на той час:
1) розробка нормативно-правового підґрунтя доброчинної діяльності; 2) збільшення прошарку крупних
заводчиків, купців, землевласників та зростання їх суспільної свідомості; 3) розвиток тогочасного
"третього сектора" у вигляді доброчинних фондів, товариств, закладів громадської опіки та соціального
захисту; 4) організація діяльності земств, які брали на себе функцію координації доброчинних зусиль
місцевих громад; 5) розвиток "статусного" параметра доброчинності (умовою для зайняття певних посад
була обов`язкова доброчинна діяльність; з іншого боку, без можливості здійснювати доброчинність не
варто було претендувати на певний статус у громаді); 6) популярність доброчинності на рівні
ментальнісних характеристик (традиції "ніщелюбія", милосердя, добродіяння у слов`янському світі).
Доброчинність у сфері освіти кінця ХІХ – початку ХХ століття знаходила своє відображення у
газетних та журнальних публікаціях, науково-популярних збірниках, календарях тощо. При цьому всю
періодичну пресу того часу у контексті проблеми доброчинності можна поділити на дві великі групи:
І. Газети та журнали загальномістового характеру, які час від часу присвячували свої шпальти
проблемі доброчинності у сфері освіти ("Киевлянин", "Волынские губернские ведомости", "Киевская
старина", регіонального рівня "Календарі" та багато інших).
Особливе місце серед названих зразків періодичної преси займають місцеві видання, які найбільш
детально аналізували події у сфері освіти та культури своїх регіонів та можливості доброчинності у
розвитку соціокультурного простору. До них, наприклад, відноситься польськомовна житомирська газета
"Кресовий тижневик" ("Tygodnik kresowy").
"Tygodnik Kresowy" (далі ТК) – один з маловідомих (з причини короткого терміну існування і
напруженості самого часу виходу) зразків регіональної преси етнічного характеру. Газета побачила світ
15(28) листопада 1917 року; друкувався тижневик у місцевій польській друкарні.
Здебільшого у газеті йдеться про пожертви на користь Мацєжи Польської (Macierz Polska –
громадська організація польської етнонаціональної меншини в Україні, яка брала на себе функцію
організації доброчинних зусиль місцевих польських громад у сфері освіти та культури поляків в Україні)
та її окремих закладів. "ТК" у кожному номері подавав інформацію з життя волинських шкіл, прізвища
доброчинників, суми пожертвувань; публікувалися також оголошення Мацєжи Польської, а то й просто
нагадування "Пам`ятай про Мацєж Польську!", як-от: "Головний заклад Мацєжи Польської на Волині
встановив фонд імені князя Романа Сангушка; призначені для цієї мети 1000 руб. будуть служити
основним капіталом для однієї з шкіл на Волині" [6,8]; "Сьогодні, в неділю, на вулицях міста збір для
Мацєжи. Закликаємо всіх, кому не байдужа доля польського шкільництва, охоче і щедро наповнювати
кварти пожертвувань" [7,7]; "Велику лотерею на користь середніх шкіл Мацєжи Польської проводять
батьківські комітети обох польських гімназій 24 і 25 грудня у залі Товариства Взаємного Кредиту.
Найкращою рекламою є величезна кількість фантів, серед яких багато речей повсякденного вжитку.
Під час вистави гратиме оркестр чесько-словацького полку[...] Треба підкреслити, що Його Екселенція
кс.біскуп І.Дубовський, котрий завжди дбає про розвиток польського шкільництва, надав комітетам
допомогу і підтримку у проведенні лотереї. Батьківські комітети працюють при обох гімназіях
(жіночій по вул.Молчанівській, чоловічій по вул.Іванівській)" [8,5]; "Замість святкових побажань
плинуть подання на Мацєж Польську. Гроші можна адресувати до книгарні Мацєжи (вул.Київська,12)
або в адміністрацію тижневика [8,4]".
Допомагали школам і інші культосвітні установи та мистецькі заклади. Так, друкарня у Житомирі
пожертвувала на Мацєж Польську Волині гонорар за редакторську працю "пані К.Р.", яка побажала
залишитися невідомою, у сумі 25 руб. А ось ще одна цікава інформація: "У житомирському міському
театрі відома група аматорів сцени двічі виконала дуже популярну і досконалу комедію Міхала
Балуцького "Відкритий дім"... Прибуток від вистави призначений для Мацєжи Польської. Цей факт є
найкращою рекламою" [6,8]; "Спілка жінок-польок в Житомирі провела у неділю 20 листопада у
відділовій кав`ярні вечірку на користь дитсадків для біженців" [8,4].
© Сейко Н.А., 2004
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Так, з часом місце буденних мирних оголошень зайняли відозви, розпорядження, виклад перебігу
революційних подій та їх аналіз. Для доброчинності на цілі розвитку шкільництва залишалося дедалі
менше місця на шпальтах газети.
Такого роду засоби масової інформації є важливими для історико-педагогічного аналізу з огляду на
кілька причин: 1) вони надають детальну краєзнавчу інформацію регіонального рівня; 2) у таких зразках
ЗМІ відображена місцева соціокультурна ситуація на загальному державному фоні, що дає можливість
застосувати порівняльно-історичний метод і визначити специфіку регіону; 3) у регіональних газетах
можна віднайти відомості про особи добро чинників, які відсутні у газетах та часописах
загальноросійського рівня.
ІІ. Періодична преса, цілком присвячена діяльності доброчинних товариств та закладів
громадської опіки. Ця група засобів масової інформації ХІХ – початку ХХ століття представляє у
контексті обраної проблеми найбільший інтерес.
До неї можна віднести часописи: "Журнал
Императорского Человеколюбивого Общества", "Призрение и благотворительность в России", "Трудовая
помощь", "Детская помощь" та деякі інші. Звернемося до двох із вказаних часописів: "Трудова допомога"
та "Опіка і доброчинність у Росії". Зауважимо одразу, що власне українських (чи україномовних) серед
таких часописів віднайти не вдалося. Однак російські часописи, присвячені доброчинній діяльності та
громадській опіці, публікували досить матеріалів з України.
Часопис "Трудова допомога" ("Трудовая помощь") видавався з 1898 по 1916 рік Попечительством про
будинки працьовитості та робітничі будинки ("Попечительство о домах трудолюбия и работных домах")
імператриці Олександри Федорівни. Структура часопису з року в рік залишалася більш-менш постійною.
Зміст поділявся на 8-9 розділів, серед яких у контексті досліджуваної проблеми найбільший інтерес
викликають такі: "Узаконення і розпорядження уряду з проблем громадської опіки та доброчинності";
"Нариси приватної доброчинності в Росії" (у цьому розділі можна знайти чимало відомостей про
доброчинні пожертви на користь дитячих притулків, сиротинців, лікарень, шкіл в Україні); розділ,
присвячений теоретичним засадам розвитку доброчинності (переклади наукових праць та вітчизняні
публікації), напр. Благотворительность и трудовая помощь гр. д`Оссонвиля. Перевод с франц.
Б.К. Ордина [//Трудовая помощь. - №4, 1898. – С.358-375].
Таким чином, часопис "Трудова допомога" у кінці ХІХ століття став необхідним джерелом
інформації як для керівників земств та попечителів шкіл, так і для місцевих доброчинців - представників
інтелігенції, купецтва, дворянства тощо.
Серед законодавчих актів, опублікованих у часописі, на особливу увагу в сенсі досліджуваної
проблеми заслуговує "Зразковий статут товариств надання допомоги незаможним учням" ("Нормальный
устав обществ вспомоществования нуждающимся учащимся"). Необхідність розробки такого документа
полягала в тому, що кількісне зростання різного роду шкільних доброчинних товариств вимагало якісно
нового підходу до їх юридичного статусу та підстав діяльності [10].
Такі товариства могли надавати кілька видів доброчинної допомоги школярам: оплата навчання
окремих учнів; безплатна видача книг і навчальних посібників або їх продаж за пільговими цінами;
надання одягу, взуття, харчування для незаможних учнів; сприяння у пошуку учнями додаткових джерел
заробітку (наприклад, навчання учнів вдома тощо); безплатне постачання ліків та лікування у шпиталях;
призначення грошової допомоги.
Для визначення виду та обсягу доброчинної допомоги бралися до уваги не лише матеріальні умови
проживання школяра, але й його поведінка, ставлення до навчання. Таким чином, доброчинність з
чинника власне соціалізаційного перетворювалася на мотиваційно-ціннісний, спонукальний.
Доброчинні кошти товариств допомоги надходили з кількох джерел: членських внесків; прибутків від
вкладених коштів; пожертв членів товариства чи інших осіб та установ (кошти, речі, заповіти); прибутків
з різноманітних акцій, влаштованих товариством (театральні вистави, літературні читання, публічні
лекції, концерти тощо); зборів за підписними листами і книгами; публічних зборів коштів (т.зв.
"кварцяних" зборів).
Крім публікації та коментаря, до нормативно-правових актів у сфері доброчинності, часопис
"Трудова допомога" подавав багато інформації про розвиток доброчинності в різних регіонах Російської
імперії, в тому числі – в Україні. Так, в одній зі статей опубліковані враження інспектора закладів опіки
О.О. Буксдевгена про відвідання ним київського дому працьовитості. Він відзначив, що у цьому закладі
діти 7-11 років працювали у кількох ремісничих майстернях і отримували платню за свою працю, на що
могли утримувати себе: "Мені показували хлопчика, що раніше ночував під парканом; тепер він
знаходиться у будинку працьовитості, де, крім нього, мають притулок ще три хлопчики і троє дівчаток,
зовсім безпритульні; бачив я також 16-річного хлопчика, котрий пішки прийшов з Тобольська до Києва
як прочанин. Опинившись тут без будь-яких засобів і з хворими очима, він знайшов притулок у домі
працьовитості, де сторожем отримує 4 руб.50 коп. щомісяця" [10: 89].
Значне місце у часописі "Трудова допомога" надавалося дітям і підліткам, що знаходилися у місцях
позбавлення волі та неповнолітнім злочинцям. Доброчинність при цьому сприймалася як вирішальний
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чинник превентизації злочинності, а просвітництво, залучення дітей до школи – як засіб зниження
дитячої та підліткової поведінки [12].
Практика російського судочинства того часу призвела до того, що, разом із засудженими батьками, у
в`язницях утримувалися їхні діти. Таким чином, попереджаючи дитячу безпритульність, суспільство
нарощувало злочинність серед дітей па підлітків. При цьому такі діти лише зрідка відвідували школу,
роками не полишаючи в`язничних мурів. Про рівень їхньої адаптованості до життя у суспільстві поза
в`язницею не варто й говорити. Автор визначав таку ситуацію як "вирощування злочинців коштом
держави, доброчинність же – як інструмент виправлення шкоди, заподіяної суспільством своїм
громадянам" [12].
Серед категорій соціально дезадаптованих дітей, що стали об`єктом уваги часопису "Трудова
допомога", були й безпритульні. Ф.Г. Подоба, завідувач Санкт-Петербурзьким дитячим притулком
св. Ольги, пропонував своє бачення доброчинної допомоги безпритульним дітям та притулкам для
неповнолітніх. На його думку, кошти, на які утримувалися притулки, мали поділятися надвоє – основні
(асигнування міської громади) та спеціальні (пожертви приватних осіб, прибутки з майстерень,
доброчинні збори з акцій тощо). Кожен притулок мав заснувати на ці кошти кілька стипендій для
найбільш здібних вихованців з метою їх подальшого навчання після закінчення училища при сиротинці.
Крім звичайних класів, при сирітському притулку можна було засновувати ремісниче училище для дітей,
які залишалися у притулку після 16 років. На забезпечення ремісничих училищ виділялися кошти зі
спеціальних (доброчинних) фондів [14].
Варто зауважити, що доброчинної допомоги потребували не лише вихованці, але й педагоги
притулків, які все життя присвячували обездоленим дітям. У 1873р. в одеському притулку помер від
голоду вчитель Андреєв. Цей факт також став предметом обговорення у часописі [13:290].
Часопис "Трудова допомога" публікував також відомості про спеціальні доброчинні акції, що
проводилися Попечительством про будинки працьовитості і робітничі будинки. Так, у 1900р. був
оголошений конкурс творів на здобуття премії імені імператриці Марії Федорівни; теми для творів
визначалися такі: "Трудова допомога як засіб опіки бідних", "Історичний огляд заходів громадської опіки
і доброчинності в Росії", "Співвідношення приватної і громадської діяльності у царині опіки бідних і
доброчинності".
Часопис "Опіка і доброчинність в Росії" ("Призрение и благотворительность в России") видавався
протягом 1916 року і був призначений, головним чином, для збирання, обміну та передачі інформації,
пов`язаної зі становищем біженців та місцевого населення, яке опинилося у полі бойових дій у період І
світової війни. Проблема доброчинності як засобу розв`язання найсуттєвіших завдань соціального
захисту дітей та підлітків зайняла на сторінках часопису не останнє місце.
Особливе місце серед громадських доброчинних організацій періоду першої світової війни займала
фундація Великої княжни Тетяни Миколаївни. Ця фундація стала своєрідним зв`язуючим осередком між
доброчинними структурами царської Росії та місцевою громадою у сенсі доброчинної допомоги дітям,
які опинилися у категорії біженців і прибули з Польського Королівства або із західної частини України.
Оскільки цей комітет мав поважну підтримку при царському дворі, то йому вдалося дістати дозвіл на
організацію середніх шкіл для біженців у кінці жовтня 1915 року [15]. Ці школи мали фінансуватися як
за рахунок державного бюджету, так і за рахунок приватних пожертв. У короткий час було створено
осередки Комітету в усіх регіонах України. Розглянемо діяльність деяких.
Київське відділення Комітету Великої Княжни Тетяни Миколаївни розпочало свою діяльність 15
січня 1915 року. У перший час своєї діяльності комітет надавав біженцям лише грошову допомогу. Для
старших підлітків та молоді були влаштовані майстерні. Першою з таких майстерень стала швацька. У
ній протягом року було виготовлено 32 218 одиниць різного одягу. Цей вид трудової доброчинності став
популярним, тому було відкрито згодом ще дві швацькі майстерні та взуттєва. Учнями останньої стали
діти біженців (25 підлітків) [16: 573]. З дітей підліткового віку організовувалися також артілі (натирачів
підлоги, вантажників і лісорубів).
На одному із засідань Комітету обговорювалося питання про "спонукання підлітків-біженців до
трудової діяльності", оскільки в час війни серйозно збільшилася кількість дітей, які займалися
грабунком, попрошайництвом, бродяжництвом. Їх затримували органи правопорядку за
"праздношатательство и безписьменность" (рос.) [17: 596]. Тому комітет зав`язав контакти з т.зв. Судом
для малолітніх. Окреслилися два шляхи вирішення проблеми. Один – передати цю справу до компетенції
поліції та Особливих судів для малолітніх. Другий – поширити сферу діяльності комітету на таку групу
дітей, тобто організувати для них окремий вид доброчинної допомоги – у вигляді трудової
взаємодопомоги.
Подільське відділення Комітету Великої Княжни Тетяни Миколаївни засноване 18 жовтня 1914 року.
З часом заснувалися повітові осередки у Кам`янці, Проскурові, Утиці, Літині, Вінниці, Гайсині, Брацлаві,
Могилеві-Подільському, Балті і Ямполі. Особливою турботою подільського комітету одразу стали діти,
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школярі, старенькі, непрацездатні. У Кам`янці-Подільському було відкрито постійний притулок для
опіки над дітьми осіб, що постраждали внаслідок військових дій.
Волинське відділення Комітету Великої Княжни Тетяни Миколаївни засноване 31 грудня 1914 року.
Відділення створило притулок для дітей, які загубили батьків, а також для повних сиріт на 100 осіб
різного віку та національності. У притулку, окрім опіки, дітям забезпечувалося навчання грамоти, письма
та рукоділля. Варто передбачити, що серед них були діти-поляки, хоча про це не вдалося віднайти
окремих матеріалів [16: 568].
Таким чином, преса ХІХ – початку ХХ століття на своїх шпальтах приділяла значну увагу розвитку
доброчинності у всіх сферах громадського життя. Це стало свідченням того місця і ролі, яке зайняла
доброчинність у суспільній свідомості та розвитку соціокультурного простору. За публікаціями можна
виділити основні форми доброчинності у сфері освіти, які існували у ХІХ – початку ХХ століття, такі як:
індивідуальна, групова та масова форми доброчинності (за рівнем вияву); державна, приватна,
громадська тощо (за рівнем організації); етнічна, конфесійна тощо (за специфічними соціокультурними
виявами); фінансова, діяльнісна, організаційна (за типом соціального захисту); одномоментна, тривала,
постійна (за часом дії).
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Сейко Н.А. Благотворительность в сфере образования на Украине на страницах периодической
печати конца ХІХ – начала ХХ в.
В статье раскрывается место и роль периодических изданий в распространении сведений о
благотворительности в сфере образования Украины на примере региональных и общегосударственных
образцов прессы.
Sejko N.A. Charity in the Field of Education in Ukraine
(based on the periodicals of the end of 19th - the beginning of the 20th centuries).
The paper addresses the role of press in the dissemination of information on charity in the field of education in
Ukraine based on the regional and national periodicals.
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ГРОМАДЯНСЬКА КУЛЬТУРА АНГЛІЙСЬКИХ СТУДЕНТІВ (ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ)
Розглядаються теоретичні аспекти формування громадянської культури студентів Англії.
На порозі XXI століття сфера освіти суттєво змінюється. Освітні реформи набули глобального
характеру, стали важливою складовою соціальної політики держав. Науково-технічний прогрес, участь в
системі глобальної економіки висувають комплекс спільних вимог до освітніх структур різних країн, що
сприяє її уніфікації, інтернаціоналізації. Однак і зараз система освіти кожної країни відображає
особливості її соціально-економічного розвитку і політичної структури, демократії та прав людини.
Розбудова демократичної держави, становлення громадянського суспільства в Україні потребують
адекватних змін навчальної і виховної роботи загальноосвітніх та професійних навчальних закладів.
Культурі громадянського виховання у цьому контексті належить провідна роль. Зокрема вища
професійна школа має сформувати у юнаків і дівчат готовність стверджувати свою громадську позицію,
виявляючи при цьому критичне мислення й толерантне ставлення до позиції співгромадян.
Проблеми освіти і виховання, зокрема проблему формування громадянської культури, у зарубіжних
країнах досліджують З. Малькова, Т. Яркіна, М. Славіна (США), Н. Абашкіна, Т. Вакуленко, В. Гуменюк
(Німеччина), О. Леонтьєва, А. Парінов, М. Лещенко (Англія) та ін. При цьому для нас важливими є
результати пошуку М. Лещенко щодо формування громадянськості як складової загальної культури
майбутніх членів суспільства. Проблему підготовки дітей і молоді до життя в суспільстві у зарубіжних
країнах досліджують О. Сухомлинська, Л. Пуховська, Н. Лавриченко та ін. У цьому зв'язку для нас
особливо важливими положення О. Сухомлинськоі про утвердження гуманістичних громадянських
цінностей європейської молоді як основи зміцнення громадянської культури індивідів (щодо місця своєї
спільності у морально-правовому полі Європейського Співтовариства). Проблема розвитку
громадянської культури в англійської молоді має давне філософське підґрунтя. Першооснови її
закладали А. Бен, Дж. Локк, Дж. Міль та ін. Також філософські аспекти виховання, зокрема й виховання
громадської культури, досліджували К. Роджерс, А. Маслоу, В. Франкл. У цьому зв'язку важливим є
соціокультурний підхід для розуміння сутності громадянської культури особистості як основи
утвердження громадянського демократичного суспільства.
Соціологічні та етичні аспекти громадянської культури в Україні вивчають А. Гусейнов, М. Попович,
О. Забушко, А. Кудін. У цьому зв'язку для нас особливо важливими є позиції вчених щодо
самоактуалізації як основи формування громадської культури, зокрема й у студентів вищих навчальних
закладів. Все ж доводиться констатувати, що прямих робіт у напрямку виховання громадської культури у
студентів коледжів подальшої освіти, зокрема у Великій Британії, ми не знаходимо. Все окреслене вище і
визначило завдання нашої статті.
Слід сказати, що громадянська культура сучасних студентів Англії включає розуміння юнаками і
дівчатами сутності своїх прав і обов'язків щодо державних інституцій, владних структур, інституцій
громадянства та свого загального способу навчання і життєдіяльності у цій системі. Це, у свою чергу,
передбачає розвиток знань основ культури, емотивно-мотиваційної сфери та сфери відчуттів, критичного
мислення та уміння адекватно ставити близькі та віддалені життєві перспективи з метою подальшого
самоствердження як громадян Англії. Більш ніж 300-річний досвід розвитку громадянської культури
Англії (де гармонійно поєднуються влада Парламенту з певними повноваженнями Королеви) не міг не
позначитися на дотриманні всіма громадянами, зокрема і студентською молоддю, чітко усталених прав і
обов'язків. При цьому такі формуються і, звичайно, засобами традиційної громадянської культури
(засобами традицій) та у навчально-виховному процесі коледжів подальшої освіти.
Природно, що розуміння поняття "громадянська культура" студентів Англії потребує виявлення
філософських засад у гностичному полі таких понять як "свобода", "необхідність" і "відповідальність".
Вперше поняття "відповідальність" окреслив у своїй роботі "Емоції і воля" (1859) англійський філософ
А. Бен. Він розглядав її у розумінні звинувачення, осудження, покарання. Пізніше англійський філософ
Дж. Міль розглядав згадане поняття у розумінні "підзвітності" і його соціальної та практичної ролі, що
надавало йому можливість трактувати відповідальність як вираження свободи і необхідності [1 : 466].
У ХІХ ст. даний аспект відповідальності розглядав і Гегель, котрий, аналізуючи діалектику
суб'єктивного та об'єктивного, зробив висновок, що, "оскільки суб'єктивна воля людини
підпорядковується законам, то протилежність свободи і необхідності зникає [2 : 38] і "виконання
обов’язку робить людину вільною" [3: 195]. Саме поєднання свободи і відповідальності дозволяє людині
глибше усвідомити сутність громадянської культури.
Зазначимо, що для виявлення сутності громадянської культури виникає необхідність реалізації
культурологічного підходу, який є загальнометодологічним орієнтиром в окресленні сучасних
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гуманітарних наукових знань. У свою чергу такий підхід має орієнтуватися на положення про єдність
загальнолюдського, національного і особистісно-культурного, тобто він має забезпечувати дослідження
молодіжних виховних проблем у контексті загальнофілософського розуміння культури.
Для наукового розуміння сутності культури, яка є підґрунтям формування особистості, певне
значення мають положення "Великої хартії університетів", що була прийнята в 1638 році в Сорбонні. У
цьому документі для об'єднання всіх університетів було проголошено, що вища школа є інститутом
відтворення та передачі культури, що в свою чергу сприятиме взаєморозумінню студентської молоді та
викладачів.
Теоретичне розуміння поняття "культура" на основі ґрунтового аналізу дозволяє стверджувати, що
воно є багатозначним, відрізняється складністю та багатомірністю. Не зважаючи на велику кількість
визначень поняття "культура", можна виділити такі основні положення: сутність культури –
гуманістична, людинотворча, яка полягає в конкретизації загальнолюдських цінностей стосовно кожної
людини; продуктом і одночасно творцем культури є людина; головним джерелом культури є діяльність
людини; культура включає в себе способи і результати діяльності людини. Культура розглядається як
механізм, що регламентує і регулює поведінку та діяльність молоді, яка є її носієм і ретранслятором,
тобто культура – специфічно людський спосіб буття, котрий визначає весь спектр практичної та духовної
активності людини, її можливої взаємодії з навколишнім світом і собою.
На основі теоретичного аналізу праць з культурології виділено декілька підходів до розуміння
поняття "культура", які стали теоретико-методологічною основою розв'язання завдань формування
громадянської культури студентської молоді. Прихильниками першого підходу (особистісний підхід) є
Є. Баллер, Л. Коган, Л. Круглова, М. Можуєв, Е. Ржабек, В. Семенов, Л.Сохань. Вони характеризують
культуру як динамічний процес розвитку сутнісних сил людини, тобто процес творчої самореалізації
особистості, котра виступає суб'єктом культурно-історичного процесу, та інші вчені.
Представники другого підходу (діяльнісний підхід) визначають культуру як специфічний спосіб
людської діяльності (В. Данилович, Ю. Вишневський, В. Жарнков, Ю. Жданов, Н. Злобін, Е. Маркарян,
О. Ханова, 3. Хелус та інші автори).
У третьому підході (аксіологічний підхід) культура визначається як система цінностей (С. Анісімов,
А. Ариольдов, В. Блюмкін, М. Дьомін, С. Дробницький, А. Коршунов, Г. Оботурова, Т. Порохопська,
Н. Розов, Е. Соколов, Н. Чавчавадзе та інші філософи). Усі зазначені підходи взаємопов’язані,
взаємодоповнюють один одного. Однак не можна віддавати перевагу якомусь одному з них, оскільки всі
становлять сутність процесу формування громадянської культури особистості, зокрема й студентської
молоді.
Ці авторські підходи дозволили нам глибше підійти до розуміння сутності поняття "духовна
культура". При цьому духовна культура особистості, студентської молоді є її інтегральною якісною
характеристикою, формування якої зумовлене взаємодією наступних аспектів: емоційно-ціннісного, що
включає систему цінностей і ціннісних орієнтацій, які емоційно "забарвлюються" у процесі діяльності і
визначають ставлення особистості до себе, інших людей, оточуючого світу; когнітивного як системи
знань (етичних, естетичних, екологічних, правових, деонтологічних, професійних); процесуального, що
включає систему умінь, навичок і нахилів студентської молоді, які дозволяють ефективно виконувати
пізнавальну, різнобічну, зокрема й громадянську діяльність.
У залежності від об'єкта, спрямованості діяльності людини виділяють такі види культури: політичну,
правову, художню, естетичну, фізичну, культуру праці й побуту, науку, мораль, освіту і виховання.
Останнім часом виділяють культуру спілкування, а також соціальну. Зазначимо, що між ними
спостерігається складна діалектика матеріального й духовного, що приводить до прогресивних змін у
різних сферах життєдіяльності людини, результатом чого є становлення певної взаємодії з навколишнім
світом, іншими людьми та собою. Формування інтелектуальної, моральної, естетичної, правової,
емоційної культури особистості через усвідомлення досягнутого в науці, мистецтві, моралі, філософії,
праві, тобто через засвоєння певного досвіду суспільства.
Отже, духовна культура є серцевиною особистості, вираженням найвищих загальнолюдських
цінностей, які вироблено людством протягом розвитку всієї історії світової культури. До них відносять
три найвищі духовні першоджерела: пізнавальне, моральне, естетичне, які, поєднавшись, знайшли
вираження в ціннісній триєдності Істини, Добра і Краси. Ця аксіологічна тріада є основою духовності,
що зумовлює загальнолюдський сенс буття. Існування цих цінностей виходить за межі життя певної
людини. Цінності створюються кожною людиною самостійно, а також засвоюються у готовому вигляді
на основі інформаційних джерел і досвіду. Проте культура зберігає і передає цінності від покоління до
покоління, від народу до народу, від суспільства до особистості. Передача ця і становить сутність
виховання. Якщо освіта забезпечує знання, а научіння – оволодіння уміннями і навичками, то виховання
– це прилучення до цінностей. Тому зміст навчання та виховання у навчальному закладі зводиться саме
до розвитку розуміння основ культури сприйняття духовних цінностей, до формування уміння
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прилучатися до основних знань, які накопичено людством. Освіта за своєю сутністю є накопиченням
знань через засвоєння духовних цінностей.
В окресленому контексті варто погодитись із положенням М. Мід про три визначальних типи
культури: префегуративну, кофегуративну і постфегуративну [4:195]. Підтримуючи це положення,
зазначимо, що традиційно у формуванні громадянської культури англійської молоді поєднуються два
останніх типи. Проте, все це потребує подальшого обґрунтування та експериментального дослідження.
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ПЕРІОДИ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДСТВА З ПРИРОДОЮ
У статті представлено характеристику періодів взаємодії людства з природою. Особлива увага
акцентується як на екологічно виваженій поведінці, так і на споживацькому ставленні людей до
природи.
Останнім часом вчені звертають увагу на глобальні проблеми, що стосуються інтересів всіх націй,
держав, усього людства. До їх числа належать: встановлення міцного миру на Землі, знищення осередків
міжнародної напруженості, охорона навколишнього середовища, раціональне використання природних
ресурсів, забезпечення потреб людства в екологічно чистих продуктах харчування, запобігання
розповсюдженню найбільш небезпечних захворювань.
Своєрідність глобальних проблем полягає в тому, що вони не можуть бути вирішені зусиллями
окремих держав. Розв'язання їх передбачає скоординовані дії всього населення Землі. Окрім зазначеного,
глобальні проблеми є комплексними, тобто взаємообумовленими й тісно пов'язаними між собою. Та
останнім часом світове співтовариство дедалі більше усвідомлює, що навіть зменшення загрози війни не
виведе людство з того критичного стану, до якого призвело споживацьке ставлення людей до природи.
Отже, подальший розвиток цивілізації залежить від наслідків зіткнення двох життєвих позицій:
безвідповідального задоволення членами суспільства власних потреб та вільної творчої самореалізації
кожної особистості в поєднанні з відповідальним ставленням до світу як цілісної ноосфери. Пояснюється
це тим, що людина – особливий біологічний вид, який впливає на природу не лише процесами обміну
речовин у живій природі, тобто біологічним обміном, а й трудовою діяльністю. Виходячи зі сказаного
вище, ми вважаємо, що проблема взаємодії людини з природою є в наш час надзвичайно актуальною і
потребує особливої уваги не тільки вчених-екологів, а й усього суспільства, і безпосередньо всіх ланок
освіти, де екологічне виховання молоді має посідати належне йому місце.
Історія взаємодії суспільства й природи (за Г.О. Бачинським) налічує 3 стадії розвитку [1:7].
Перша стадія (від появи на Землі перших людей примітивного виду до виникнення близько 40 тисяч
років тому сучасного людського виду) тривала близько 2-3 млн. років. Це період органічного входження
людини в природу, накопичення знань про оточуючий світ, пристосування людини до природних умов
середовища.
Друга стадія взаємодії суспільства та природи, тривала приблизно 40 тисяч років (від початку
палеоліту і до кінця другої світової війни) і характеризувалася інтенсивним розвитком землеробства,
скотарства, виникненням ремесел, будівництвом сіл, міст, фортець, розвитком науки та одержанням
перших кислот, пороху, фарб, мідного купоросу тощо. У цей період людство активно, але переважно
локально, використовувало природні ресурси. Характеризуючи другу стадію взаємодії суспільства й
природи, слід відмітити як екологічно виважену поведінку, так і споживацьке ставленням членів
суспільства до природних ресурсів. Прикладом останнього може бути розвиток цивілізації Шумера.
Бажання підкорити природу та отримати від неї будь-яким шляхом якомога більше благ, призвели до
деградації екологічної системи та краху однієї з перших на Землі цивілізацій. Сучасний Шумер —
одноманітна рівнина. Важко повірити в те, що колись ця земля була родючою й процвітаючою.
Сьогоднішній непривабливий вигляд цієї місцевості — це відповідь природного середовища на
непродумано-руйнівну діяльність людей.
Таким чином можна охарактеризувати й господарську діяльність жителів Древньої Індії. Знищення
ними значної площі лісу в долині ріки Інд спричинило водну та вітрову ерозію поверхні землі, а
вирубування у горах дерев — танення снігу й льоду. Надмірне випасання худоби вплинуло на
водозатримуючу здатність ґрунтів, при цьому значно знизивши їх родючість. Отже, спустошення більшої
частини території цієї цивілізації було викликано порушенням рівноваги в природі.
На відміну від цивілізації Індії та Шумера, цивілізація Древнього Єгипту проіснувала майже 3,5
тисячі років. Під час вивчення наукових досягнень цієї цивілізації не відмічено негативного впливу
зазначеного суспільства на біосферу. Єгиптяни строго дотримувалися існуючих в державі законів, багато
з яких регламентували ведення господарства. Згідно з наказом одного з фараонів заборонялося добувати
мідну руду та лити метал на східному березі Нілу. Окрім зазначеного, системою зрошування ґрунтів
керувала централізована влада Древнього Єгипту.
Зрошувальні канали навчилися будувати й жителі Древнього Китаю. Високі врожаї
сільськогосподарських культур впливали на кількісний склад населення, що, в свою чергу, вимагало
відповідного збільшення площ полів та пасовищ. З цією метою осушувалися болота, знищувалися ліси,
розорювалися великі площі земель. Наслідком такого інтенсивного господарювання стало назрівання
екологічної кризи. Та жителі Древнього Китаю зуміли подолати її шляхом запровадження відповідних
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заходів щодо відновлення та підтримання екологічної рівноваги в природі. Тим самим забезпечивши
стабільне існування цивілізації Древнього Китаю до XVIII століття [2;3].
Проведений аналіз філософської літератури засвідчив, що античні філософи та мислителі теж
приділяли увагу питанням взаємодії людини з природою. Єдність складових компонентів системи
"людина - природа" висвітлювали в своїх працях Плутарх, Теофраст, Гомер. Гіппократ в трактаті "Про
повітря, воду і місцевість" наводив відомості про негативний вплив забрудненого навколишнього
середовища на здоров'я людини. Екологічні факти й міркування знайшли відображення в праці
Аристотеля "Про виникнення тварин". Не втратило своєї актуальності висловлювання римського
мислителя Л. Сенеки: "Жити щасливо і жити в злагоді з природою - одне й те саме". Та слід зазначити,
що існував і інший погляд на природу. "Характерним щодо цього є праці Декарта, де він прямо чи
опосередковано закликає людину стати "господарем" природи"[4].
Третя стадія взаємодії суспільства та природи почалася з середини XX століття (після закінчення
другої світової війни) і характеризувалася стрімким розвитком науки та впровадженням у виробничу
діяльність досягнень науково-технічного процесу. Це період протистояння суспільства природі,
неконтрольованого та безвідповідального використання її ресурсів.
Лише за останні 50 років XX століття людство збільшило споживання деревини вдвічі, води —
втричі, а викопних видів палива — майже в 5 разів. Слід зазначити, що кількість гірських порід та руд,
яка видобувається із кар'єрів, шахт, штолень різних країн світу у два з надлишком рази перевищує об'єм
лави та попелу, щорічно вивержених всіма вулканами Землі. Потужність підземних ядерних вибухів
перевищує потужність більшості землетрусів [5].
Окрім зазначеного, життєдіяльність людей змінила якість питної води, склад атмосфери, ґрунту,
вплинула на клімат. Пояснюється це тим, що людство, для поліпшення комфортності свого існування та
задоволення постійно зростаючих потреб, інтенсивно розвиває енергетику, засоби зв’язку, легку,
харчову, металургійну, машинобудівну, гірничо-видобувну, хімічну, нафтопереробну промисловості.
Лише в колишньому Радянському Союзі збільшення випуску продукції різних галузей промисловості
потребувало відчутного зростання об’єму використаних природних ресурсів. Якщо за 1940рік було
вироблено 5 млн. автомобілів, 31млн. тонн мінеральних добрив та видобуто 20 млн. тонн нафти, то в
1980 році виробництво автомобілів сягнуло позначки 30 млн. (тобто, збільшилося в 6 разів), мінеральних
добрив — 210 млн. тонн (зросло майже у 7 разів), а видобування нафти— 260 млн. тонн (збільшилося у
13 разів).
Інтенсивний антропогенний вплив на природу характерний і для подальшого розвитку держави. Так,
у "Основних напрямках економічного і соціального розвитку СРСР на 1986—1990 роки і на період до
2000 року" зазначено, що, забезпечуючи "подальшу реалізацію Довготривалої програми меліорації
земель, планується за 5 років ввести в експлуатацію 3,3 млн. гектарів зрошувальних і 3,6 млн. гектарів
осушених земель. До 1990 року передбачено довести валовий збір зерна до 250-255 млн. тонн, цукрового
буряку — до 92-95 млн. тонн, соняшника — до 90-92 млн. тонн, овочів — до 40-42 млн. тонн, фруктів і
ягід — до 14,5-15,5 млн. тонн, хлопка-волокна —до 2,3-3 млн. тонн"[6].
За період з 1996р. до 1990р. було заплановано поставити до сільських господарств 1900 тисяч
тракторів, 1600 тисяч вантажних автомобілів, 1770 тисяч тракторних причепів. За зазначений вище
період об’єм використаних мінеральних добрив було доведено до 30-32 млн. тонн (у перерахунку на 100
процентний склад поживної речовини), хімічних засобів захисту рослин — до 440-480 тисяч тонн;
вапнякових матеріалів — до 100 млн. тонн, а органічних добрив — до 1,5 млрд. тонн на рік. [6]
Сьогодні в цілому всі мешканці планети Земля щорічно видобувають 100 млрд. тонн руди, спалюють
7 млрд. тонн умовного палива, виплавляють 800 млн. тонн різних металів, вирубують майже 20 млн.
гектарів лісу, вносять в ґрунт більше 500млн.тонн мінеральних добрив, застосовують майже 4 млн. тонн
отрутохімікатів. До того ж, за даними всесвітньої організації охорони здоров’я в процесі
життєдіяльності, людське суспільство використовує до 500 тисяч різноманітних хімічних сполук, з них:
40 тисяч мають шкідливі для людини властивості, а 12 тисяч – токсичні[1:143].
Глобальний антропогенний тиск на природне середовище спричинив назрівання екологічної кризи,
що вже має певні прояви. Так, за свідченням науковців, кожної години на нашій планеті 1000 людей
вмирає від отруєння водою, 55 – гине від дії пестицидів та інших хімічних речовин, зникає 5-6 видів
рослинного чи тваринного світу. До того ж, у Північній півкулі планети випадає до 2000 тонн кислотних
дощів, з цієї та інших причин 1700 акрів продуктивної землі стає пустелею[7:19]. І це досить неповний
перелік наслідків, спричинених споживацьким ставленням людини до довкілля.
Характеризуючи третю стадію взаємодії суспільства та природи, слід зазначити, що для цього
періоду, окрім споживацького ставлення людей до природи, характерна й певна природоохоронна
діяльність. Лише одне з тисяч спеціалізованих господарств щорічно вирощувало більш, ніж 150 тисяч
саджанців різних порід дерев. Окрім дорослих, активну участь у озеленені населених пунктів приймали
школярі. Лише за 1950 рік учнями було посаджено 30 млн. дерев, проведено ряд рейдів з охорони лісів та
збереження малька риби [8].
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Навесні 1955 року в північно-західній частині села Богданівка Знам’янського району Кіровоградської
області учнями було посаджено 5 гектарів лісосмуг, а в боротьбі з ерозією ґрунтів урочища Сичеве
закладено діброву площею 20 гектарів[9].
Збереженню й примноженню природних багатств велика увага приділялася й у Павлиській середній
школі Онуфріївського району Кіровоградської області. Починаючи з 1952 року, всі школярі – від
першого до десятого класу – за попередньо визначеним планом залучалися до посильної
природоохоронної діяльності.
Уже на першому році навчання в "Школі радості" діти, посадивши 31 яблуню й стільки ж кущів
винограду, заклали "Сад матері". Восени першокласники посадили "Сад троянд", прищепивши бруньки
білих, червоних, жовтих троянд на власноруч вирощені з насіння шипшини пагони.
Активна природоохоронна діяльність учнів Павлиської школи була направлена на боротьбу з ерозією
ґрунтів та відновлення їх родючості.
Слід зазначити, що формування почуття високої відповідальності за збереження й примноження
природних багатств, бережне їх використання визнано в "Основних напрямках економічного і
соціального розвитку СРСР на 1986—1990 роки і на період до 2000 року" одним із першочергових
завдань держави.
У "Концепції національного виховання" зазначено що "українським дітям украй необхідні відчуття
відповідальності за природу, як національну і загальнолюдську цінність, основу життя на Землі,
господарські, гуманні принципи природокористування".
У статті 66 Конституції України визначено, що кожен громадян держави зобов’язаний не заподіювати
шкоди природі [10:147].
Суттєву роль у регулюванні екологічних відносин відіграє Закон України "Про охорону
навколишнього природного середовища" (1991р. з наступними змінами та доповненнями в 2000 році).
Цей закон є базовим у екологічній сфері. Його змістом визначено основні екологічні обов’язки громадян
України:
- берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства;
- вносити плату за використання природних ресурсів;
- здійснювати діяльність з дотриманням правил екологічної безпеки;
- сплачувати штрафи у разі екологічних правопорушень;
- не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб’єктів [10:152].
Природоресурсне право представлено такими нормативними актами: "Земельний кодекс"(від
1.01.2002), "Кодекс України про надра"( від 1994р. ), "Водний кодекс" (від 6.06.1995р. зі змінами від
21.09.2000р.), "Лісовий кодекс України" (від 21.01.1994р. зі змінами від 13.01.2000р.). Основне завдання
зазначених нормативних актів регулювати використання природних ресурсів, сприяти їх охороні та
відновленню.
Екологічні правовідносини регулюються й на основі Законів України "Про тваринний світ"(від
3.03.1993р. зі змінами від 6.03. 1996 р.), "Про охорону атмосферного повітря" (від 16.10.1992р. зі змінами
та доповненнями від 28.02.1995р.), "Про природно-заповідний фонд" (від 16.06.1992р. зі змінами від
14.12.1994р.), "Про екологічну експертизу" (1995р.).
Аналізуючи причини назрівання екологічної кризи, слід зазначити, що цей процес спричинений
багатьма факторами, серед них: неконтрольований демографічний вибух, нераціональне використання
корисних копалин, постійно зростаюче забруднення атмосфери, водних та земельних ресурсів.
Окрім цього, складність і трагізм сьогодення полягає в тому, що людство продовжує знаходитися у
фазі нестійкого розвитку, коли внутрішні конфлікти перешкоджають цілеспрямованому вирішенню
глобальної проблеми: налагодження стосунків людства з природою та усвідомлення того, що подальший
розвиток суспільства можливий лише за умови стабілізації середовища життя на основі гармонізації
соціальних та природних процесів. Адже, природа має абсолютну цінність, оскільки без неї неможливе
існування будь-якої цивілізації. "Природа це наш дім, і якщо ми будемо безтурботними марнотратцями,
ми зруйнуємо його; природа – частинка нас самих, а байдужість до природи – це байдужість до власної
долі" – застерігав В.О.Сухомлинський [11:555].
Як зазначає А.В. Яблоков, однією з причин того, що людство й природа опинилися в конфронтації є
екологічне неуцтво, нерозуміння, слабка поінформованість широкої громадськості. Не дивлячись на те,
що у світі щорічно публікується 15-18 тисяч робіт з питань екології. Такий рівень інформованого потоку
більш ніж достатній. Проте потрапляє ця інформація переважно до "вузького" кола науковців [12].
Останні дослідження соціологів і психологів переконливо свідчать про те, що першість серед причин
виникнення екологічної кризи посідає надзвичайно низький рівень екологічної освіти, занепад
духовності та загальний спад морального рівня членів суспільства. Адже, протягом тривалого часу
людство, вважаючи себе господарем природи, керувалося в процесі життєдіяльності принципами:
возвеличення людини над природою, існування природного середовища виключно для задоволення
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людських потреб, невичерпності природних ресурсів, безкарності неконтрольованої та неузгодженої з
законами функціонування природи виробничої діяльності членів суспільства.
За визначенням провідних вчених світу єдиним виходом з існуючої екологічної кризи – є докорінна
змінна ставлення людини до природи, глибоке вивчення законів її розвитку й обов’язкове дотримання
цих законів у процесі життєдіяльності кожного члена суспільства.
Американський педагог Бетті Ріордан вважає, що зміни в світі, у тому числі й екологічні, повинні
починатися зі змін у школі.
Комплексна система екологічного виховання повинна передбачити не тільки і не скільки передачу
певної суми знань учням, скільки підготовку їх до адекватного сприйняття сучасних реалій, такого
сприйняття, що відповідає новим обставинам, щоб учні були здатні самостійно діяти й приймати
рішення в умовах, яких не було й бути не могло у житті попереднього покоління [13:25].
Проект концепції неперервної екологічної освіти й виховання в Україні визначає навчання дитини в
школі важливим етапом екологічної освіти, яка базується на позитивному емоційному досвіді
спілкування з природою, закладеному в дошкільному періоді. Одночасно шкільна освіта є основою для
подальшої екологічної освіти [14].
На нашу думку, останні роки минулого століття започаткували четвертий період взаємодії людини з
природою, характерною ознакою якого стало усвідомлення необхідності глобального "ековсеобучу"
(В.А. Зубков), який би сприяв формуванню в кожного члена суспільства, з одного боку, розуміння
законів розвитку й існування природного середовища, а з іншого, – відповідальності за будь-які зміни в
ньому.
Особливої актуальності сьогодні набувають слова М. Реймарса, який зазначав, що "у людства
повинно бути майбутнє. І воно може бути світлим. Нерозв’язних проблем немає. Пройти небезпечну
ділянку шляху в майбутнє допоможе світло екологічних знань" [1].
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Мантула Т.И. Периоды взаимодействия человечества с природой.
В статье представлена характеристика периодов взаимодействия человечества с природой. Особое
внимание акцентируется как на экологически обоснованном поведении, так и на потребительском
отношении людей к природе.
Mantula T.I. The Periods of Interaction between Mankind and Nature.
The article sets out to provide the characteristics of the periods of interaction between mankind and nature.
Special attention is given to the ecologically grounded behavior and on the consuming attitude towards nature.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ "ІНТОНАЦІЯ" З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ
ОРХЕСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
У статті розглянуто методи орхестичного виховання при вивченні вчителями теми "Інтонація"
на уроках музики
На складному шляху становлення Української держави все більшої актуальності набувають проблеми
гуманізації освіти. На фоні загальносвітової тенденції підвищення уваги до Людини, зокрема її освіти,
вони окреслюються все рельєфніше. Багато вчених та вчителів-практиків розробляють нові методики
поглиблення музичного виховання, для чого застосовують різноманітні прийоми, а саме: "Музика і рух",
"Ритмічне виховання" та інші інтеграційні модуси, - котрі уможливлюють глибоко емоційне сприйняття
засобів музичної виразності, форми твору, інтонації тощо.
На жаль, не тільки студенти факультету підготовки вчителів початкових класів музичних
спеціалізацій, але й вчителі загальноосвітніх шкіл не до кінця усвідомлено розуміють поняття
"інтонація" як у музиці, так і в поезії. За результатами опитування вчителів музики 34-х загальноосвітніх
шкіл м. Житомира та студентів передвипускних та випускних курсів Житомирського державного
педагогічного університету імені Івана Франка (всього 150 осіб), виявилось, що 82 % анкетованих більш
або менш точно дали відповіді про інтонацію в поезії. Так, вони назвали певні компоненти цього
поняття: підвищення й пониження голосу, наголоси, підкреслювання смислових слів чи фраз, але не
завжди відзначали наявність пауз, кульмінацій і заглибин у тексті.
Що стосується інтонації в музиці, то правильно відповіли лише 20 % опитаних. Зокрема, у відповідях
було розкрите значення цього важливого музично-теоретичного та естетичного поняття:
1. Співвідношення висоти тонів по горизонталі, що існує в тісному зв’язку з ритмом (тобто мелодія).
2. Манера музичного виразу. 3. Одиниця в музиці, що складається з 2 – 3 і більш звуків в одноголоссі або
багатоголоссі.
Решта (80%) опитуваних дала такі відповіді: близьку до визначення поетичної інтонації – 40%; лише
відзначили, що інтонація - це співвідношення висоти звуків, – 37,2%; не відповіли зовсім – 2,8%.
Практика підтверджує, що найкраще вивчати поняття "інтонація" на зразках українських народних
пісень. Не випадково видатний музикознавець та фольклорист Ф. Колесса підкреслював, що навчанню
співу, має передувати знайомство із ритмічною будовою українських народних пісень. Автор писав: "У
народній пісні мелодія першого рядка творить наче рамку або постійну форму, в яку відливаються всі
дальші рядки й вірші однієї і тієї ж пісні. Тому поділ мелодії на фрази та ритмічні рядки й мотиви
віддзеркалюється в тексті поділом на вірші й силабічні групи; паузи, так звані мертві інтервали та навіть
тактові риски, які розмежовують фрази й ритмічні мотиви мелодій, сходяться правильно з цезурами,
розділовими знаками між віршами та їх частинами.(...) Знання ритмічної будови українських народних
пісень і тісного зв’язку між складом мелодії і віршованої строфи дуже важливе для правильного
фразування, щоб учні привчалися належним чином визначати, закінчувати й відмежовувати музичні
фрази та не переривати дихання всередині фрази або ритмічного мотиву, зв’язаного з суцільною групою
силабічною" [1:10 – 11].
Поряд з ритмікою вірша, на думку українських композиторів доцільно вивчати інтонаційну природу
дитячої народної пісні. Тому з'являється ціла низка репертуарних та сольфеджійних збірок для
музичного виховання дітей (М. Лисенко, М. Леонтович, К. Стеценко, Я. Степовий, М. Вериківський, В.
Верховинець, Г. Верьовка, П. Козицький, Г. Компанієць, Л. Ревуцький та інші). Зокрема, М. Леонтович
відзначав, що діти повинні засвоювати "по слуху якусь кількість народних пісень, відповідних до їх
дитячого віку, як з боку мелодійного, так і літературного" [2:14]. Ще у кінці XIX століття геніальний
вчений, дослідник-філолог О. Потебня звертав увагу на важливість дослідження фольклору паралельно з
історико-музичним та історико-словесним його вивченням [3:3].
Зі сказаного випливає, що найперше потрібно вивчити "мовну інтонацію" дитячого музичного
фольклору. Визначення мовної інтонації подається в багатьох джерелах (Л. Булаховській, М. Баженов, Є.
Кротевич, Д. Баранник, Г. Олійник, І. Борисюк, Т. Королева, Н. Плющ, А. Багмут, Б. Головін, Л. Кантер,
А. Капська та інші). Автори підкреслюють, що інтонація не є чинником раз і назавжди визначеним, це
результат внутрішніх потреб, думок, стану носія слова, який орієнтується на художню ідею і смисл
виголошеного тексту. Б. Головін, наприклад, вважає, що інтонація є рухом "в процесі розгортання мови,
висоти її звучання, сили, темпу, тембру та членування її паузами" [4:200]. Як "засіб смислового
виділення слів і словосполучень у реченні, а також його емоційно-експресивного оформлення" [5:70],
розглядають інтонацію С. Єрмоленко та С. Бибик. Виділяються також складники інтонації: мелодика,
пауза, ритм, тембр та темп. Д. Ганич та І. Олійник доповнюють поняття "інтонації" на лінгвістичному
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рівні: "Ритмомелодійний лад мовлення, який служить для вираження смислових і емоційних
особливостей висловлення і виявляється в послідовних змінах висоти тону, сили й тривалості звучання,
тембрі голосу. Інтонація є одним з фонетичних засобів мови" [6:97]. Крім вище зазначених складників,
автори виділяють фразовий та логічний наголос, інтенсивність мови.
Найбільш глибоким та повним є визначення інтонації знаходимо у А. Багмут: "Сукупність звукових
мовних засобів, завдяки яким передається смисловий, емоційно-експресивний і модальний характер
висловлювання, комунікативне значення та ситуативна зумовленість, стилістичне забарвлення тексту,
індивідуальність виражальних прийомів мовця" [7:210]. Авторка розглядає інтонацію як акустичне
явище (органічний комплекс частотних характеристик звуків та їхніх змін у висловлюванні, формантних
ознак, динамічних і темпоральних показників); виділяє її як окремий рівень в ієрархічній системі мови,
що тісно пов’язаний з синтаксичними і лексико-семантичними засобами; класифікує виражальні
значення інтонації (структурну цілісність висловлювання, комунікативний тип висловлювання та його
різновиди, інформативну вагомість усього висловлювання у тексті або його складових: характер
емоційного забарвлення мовного тексту, експресивність, модально-волюнтативні характеристики
мовлення, смислове та синтагматичне членування звукового тексту, актуальне членування
висловлювання, стилістично-виражальні ознаки тексту, позалінгвічні ознаки мовця). А. Багмут розглядає
як національні особливості мовно-інтонаційних універсалій спадний характер розповідного
висловлювання або висхідно-спадний за тональними та динамічними характеристиками; висхідний та
висхідно-спадний (рідше спадний) питальної інтонації; більш інтенсивний, вищий тональний рівень у
спонукальних і вигукових висловлюваннях.
Для передачі інтонаційних особливостей, зокрема тонального контуру фрази, в останній час
дослідники використовують нотний запис, цифрове позначення, графічні схеми (інтонограми,
інтонографічні схеми та рисунки).
Своє розуміння взаємозв’язку мови та музики дає Ю. Асаф’єв: "Як інтонаційне мистецтво, музика
оживляється, коли зв’язується з безпосередніми звукореакціями людини на життєві відчуття, як вони
відбиваються в живій мові. В такі епохи не тільки мова як процес звучання, але навіть окремі слова
слугують для композитора стимулом до музичної творчості, виявляючись провідником емоційного тону"
[8:8]. Автор розглядає принципи взаємозв’язку мови та музики, мовного та музичного інтонування,
розкриває шляхи послідовної навчальної роботи над ладовою інтонацією. Підкреслює, що працюючи над
сольфеджіо, потрібно ясно розуміти, що мовна й чисто музична інтонація – "розгалуження одного
музичного потоку". Звідси природно випливає обов’язковість спостереження за відтінками та
звивинами людського мовлення та за проявами тісного зв’язку мелодичної лінеарності та мелодичної
конструктивності з рухом і динамікою мовленнєвого потоку [9:7-8]. Музикознавець рекомендує
привчати слух до якісної оцінки інтервалів за допомогою мовної інтонації: відтворювати основні
відтінки мовної інтонації та шукати співвідношення та відмінності між ними та відповідними моментами
в музичній інтонації. З другого боку, автор пропонує вести слух від мовної інтонації через поступове
виявлення музичного малюнку, до синтезу слова й наспіву в найвищих прикладах мелодичної мови.
В першій стадії роботи Б. Асаф’єв виділяє етапи якісної оцінки інтервалів у зв’язку з мовною
інтонацією (побутовою, стилізованою, тобто поетичною та театрально-декламаційною) спостереження
над основними відтінками мови (поклик, питання, ствердження, подив, прохання, перелічування тощо),
націлене на розрізнення музичних елементів в малюнку та динаміці мовної інтонації: загальної звукової
лінії інтонації, розподілу сили звучання та місце головного акценту, діапазону й відстані всередині
певного інтонаційного об’єму, темпу.
Науковець застерігає від вивчення "пісенних форм шляхом кількісного архітектонічного аналізу
(вирахування тактів, що утворюють речення та періоди) " [9:20]. Важливим зауваженням автора є
"осягнення значення дихання як формоутворюючого фактора,(...), а звідси - до вивчення виявлення
мелосу в формі" [9:20].
Тим часом інтонаційний світ слова не є тотожним музичній інтонації. Їх (інтонації) можна
досліджувати у взаємозв’язку, паралельно розкриваючи специфіку музичної інтонації як невербальної
форми вираження. Дослідники музичної інтонації (Б. Ярустовський, О. Сохор, Л. Мазель, В. Холопова,
Ю. Кремльов, Є. Назайкінський, Н. Шахназарова, І. Земцовський, В. Медушевський, М. Арановський, О.
Орлова, О. Маркова та інші), розвиваючи теорію Б. Асаф’єва, підкреслюють важливу якість музичної
інтонації – типізацію, узагальнення. Інтонація відтворює не тільки рухи, емоції та стани, що виникають в
одну хвилину, вона фіксує в собі узагальнений зміст тривалого соціального, культурного та художнього
досвіду. "В той момент, - зазначає М. Арановський, - коли первісна людина виділила опорний тон,
віддавши перевагу перед іншими, і тим самим здійснила акт вибору, розпочалась історія музики.
Необхідність віддати перевагу одному звуку перед іншими і означає почути музику. Але це ж означає
знайти в ньому, в звуці, смисл. Передати через звук свій стан, виразити себе в ньому" [10:69]. Музичне
інтонування має своє самостійне значення, що пов’язане із звуковисотністю. "Тон" (Асаф’єв), як
специфічно музична цінність, зароджувався через народне вокальне інтонування (без гармонійної
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підтримки), формувався в певній системі "мови" – ладовій організації, бінарного співставлення опорності
– неопорності, і в єдності з часовою організацією тонів – ритмом – утворював мелодію (в широкому
розумінні слова).
Виходячи із викладеного вище, треба зазначити, що такі складні поняття, як поетична та музична
інтонації, легше усвідомлюються, насамперед, самими вчителями при вивченні методів орхестичного
виховання, що дозволяє їм більш доступно розкривати їх (поняття) в темі "Інтонація".
Зауважимо, що поняття "орхестика" виникло в стародавній Греції як метод вільної передачі в русі
суті драматичного, поетичного або музичного твору. Т. Ліванова відзначає, що музика знаходилась "в
нерозривному зв’язку з поезією (звідси – лірика), музика як неодмінна учасниця трагедії, музика і танець
– такі характерні явища стародавньогрецького художнього життя" [11:6]. В кінці XIX сторіччя Еміль
Жак-Далькроз повернувся до цього методу у вигляді музично-ритмічного виховання. Мета системи
Е. Жак-Далькроза – за допомогою рухів розвинути музично-творчі здібності дитини [12:2]. Цю ідею
розвивали Н. Олександрова, О. Конорова, С. Руднєва, Т. Бирченко, М. Котляревська-Крафт, Г. Франіо,
І. Ліфіц та інші. Велику роль в розвитку орхестики відіграла система дитячого виховання Карла Орфа.
Метод К. Орфа базувався на національному фольклорі: вивчались інтонації німецької мови, інтонації
німецької народної музики, ритмічні формули та танцювальні рухи з використанням драматизації віршів,
пісень, гри на різноманітних інструментах.
На сучасному етапі орхестичне виховання є інтеграційним вихованням з ритміки, що базується на
всотуванні емоційних ефектів інтонації слова, сталих інтонаційних моделей музики, ритмоформул у
співі, танці та драматизації, на логопедичних вправах. При цьому суб’єкт-учень є самою дією, а суб’єктвчитель – співучасником пошуку. Метою орхестичного виховання є розвиток ладоінтонаційного
мислення учнів.
Орхестично-універсальним за своєю суттю є український національний фольклор з усталеними
зв’язками між суб’єктами, з єдиною дією у співтворчості.
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Плющик Е.В. Особенности изучения темы "Интонация" с использованием методов
орхестического воспитания.
В статье рассмотрены методы орхестического воспитания при изучении учителями темы
"Интонация" на уроках музыки.
Pluschyk E.V. The Peculiarities of Teaching Musical Intonation.
The article considers the methods of orchestral training while teaching musical intonation at classes of music.
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УДК 378. 035
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( Житомирський педуніверситет )
ГРИГОРІЙ ВАЩЕНКО І ВИХОВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ ПОЧУТТІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Розглядаються погляди Григорія Ващенка щодо естетичного виховання в сучасній українській школі.
Українська школа XXI століття взяла за основу тенденцію впевненого руху вперед через кардинальні
зміни і реформування. Так, у новій Державній національній програмі "Освіта" підкреслюється, що одним
із головних шляхів поліпшення виховання підростаючого покоління є наповнення змісту виховання
культурно-історичним надбанням українського народу.
В сучасних умовах розвитку українського суспільства, перебудови всієї системи освіти і культури
особливе значення набуває гуманізація і демократизація навчання й виховання молоді. Саме гуманізація
і демократизація у свою чергу потребують розв’язання проблеми естетичного розвитку, зокрема й
школярів.
Особливе місце в структурі естетичного виховання молодших школярів займає формування і
розвиток у них естетичних почуттів. Як відомо, формування естетичних почуттів відбувається різними
засобами і методами, сферами навколишньої реальності. Проте центральне місце належить мистецтву.
Удосконалення естетичного виховання школярів зумовлює необхідність розвитку у них почуття
прекрасного, гармонії, формування високого естетичного смаку, вміння розуміти і цінити твори
мистецтва, пам’ятники історії і архітектури, народне декоративно-прикладне мистецтво, красу і велич
рідної природи. У цьому зв’язку значну роль відіграють навчальні предмети: література, музика,
образотворче мистецтво, специфіка яких відкриває значні можливості художньо-образного й емоційночутливого естетичного пізнання й відображення дійсності.
Проте, як свідчить аналіз спеціальної літератури, вивчення педагогічної практики, реального стану
естетичного виховання і художньої освіти школярів, навчання кожного виду мистецтв окремо, само по
собі не забезпечує ефективності. Необхідним тому постає
комплексний вплив мистецтв
на
особистість школяра, тобто необхідна інтеграція різних видів мистецтв і, перш за все, інтеграція
предметів літератури, музики й образотворчого мистецтва.
Суттєвий внесок в сучасну теорію і практику естетичного виховання школярів внесли відомі
педагоги-новатори: В.О. Сухомлинський, С.Т. Швацький. Значне місце займає наукова розробка цієї
проблеми в працях таких вчених, як О.Д. Альохін, О.О. Балян, Н.О. Вєтлугіна, Т.С. Комарова,
Б.Т. Ліхачов, О.С. Хворостов, В.Н. Шацька, Т. Я. Шпікалова.
Філософські, психологічні, мистецтвознавчі аспекти естетичного виховання школярів розглядаються
в дослідженнях І.Д. Беха, Ю.Б. Борєвого, Л.С. Виготського, Е.І. Ігнатьєва, Б.Г. Лук’янова,
Г.П. Шевченко, П.М. Якобсона..
Поза увагою українських педагогів не залишився той факт, що в останні роки в Україну повертається
ім’я видатного українського педагога і психолога, професора Григорія Ващенка – яскравої постаті
української національно свідомої інтелігенції, яку спіткала трагічна доля жити і вмерти в еміграції. І
завданням цієї статті є розглянути погляди Г. Ващенка щодо естетичного виховання школярів.
Григорій Ващенко на початку XX ст. учителював в різних гімназіях в Україні, а також в Грузії, і весь
набутий великий педагогічний досвід він ви користував в часи творення Української держави в 191720 рр., організуючи учительські курси і школи та проводячи просвітницьку роботу серед населення
Полтавщини. В 1927 році Г. Ващенко стає професором Педагогічного інституту. Його наукова праця
"Загальні методи навчання" служила підручником для педагогічних інститутів в Україні (цікава доля у
цієї праці: в 30-х роках вона була вилучена з ужитку і знищена, щоб знову відродитися в Україні вже у
1997 році ).
Емігрувавши в Німеччину Г. Ващенко очолив кафедру педагогіки в Українському Вільному
Університеті, а також став ректором Української Богословської Академії в Мюнхені. І чи не найбільше
своєї праці вклав професор Ващенко у справу національного виховання української молоді в умовах
діаспори.
Аналізуючи розвиток української духовності від найдавніших часів до сучасних, Г. Ващенко будує
"Виховний Ідеал", що відповідає психічним, природним властивостям української людини і подається не
в готовій формі, а має супроводжуватися виховною працею педагога і під впливом середовища, яке
виховує. Професор Григорій Ващенко вказує на ті засоби і методи, які належить застосувати, щоб у
результаті виховної праці " осягнути ідеальну людину-українця, громадянина, у якого життєвою метою
буде служіння Богові і Україні" [1:183].
Розглянемо завдання української школи щодо вибудови виховного ідеалу на засадах гармонійного
розвитку людини. Г. Ващенко вказує на 4 основні завдання :
© Шмельова Т.В., 2004
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ

МОРАЛЬНО-РЕЛІГІЙНЕ

ВИХОВАННЯ
(за Г. Ващенком)

ЕСТЕТИЧНЕ

ФІЗИЧНЕ

Гармонійність педагог розуміє не як розвиток усіх властивостей людини до однакового рівня, а як
"певну цілісність, при якій кожна здібність посідає в особі те чи інше місце у зв’язку з ролею її в нашому
житті і діяльності" [1:183]. Людину можна визнати за гармонійно розвинену лише за тієї умови, коли
якась властивість її посідає центральне місце в її психічному житті і відіграє роль стрижня, навколо
якого органічно об’єднуються.
"Українці з давніх-давен виявляють великі природні естетичні здібності, – підкреслює Г. Ващенко. – І
тому завдання школи розвивати до найвищої міри те, чим наділила природа наших дітей" [ 1:184 ].
В педагогічному і психологічному аспектах естетичне виховання, за Ващенком, можна розглядати як
естетичне (мистецьке) сприймання і естетичну творчість.
Зміст естетичного виховання
Естетичне виховання

Естетика
побуту

Сприймання
краси природи

Сприймання
творів
мистецтва

Художня
творчість дітей

Естетика побуту – передбачає розвивати чепурність в одежі, житлі, уміння прикрасити приміщення і
таке інше.
Школа має прищепити дітям любов і розуміння краси природи. Людина, відірвана від природи, не
може жити повним життям, бо саме красота природи є джерелом найчистіших наших радощів.
Щодо творів мистецтва, то саме школа має виробити у дітей гарний естетичний смак. А це, крім
культури естетичного сприймання, вимагає ще й певної культури інтелекту. Щоб розуміти й сприймати
найкращі твори мистецтва, необхідно мати певні знання з історії письменства, музики, живопису,
скульптури, архітектури.
Школа має розвивати також творчі, мистецькі здібності дітей. При цьому розвивати не тільки
талановитих, обдарованих дітей, що за певних умов виховання можуть дати нашому народові чудові
твори в якій-небудь галузі мистецтва, але й розвивати мистецькі здібності у дітей, які не обдаровані
якимись мистецькими талантами. Бо саме мистецька творчість відіграє певну роль в діяльності кожної
людини і часто є джерелом морального задоволення. Крім того, людина, що здібна сама творити щось в
галузі певного мистецтва, може глибше розуміти мистецькі твори, ніж людина, що зовсім не володіє
творчою технікою.
Та в цілому в галузі мистецького виховання перше місце мусить посідати виховання смаку й
розуміння свого рідного мистецтва, тим більше, що в цій галузі Україна має значні досягнення.
Григорій Ващенко зазначає, що "без естетичного виховання людина не може бути повновартісною"
[2:386]. Але проблема естетичного виховання дуже широка і складна. Спробуємо розглянути її лише у
зв’язку з навчанням, як проблему виховання мистецького мислення. Та якщо двом
іншим формам
мислення – практичному (або технічному) і теоретичному – школа приділяє велику увагу, то вихованням
мистецького мислення педагоги, за нечисленними винятками, майже не займаються. А проте розвиток
його має велике значення в загальному процесі виховання. Розвиваючи в учнів мистецьке мислення, ми
разом з тим підвищуємо рівень активності їх у процесі навчання. Мистецьке мислення значно більше
пов’язано з емоціями, ніж мислення практичне й науково-теоретичне. Тому, розвиваючи його, ми
посилюємо в учнів інтерес до науки.
Отже, естетичне виховання в аспекті виховання мистецького мислення має два завдання: виховувати
художній смак і розуміння краси і розвивати творчі мистецькі здібності учнів.
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Як зазначає Г. Ващенко, художній смак може бути вузький і широкий, примітивний і
висококультурний, здоровий і хворобливий. І саме школа має виховати смак і розуміння краси у всіх її
формах і видах, смак висококультурний і здоровий.
Свідоме сприймання краси обумовлюється розумінням основних форм естетичних переживань: це
почуття величного, піднесеного, граціозного, трагічного, а також різних видів смішного, таких, як
комічне, іронічне і саркастичне. Ці питання входять до курсу з теорії словесності, але школа має
виховати широке розуміння цих категорій краси, виявлення їх у природі і різних формах мистецтва.
Перш за все, треба виховувати у дітей відчуття і розуміння краси природи. Люди, що відірвалися від
природи і живуть у штучних міських умовах, здебільшого позбавлені чистих, простих радощів, смак їх
часто буває нездоровим. Крім того, не розуміючи краси природи, не можна глибоко зрозуміти й відчути
краси багатьох творів мистецтв, таких, як література, живопис, музика. І навпаки, "під впливом
комплексу мистецтв учні вчаться тонко відчувати настрій природи" [3: 113].
Методи виховання почуття й розуміння краси природи різноманітні. Це, перш за все, безпосереднє
спостереження її під час екскурсії, тому, що всяка екскурсія в природу з метою дослідження її може
містити в собі й естетичні завдання. "Навчити дитину бачити в красі навколишнього світу духовне
благородство, доброту, сердечність і на основі цього утверджувати прекрасне в собі" [4:369].
Щодо розуміння краси в галузі мистецтва, то тут треба прагнути, щоб учень поступово навчався
розуміти і відчувати красу не тільки простих форм мистецтва, а й складних, піднесених форм його.
Наприклад, щоб дитина не тільки відчувала красу народної пісні, а й музику Баха і Бетховена. Не тільки
красу народного декоративного розпису, але й живопис Рафаеля і Левітана.
Але разом з тим, треба дбати про виховання здорового смаку так, щоб учень, приміром, не тільки не
захоплювався низькопробною бульварною літературою, а й відчував до неї відразу.
Та, крім доцільного добору творів, для розвитку естетичного судження учнів потрібний ще
відповідний їх аналіз. В сучасній школі такий аналіз застосовується виключно до творів літератури. Слід
застосовувати його й до образотворчого мистецтва та музики. Це можливе на уроках читання,
малювання, під час екскурсій в музеї, при підготовці до художніх вечірок і т. ін.
Друге завдання естетичного виховання в процесі навчання - це розвиток творчих здібностей в галузі
мистецтва. Та виховання творчих здібностей не мусить обмежуватися тільки тим, що учневі дають
завдання, яке він виконує без належного керівництва. Треба, керуючись досвідом великих майстрів,
ввести дитину в усі моменти творчості, такі, як вибір теми, збирання матеріалу, фіксація його, саме
творення мистецьких типів, мистецьке експериментування і т. ін. Необхідно також допомогти учням
оволодіти і технікою мистецтва в вузькому розумінні цього слова. Цього школа осягає на годинах співів,
малювання, музики і літератури.
У мистецькому вихованні, як і в усій педагогічній роботі, потрібна послідовність змісту, відповідність
методів виховання до вікових властивостей дітей.
Мистецьке виховання як елемент навчання важливе не тільки саме по собі, а й тим, що воно активізує
навчальний процес в цілому. Воно робить його цікавішим, внаслідок чого діти починають вчитися з
більшою охотою, а то й із захопленням.
Оцінюючи вагомий внесок Григорія Ващенка у розвиток педагогічної думки, можна стверджувати,
що його творчість набуває особливої ваги в умовах трансформації національної системи освіти на
гуманістичних засадах.
Подальшим пошуком цієї роботи може бути розробка шляхів формування естетичних почуттів у
молодших школярів засобами мистецтв та вияв рівнів сформованості естетичних почуттів.
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В статье рассматриваются взгляды Григория Ващенко на естетическое воспитание
младших школьников.
Shmelyova T.V. Grygory Vashchehko and Esthetic Upbringing of Young Learners.
The article deals with Grygory Vashchenko’s views on the esthetic upbringing of young learners.
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КАТЕГОРІЙНИЙ АНАЛІЗ БАЗОВИХ ПОНЯТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
У статті подаються результати категорійного аналізу базових понять дослідження проблеми
підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування комунікативної
компетентності учнів.
Вирішення завдань, пов'язаних з реформуванням системи освіти на основі положень Закону "Про
освіту", цільової комплексної програми "Вчитель", "Національної доктрини розвитку освіти України у
XXI столітті", залежить від послідовної демократизації та гуманізації взаємин усіх учасників
педагогічного процесу шляхом удосконалення їх комунікативної компетентності. У зв’язку з цим
проблема підвищення рівня комунікативної компетентності учителя та учнів набуває особливої
актуальності, стає об'єктом дослідження науковців, вчителів.
Основою вивчення визначеного об’єкта є чітке окреслення певного комплексу базових категорій і
понять досліджуваної проблеми. Враховуючи мету дослідження, розкриваємо їх сутністну
характеристику. Поняття "компетентність" є базовою категорією для визначення змісту комунікативної
компетентності у контексті вивчення особливостей її формування у майбутніх учителів початкової
школи.
Словник української мови поняття " компетентний " трактує так : " який має достатні знання в якійнебудь галузі; який з чим-небудь добре обізнаний; тямущий."
В порівнянні з цим у "Словаре русского языка" С.І. Ожегова поняття "компетентний" визначається як
" осведомленный, авторитетный в какой-либо области". Аналогічно цей термін тлумачиться в "Кратком
толковом словаре украинского языка" Д.Г. Гринчишина: "обізнаний в певній галузі; знаючий; який за
своїми знаннями або повноваженнями має робити, вирішувати що-небудь", тобто вживання поняття
"компетентність" слід пов’язувати з певним видом діяльності, у нашому випадку – з професійнопедагогічною.
У загальній психології досліджуване поняття розглядається не достатньо повно. Підтвердженням того
є не тільки аналіз навчальних посібників з психології для майбутніх учителів, але й психологічних
словників. М.А. Козловець розглядає компетентність як соціальну якість, яка означає силу і впевненість,
джерелом яких є відчуття власної успішності та користі, що сприяє усвідомленню особистістю власної
здатності ефективно взаємодіяти з оточенням. Компетентність у педагогічній науці тлумачиться як
загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню
(Н.М. Бібік). У педагогічній літературі зустрічаємо такі взаємопов’язані поняття, як "компетентність" та
"компетенція". На основі категорійного аналізу визначимо взаємозв’язок між ними. За А.О. Івченко
компетенція – це добра обізнаність у чомусь. "Компетенція – як загальна здатність, заснована на знаннях
і досвіді", – такий висновок робить висновок С.Є. Шишов.
Згідно з запропонованими підходами до тлумачення понять, що аналізуються, компетентність є
семантично первинною категорією по відношенню до компетенції і являє собою інтеріорізовану
(привласнену в особистісний досвід) систему знань людини, в той час як компетенція в цілому позначає
сферу додаткових знань, умінь і навичок людини,
Властивість особистості, що дозволяє ефективно взаємодіяти з професійним середовищем завдяки
наявності необхідного об’єму переживань, знань, відносин (атрибутів свідомості), що виступає ведучим
регулятором професійного розвитку особистості; визначає глибоке розуміння професійного середовища і
свого місця в ньому, називають професійною компетентністю (Ю.В. Варданян.). Професійна
компетентність є компонентом професійної зрілості особистості, що сформувалася після актуалізації її
здібностей.
Педагогічна компетентність учителя включає єдність його теоретичної та практичної готовності до
здійснення педагогічної діяльності (В.О. Сластьонін). Оскільки в основу педагогічної діяльності
покладений процес спілкування, доцільним є виділення такого виду компетентності, як комунікативна.
Комунікативну компетентність, її соціальну природу, загальні підходи до її розвитку та
удосконалення у зв’язку з розробкою методології та методів соціальної психології, а також теоретичні та
методичні основи соціально-психологічного тренінгу детально розглянуто у роботах Є.С. Кузьміна та
Ю.М. Ємельянова. Комунікативну компетентність вчені визначають як "конгломерат знань, мовленнєвих
та немовленнєвих умінь та навичок спілкування, яких людина набуває у ході природної соціалізації,
навчання та виховання. Важливу роль у такому випадку відіграють природні дані та потенціал індивіда.
Однак необхідно пам’ятати, що гени людини є лише модуляторами, а інформацію його мозок бере не від
генів, а з оточуючої культури" [1: 8].
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Автори вважають, що комунікативну компетентність, поряд з іншими рисами особистості, не можна
вважати кінцевою характеристикою індивіда. Основною ознакою професійної педагогічної
компетентності є попередня сформованість комунікативної компетентності на рівні готовності
формування її у своїх учнів.
Проблема професійної педагогічної комунікативної компетентності є багатогранною. Сутнісна
інтерпретація основних характеристик мовної компетентності (мовленнєві задатки, знання мови,
реалізація мови у мовленні) подані у роботах Т.М. Дрідзе, А.Н. Хомського. Особливе місце в розробці
стратегічних підходів до дослідження мовної компетентності студента в навчальному процесі займають
роботи Л.Ф. Бахмана ( про здатність до комунікації); Р. Белла (про мовну компетентність як уроджені
задатки ) ; К. Дуайе (про компоненти мовної компетентності).
У педагогічній літературі у значенні "комунікативна компетентність" вживається поняття
"комунікативна культура".
Як зазначалось вище, комунікативна компетентність є складовою особистості і діяльності вчителя;
забезпечує його високу результативність у процесі педагогічної діяльності. Поняття комунікативної
культури розглядають у контексті людської культури. Наявність комунікативної культури на рівні
особистості можна констатувати за умови наявності, усвідомлення і цілеспрямованої реалізації
індивідуального, особистісного змісту комунікативної професійної діяльності, тобто комунікативної
компетентності (І.А. Колесникова). Комунікативна культура сприяє естетичній формі професійній
педагогічній діяльності в цілому.
З поняттям комунікативної компетентністі тісно пов’язане поняття "комунікативна освіченість".
Однак за змістом вони не співпадають, оскільки освіченість – це лише когнітивна характеристика
реалізації певного виду діяльності, яка не передбачає готовності людини до застосування її в процесі
діяльності. Тому, спираючись на структуру комунікативної компетентності, комунікативну освіченість
будемо розглядати як один з її компонентів – змістовий, що визначає об’єм знань майбутнього вчителя
про компетентність як характеристику професійної діяльності вчителя, а також – про способи та засоби її
переведення з деструктивного рівня до конструктивного.
Таким чином, комунікативною компетентністю майбутнього вчителя початкової школи будемо
називати систему спеціальних знань, умінь та навичок спілкування, які забезпечать можливість
формування комунікативної компетентності молодшого школяра.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: ГУМАНІТАРНИЙ АСПЕКТ
Аналізується гуманітарний аспект відповідальності як генералізуючої якості особистості, що визначає
психологічну, соціальну та духовну перспективи розвитку людини.
Питання формування відповідальності особистості є одним із важливих у виховній роботі з учнями.
Зокрема, ця проблема досліджувалася багатьма вченими (А. Макаренко, В. Сухомлинський, І. Бех,
Т. Веретенко, В. Горовенко, М. Левківський, М. Сметанський, О. Сухомлинська, В. Савченко,
Н. Огренич, В. Оржеховська та ін.).
Дослідження процесу формування відповідальності особистості зумовлене загостренням
суперечностей між об’єктивною потребою формування соціальної відповідальності у школярів і
неадекватними можливостями сучасної системи освіти, а також між потребою саморозвитку особистості
учня і системою традиційного виховання, яке спрямоване на єдині стандарти виховання.
Аналіз психологічної, соціологічної, етичної, педагогічної літератури дає змогу дійти висновку, що
напрацьовані матеріали потребують подальшого осмислення та більш ґрунтовного аналізу.
Категорія відповідальності у загальнонауковому розумінні ґрунтується на філософському вченні про
соціальну зумовленість поведінки індивіда, її зв'язок зі свободою й необхідністю як передумовою
реалізації особистістю функцій суб'єкта оновлення світу. Вихідним пунктом визначення міри
відповідальності у загальнофілософському аспекті в усі епохи було вирішення питання про
співвідношення свободи і необхідності. Передумовою відповідальності є вибір індивідом можливої
поведінки.
Вибір визначається життєвою позицією людини, основою якої є моральні імперативи. Всі дії пов'язані
з вибором і передбачають активність особистості, незалежно від того, нав'язана їй відповідальність ззовні
чи взята нею добровільно. За В. Гегелем, В. Плахотним, Л. Сохань, співвідношення свободи й
відповідальності розкривається перш за все у взаєминах людей.
Значним просуванням у розробці проблеми відповідальності було вчення І. Канта про внутрішнє
ставлення до обов'язку, згідно з яким індивід підкоряє свою волю зовнішній необхідності, приймаючи
останню як внутрішній моральний закон. За Кантом, моральні правила – універсальні. Найбільш
яскравого вираження ця думка знайшла у знаменитому категоричному імперативі: "чини відповідно
такій максимі, відповідно якої ти можеш побажати, щоб вона стала всезагальним законом" [4 : 311].
Однак дане положення підлягало критиці на тій основі, що ця вимога є нереальною, оскільки людина
живе в суспільстві, і її поведінка визначається взаємодією суб'єктивного та об'єктивного, одиничного й
загального. Тому виникає проблема внутрішньої узгодженості моральної поведінки.
Відповідальність органічно пов'язана зі свободою прийняття рішень, вибору цілей та способів,
методів і стилів її досягнення. Так, К'єркегор вважав, що лише право вибору надає можливість індивіду
робити своє життя справді прекрасним, врятувати себе і свою душу, знайти мир і спокій [6 : 383].
Свобода людини як суб'єкта, за М. Бердяєвим, полягає в тому, щоб стати особистістю, припинити
жити відповідно до зовнішніх принципів і вийти за межі себе, щоб вибирати себе, бути самим собою і
нести відповідальність за свій вибір перед самим собою.
Відповідальність передбачає необхідність збереження індивідуальної своєрідності, нетотожності
кожного життєвого світу, зрозумілого й незрозумілого, схожого на власний та зовсім протилежного,
приємного, такого, що викликає антипатію. Існувати, за Ж.–П. Сартром, – це завжди "брати на себе"
своє буття, тобто завжди бути відповідальним за нього, а не отримувати ззовні як фант чи камінь.
Відповідальність не суперечить свободі, вона є її логічним наслідком, що об'єднує низку вчинків у
життєвий шлях людини, її біографію [13 : 381].
Як філософсько-соціологічна категорія, зазначає П. Мінкіна, "відповідальність репрезентує
об'єктивно необхідні взаємовідносини між особистістю, колективом, суспільством, а також враховує
історично-конкретний характер їх взаємних обов'язків, котрі реалізуються у свідомій вольовій поведінці
та діяльності" [7 : 58].
Відповідальність також є етичною категорією. У словнику з етики відповідальність трактується як
така, що віддзеркалює сутність людини з точки зору виконання нею моральних вимог, які
характеризують ступінь участі особистості, соціальних груп у моральному самовдосконаленні та у
прогресивному розвитку соціальних відносин. Міра індивідуальної відповідальності, таким чином,
знаходиться у прямому зв'язку з об'єктивними можливостями та історично досягнутим рівнем
відповідальної поведінки в суспільстві.
Відповідальність також має практичний аспект: її замало декларувати, треба реально бути у змозі
відповідати за щось. Якщо особистість справді бажає розширити межі своєї відповідальності, вона
© Тернопільська В.І., 2004
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повинна працювати над цим, збільшувати реальну вагомість і конструктивні потенції своїх вчинків. Без
цього гордовите "Я відповідаю за все!" в її устах залишається лише красивою фразою.
Сучасний німецький філософ-етик Г. Йонас обґрунтовує відповідальність людини як за виживання
людства, так і за світ у цілому, за все, що є в ньому живого і неповторного.
Соціальна відповідальність нерозривно пов'язана з духовністю особистості, що постає одним з
важливих предметів дослідження у галузі етики. Гармонізація та інтеграція внутрішнього світу людини,
її якостей і властивостей виявляється в узгодженні та рівновазі між духовною спрямованістю
особистості, цінностями і соціальною поведінкою.
Духовність – це те, чого не можна навчити з допомогою настанов. Можна вказати шлях, але не можна
змусити нікого ним прямувати. Духовний розвиток не суперечить життю людини в суспільстві, яка
виконує свій обов'язок перед суспільством, колективом, родиною, близькими. Відомий психолог
Б. Братусь визначає чотири рівні у структурі особистості, які характеризують ступінь її духовності:
егоцентричний – особа прагне до власної значущості, вигоди; ставлення до себе є самоцінним, а до
інших – прагматичним; групоцентричний – ототожнюваність особи з певною групою, яка для неї є
цінною; просоціальний (гуманістичний) – всі люди є самоцінними, рівними, діяльність людини
спрямована на користь іншим; духовний (есхатологічний) – людина усвідомлює себе та інших як істот
особливого роду, які пов'язані між собою, співвіднесені з духовним світом [5 : 192].
Соціальна відповідальність особи знайшла своє відображення у соціологічній науці. При цьому
В. Сперанський пропонує визначити рівні соціальної відповідальності відповідно життєвої позиції
особистості. У цьому зв'язку він виділяє 5 рівнів відповідальності. Не першому (низькому) рівні життєвої
позиції відповідальність особистості виявляється як санкція, а основним мотивом реалізації дій є
прагнення уникнути відповідальності. На другому рівні спонукальним мотивом є "дотримання норм і
правил, прихильність до оточуючих". Наявність нього мотиву свідчить про сформованість
відповідальності. На цьому етапі відбувається перехід об'єктивної відповідальності до суб'єктивної.
Особистість починає брати до уваги мотиви "неправильного вчинку" і умови, які спонукали здійснити
його. На третьому рівні відбувається переростання почуття відповідальності у відповідальність
соціальну. Четвертий рівень характеризується насамперед високорозвиненою професійною
відповідальністю, яка реалізується у трудовій діяльності. І нарешті, п'ятий рівень дозволяє соціально
зрілій особистості чітко займати свідому позицію у трудовій та громадській діяльності.
Зазначимо, що кожен етап онтогенетичного розвитку індивіда відрізняється глибиною і ступенем
інтенсивності, змістом особистісних якостей. Тому поетапне формування соціальної відповідальності як
риси особистості дозволяє визначити для кожного вікового періоду певний рівень зрілості цієї соціальної
властивості і відповідні форми її виявлення. Саме усвідомлення свого "Я", своєї позиції щодо
оточуючого світу, прагнення до самореалізації сприяють розвитку соціальної відповідальності як
можливості відповідати за себе. Тому відповідальність розвивається як актуалізація себе в інших, вихід
за межі самого себе, коли "Я" не розчиняється в системі взаємодії, взаємозв'язку, а виявляє силу – "Я для
всіх", – призводячи до розвитку свідомого ставлення до інших людей, до оточуючих, прагнення знайти
своє місце в житті.
Таким чином, соціальна зрілість зростаючої особистості розуміється як певний ступінь її розвитку в
умовах конкретного соціального середовища. Її зростання сприяє творчому опануванню різними видами
культури, а також створює можливість власної участі у різних видах діяльності, щоб найбільш активно
приносити користь тим, хто оточує.
Одним із протиріч виховного процесу є протиріччя між індивідуальною спрямованістю впливу та
суспільним характером змісту виховання. Особистість не може вважати, що її якості та поведінка є лише
її особистою справою й набутком. Проте і суспільство має враховувати, що його діяльність і буття
віддзеркалюються в індивідуальному житті окремої людини.
На психологічному рівні (К. Абульханова-Славська, І. Бех, М. Боришевський, Л. Колберг, Г. Костюк,
Ж. Піаже, М. Савчин, Дж. Роттер, В. Франкл та ін.) відповідальність розглядається як одна із
генералізуючих якостей, як результат інтеграції всіх психічних функцій особистості та суб'єктивного
сприйняття нею навколишньої дійсності, емоційного ставлення до обов'язку. Відповідальність також
визначається як моральна риса людини, як мета виховання та як якість, яка концентрує в собі
усвідомлений особистістю обов'язок.
Зокрема, Ж. Піаже розробив концепцію відповідальної поведінки особистості, в якій на перший стадії
виявляється об'єктивна відповідальність", а на вищій – "суб'єктивна". На першій стадії (7–11 років) діти
пов’язують ступінь покарання, тобто міру відповідальності, з величиною нанесеного збитку, майже
відкидаючи при цьому мотиви, за яких нанесений збиток (це пов'язується з недостатнім життєвим
досвідом та відсутністю причинного аналізу). До 12 років у підлітка формується суб'єктивна
відповідальність, коли вже враховуються наміри і мотиви, що спонукають суб'єкта до певної лінії
поведінки. На основі цього вчений довів, що в індивідуальному розвитку дитина проходить шлях від
морального реалізму до автономної моралі [10 : 412].
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Численні дослідження вчених, які було проведено згідно з концепцією Ж. Піаже, підтверджують, що
перехід від об'єктивної до суб'єктивної відповідальності здійснюється поетапно і має загальний характер.
Багато авторів (К. Хелкома, Д. Колберг, Д. Лавінджер, Т. Ліскона та ін.) відзначають, що
сформованість внутрішньої відповідальності є головним критерієм оцінки рівня моральної зрілості
особистості. Загалом вони підкреслюють, що перш за все суб'єкт має сприймати відповідальність як
вчинок, виходячи при ньому з цілей та наслідків для оточуючих, а не з непорушності правил. Крім того,
головне – навчити особистість брати на себе відповідальність за негативні наслідки дій, які здійснюються
всупереч чиїмось вимогам, але імпонують власним переконанням.
Ф. Хайдегер виділяє стадії відповідальності залежно від вчинку та зовнішніх умов, а саме:
генералізовану відповідальність (особистість відповідальна за будь-які наслідки таких дій, в яких вона
брала участь або з якими була пов'язана яким-небудь чином); власну відповідальність (індивід
відповідальний лише за те, що ним безпосередньо зроблено); при цьому не має різниці між випадковими,
навмисними й передбачуваними результатами; диференційовану відповідальність (суб'єкт
відповідальний за будь-який передбачуваний результат дії, незалежно від того, був він навмисним чи ні);
усвідомлювану відповідальність (особистість відповідає не тільки за свої наміри та наслідки їх реалізації,
але й за значення, яке вона надає зовнішнім факторам і які внаслідок цього так чи інакше впливають на
результат дії); повну відповідальність (індивід повністю відповідальний за процес, результати та
наслідки дій, якими б не були умови їх протікання) [2 : 220].
Відповідальність досить тісно пов'язана з такою психологічною характеристикою особистості, як
самоконтроль. Якщо людина бере відповідальність за події, що відбуваються в її житті, на себе, то це є
показником внутрішнього інтернального локусу контролю (Д. Роттер). І навпаки, якщо вона приписує
відповідальність за все зовнішнім чинникам (іншим людям, долі, випадку), то це свідчить про властивий
їй зовнішній (екстернальний) локус контролю.
Найвищою інстанцією, котра регулює відповідальність особистості, В. Франкл виділяє гуманістичну
совість, яка ніби узгоджує всезагальний моральний закон з конкретною ситуацією конкретної людини.
Тому головним завданням виховання вчений вважає шліфування совісті, щоб людині вистачило
душевної чуйності почути вимогу, яка міститься у кожній окремій ситуації. Тим самим, "виховання
більше, ніж коли-небудь, стає вихованням відповідальності" [14 : 139].
К. Роджерс розглядає як одну зі складових відповідальності особистості – емпатію. Саме розвинена
емпатія допомагає людині усвідомити себе повноцінною особистістю, здатною взяти на себе
відповідальність за розв'язання власних проблем.
А. Маслоу у своїй теорії самоактуалізації особистості ставить проблему реалізації талантів і
можливостей, яка розглядається ним, як "повне використання талантів, здібностей, можливостей", вміння
налаштовуватися згідно з власною природою, чесність і відповідальність за свої вчинки [11 : 379].
Щодо напрямів розвитку відповідальності, то російський психолог К. Муздибаєв виділяє такі: від
колективної до індивідуальної; від зовнішньої до внутрішньої (усвідомленої, особистісної); перехід
відповідальності від ретроспективного плану до перспективного (відповідальність не тільки за минуле,
але й за майбутнє); зміну в часі самого суб'єкта відповідальності. За К. Муздибаєвим, розвиток
відповідальності характеризується зміною її інстанції: від відповідальності перед дорослими до її
інтеріоризації, коли совість стає основним регулятором поведінки [8 : 114–183].
Відповідальна людина, за К. Абульхановою-Славською, знає, що вона робить і передбачає результати
власних дій. За твердженнями цієї вченої, непотрібним стає контроль, оскільки людина усвідомлює свою
відповідальність і відчуває потребу знайти оптимальні можливості для досягнення цілей, які ставляться
перед нею. Відповідальність передбачає впевненість у власних силах [ 1 : 112].
Психологами К. Абульхановою-Славською, І. Бехом, М. Савчином доведено, що розвиток соціальної
відповідальності як особистісної риси відбувається за умови формування у молоді прагнення до свободи.
Йдеться передусім про вільні вчинки і дії людини, тобто такі, які не залежать від зовнішніх причин.
Відповідно, вчинки, які звершені особистістю, ніби розширюють межі її свободи. Усвідомлення свого
життя як вчинку є початком формування себе як вільної і відповідальної особистості. Тому недаремно
існує така філософська істина, згідно з якою неможлива ні особистість без суспільства, ні суспільство без
особистості.
Відповідальність, на думку академіка АПН України І. Беха, передбачає визнання людиною єдиної
активної причетності до соціального і природного світу, і це визнання є не стільки результатом оцінки
особистості іншими людьми, скільки її власним переконанням, моральним принципом, підсумком
самоусвідомлення. Тому людина є не пасивним споглядачем будь-яких соціальних подій. Останні завжди
розглядаються нею як учасником. Відповідальна людина має право стверджувати: я відповідаю всім
своїм життям, кожний мій акт і переживання є моментом мого життя як відповідальності. Внутрішній
світ відповідальної особистості завжди відкритий для соціальних потреб, пріоритетів, людських
цінностей [3].
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На думку М. Савчина, відповідальність як особистісна основа відповідальної поведінки є смисловим
утворенням особистості, своєрідним загальним принципом співвіднесення (саморегулювання) в межах
цілісної мотиваційно-смислової сфери мотивів, цілей та засобів життєдіяльності. Відповідальна
поведінка – це тип соціальної поведінки людини, спрямованої на реалізацію предмета відповідальності
(обов'язки, доручення, завдання), вона внутрішньо опосередкована особистісним смислом цього
предмета і суб'єктивною імперативністю інстанції відповідальності, а у зовнішньому плані –
конкретними соціально-психологічними та матеріальними умовами її реалізації [12].
Виходячи з аналізу відповідальності у гуманітарних науках (у філософії, етиці, соціології, психології)
варто стверджувати, що соціальна відповідальність у своїй внутрішній сутності характеризує соціальну
типовість особистості, тобто її здатність дотримуватися у своїй поведінці і діяльності загальноприйнятих
у даному суспільстві соціальних норм та вміння об'єктивувати власні дії.
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Тернопольская В. И. Ответственность личности: гуманитарный аспект.
Анализируется гуманитарный аспект ответственности как генерализующего качества личности,
которое определяет психологическую, социальную и духовную перспективы развития человека.
Ternopolskaya V. I. Responsibility of the Personality: Humanities Aspect.
The paper analyzes the humanistie aspect of responsibility as the generalizing feature of a personality, which
determines psychological, social and spiritual prospects of person's development.
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СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПОНЯТТЯ "ДУХОВНІСТЬ"
Аналіз духовності у площині синергетичного підходу дозволяє розкрити головні риси духовності та
змістовно описати динаміку її зростання у сучасної молоді.
Духовне відродження України, оновлення системи державної освіти ставить перед сучасною
психологією і педагогікою завдання формувати високодуховну гармонійно розвинену особистість.
Незважаючи на значущість цієї проблеми, рівень її психолого-педагогічного дослідження та науковометодичного обґрунтування недостатній. Насамперед необхідно конкретизувати зміст такого поняття, як
"духовність", створити діагностичний інструментарій, який дозволив би визначити сформованість
духовного світу учнів та студентів.
У статті дано відповіді на три питання: 1. Що таке "духовність" з точки зору сучасних вчених ? 2. Які
особливості сприймання молоддю поняття "духовність"? 3. Який має бути підхід до формування
духовності в ХХІ столітті, коли молодь в основному орієнтується на прагматичні цінності?
Контент-аналіз поняття "духовність"
Ми дослідили поняття "духовність". Категорія "духовність" у педагогіці, психології, філософії,
соціології розглядалася в рамках різних науково-теоретичних принципів. Розбіжність у підходах
викликає певні проблеми у науковому тлумаченні поняття "духовність". Тому необхідно виділити
головні категорії та ознаки поняття "духовність". Найбільш доцільним для дослідження цієї мети є
застосування методу контент-аналізу [1].
Контент-аналіз – це метод аналізу змісту документів за допомогою математичних (статистичних)
засобів. Для його здійснення необхідним є виконання ряду послідовних дій: а) виділення одиниць
аналізу; б) пошук їх індикаторів у тексті; в) підрахунок і статистична обробка частоти застосування
визначеного поняття. Для надійності результатів контент-аналізу достатньою є вибірка від 30 одиниць [1 : 55].
У процесі дослідження студенти педуніверситету проаналізували визначення вказаної категорії у 36
наукових джерелах за чотирма науковими напрямками: педагогічним, психологічним, філософським,
соціологічним.
Відповідно до вимог методу контент-аналізу, була виділена цілісна семантична одиниця дослідження.
Нею стало судження авторів про поняття "духовність" як предмет наукового аналізу.
В результаті проведеного аналізу визначено 10 стійких значень, які характеризують сутність поняття,
що розглядається. За цими стійкими значеннями, духовність може мати такі смислові аналоги:
вдосконалення внутрішнього світу, вищі духовно-матеріальні цінності, релігійно-космічне сприйняття
світу, розвиток інтелекту, незалежність від матеріально-фізичного світу, суспільна активність, творча
праця, розуміння смислу життя, буття, естетичний розвиток, душевна енергія.
Таблиця 1
Категорія "духовність" у системі психолого-педагогічних понять
№
п/п
1.

Категорійні ознаки поняття
"духовність"
Удосконалення
внутрішнього світу, вищі
почуття, вищі
переживання.

2.

Вищі цінності

3.

Інтелект,
здатність до пізнання

4.

Віра в Бога,
зв’язок з космосом

5.

Незалежність від
матеріально-фізичного
досвіду
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Виявлені значення не протиставляються один одному, оскільки віддзеркалюють багатозначність
поняття, що розглядається. Отримані результати дали змогу створити структурну модель поняття
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"духовність". Моделі - це система об’єктів чи знаків, які відтворюють деякі суттєві властивості системи
оригіналу [1; 6].
На основі контент-аналізу категорії "духовність" можна зробити висновок про те, що вона вміщує в
себе такі обов’язкові компоненти, які всі разом пов’язують рівень розвитку духовності (рис. 1).
Рівень духовного розвитку особистості може визначитися на основі 2-х складових частин духовності:
зверненості до внутрішнього світу особистості ("розвиток внутрішнього світу", "релігійно-космічна
свідомість", "незалежність від матеріально-фізичного світу") та морально-інтелектуальної діяльності
особистості ("моральний розвиток", "інтелектуальний розвиток (здатність до пізнання)".

Рис. 1. Структура "духовності".
Особливості сприймання молоддю поняття "духовність"
Викладачами Житомирського державного педагогічного університету було проведено опитування
учнів-старшокласників та студентів щодо визначення поняття "духовність". Результати вражають: вісім
відсотків молодих людей більш-менш знають, що таке "духовність" [2:236-237]. Аналогічне дослідження
було проведено і в Ізмаїльському педагогічному університеті. Показники з цього питання теж низькі:
55% старшокласників та 30% студентів вузу взагалі відмовилися відповідати [3; 14]. Можна зробити
певні висновки щодо існування деяких особливостей у сприйманні молоддю цього поняття. Студенти
включають у зміст поняття "духовність" розвиток внутрішнього світу, моральні цінності, релігійнокосмічну свідомість, інтелектуальний розвиток. Обов’язковим компонентом духовності, на думку
студентів, є національно-патріотична свідомість людини – тема надзвичайно важлива для України як
незалежної держави.
Цікаво, що майже вся без винятку молодь ігнорує таку складову частину духовності (вона
обов'язково присутня в дослідженнях учених), як "незалежність від матеріально-фізичного аспекту
Буття". Молодь не має бажання протиставляти духовність матеріальному, прагматичному аспекту життя.
Прагматичні та духовні цінності молоді
Розвиток духовних відносин з одночасною кризовою ситуацією суспільства призвів до панування
прагматичних цінностей та значною мірою деформував, знецінив духовні цінності. Сучасна молодь має
прагматичну орієнтацію, матеріальні цінності вважаються пріоритетними (О.В. Білоусова, І.Д. Бех,
Н.І. Гуслякова та ін.). Згідно з дослідженнями Є.О. Помиткіна, до 30 років вся молодь стає прагматичною
[4].
Наші дослідження [5:102] дають можливість стверджувати, що прагматизм молоді носить
неоднорідний характер, є різні види прагматизму: "утилітарний прагматизм" – 45% та "культурний
прагматизм" – 35%. "Культурні прагматики" надзвичайно цікавляться можливістю синтезу, інтеграції
духовних та прагматичних цінностей, що є їх основною рисою [5 : 102].
50

0
ціннісні
орієнтації

стичні

гумані-

духовно-

10

культурно-

20

прагматичні

30

утилітарнопрагматичні

40

1

2

3

45 %

35 %

20 %

Рис. 2. Розподіл ціннісних орієнтацій.
52

А.П. Вірковський. Синергетичний підхід до поняття "духовність"

Синергетичний підхід до духовності
У ХХІ столітті самоактуалізація особистості стає реальністю для значної кількості людей завдяки
розвитку науково-технічного прогресу – комп’ютери, технології самовдосконалення, досягнення
біоінженерії, квантової психології, нейролінгвістики і т.д. [6]. Але вже А. Маслоу, американський
психолог українського походження, стверджував, що самоактуалізація особистості неможлива без
певного рівня задоволення матеріальних потреб (відома "Піраміда потреб Маслоу"). Саме недостатність
матеріального забезпечення не давала можливості талантам повною мірою реалізуватися. Досягнення
вищого рівня духовності стає можливим, коли людину не обмежують матеріальні турботи щодо
забезпечення сім’ї. Особистість має право прагнути не тільки до духовного, але й до матеріального
розвитку, якщо це сприяє її самоактуалізації, не знищує духовність.
Динамічний, поетапний підхід до формування духовності
Враховуючи прагматизм молоді, є резон формувати духовність поетапно [5:117].

Духовні цінності

Пріоритет духовних цінностей
над матеріальними

Духовно-гуманні особливості

Еклектичне поєднання духовних
та матеріальних цінностей

Культурні прагматики

Утилітарні прагматики

Пріоритет матеріальних
цінностей над духовними

Рис. 3. Модель поетапного формування духовності.
Це означає, що в педагогічній практиці треба зважати не тільки на загальнолюдські, християнські
цінності, але й прагматичні, точніше культурно-прагматичні цінності:
"доброта", "милосердя", "самопожертва",
"любов",
"дружба",
"благородство",
"честь", "каяття" та ін.

"розумний егоїзм", "самоактуалізація", "етична
технологія успіху", "духовний бізнес", "духовноматеріальний розвиток" та ін.

Тому важливо вирішувати зі своїми вихованцями питання про взаємозалежність мети та засобів, про
роль та місце людини в суспільстві, світі, про розвиток людини як головної умови успіху. Корисно, щоб
молоді люди відповідали на питання такого типу: "Які Ваші потреби? Для чого Ви хочете задовольнити
цю потребу?" (звернути їх увагу на те, чи є в них потреби, пов’язані з розвитком особистості та
служінням на благо інших людей); "За яких умов бізнесмена можна вважати духовною особистістю?"
(звернути увагу на такі умову, як турбота бізнесмена про споживачів, благодійницька діяльність,
особистісний ріст бізнесмена, повага та дотримання бізнесменом етичних норм, які прийняті у
суспільстві); "Як би Ви витратили мільйон?" (розглянути, чи є потреби, пов’язані з самоактуалізацією
особистості та діяльністю на благо інших людей); "Визначте правильне ставлення до грошей: Гроші – це
цінність. Але вони ніколи не повинні ставати ... (... метою), а залишатись завжди ... (... засобом)."
Висновки.
1. Кожній людині від народження надається дар – її духовність.
Духовна людина отримує насолоду від занурення в трансцендентну, потойбічну перспективу, у світ
ідеалів, позбавлення обмежень буденності. Описи духовного світосприйняття, переживання вищих
духовних станів можна знайти у життєписах не тільки святих подвижників (Сергія Радонежського,
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Серафима Саровського, Франциска Асизького), але й науковців, філософів (Г.С. Сковороди, М.К. Реріха,
В.І. Вернадського, К.К. Ціолковського та ін.)
2. Абсолютна більшість молодих вибирає прагматичну орієнтацію, пріоритет матеріальних цінностей
над духовними.
Але майже кожен другий шукає можливість поєднати духовні та прагматичні цінності. Їх можна
назвати "культурними прагматиками". Саме ця категорія молоді вимагає до себе особливої уваги і є
резервом духовності при створенні певних умов їх подальшого розвитку.
3. З точки зору сучасної науки синергетики, "духовність" повинна розглядатись як синтезоване,
інтегративне поняття, коли треба відмовитися від дихотомічного ("або-або", протистояння) підходу до
цього поняття.
Існує проблема не тільки духовного розвитку особистості, але й "духовно-матеріального розвитку".
Синергетичний підхід стверджує, що протилежності можуть співпрацювати один з одним до певних меж.
Ці протилежності підсилюють одна одну і цим забезпечують максимальний розвиток особистості.
Тому "духовність" визначається як інтелектуально-моральна діяльність людини, в процесі якої
людина отримує духовну перемогу над прагматизмом.
4. З точки зору виховання це означає, що в центрі нашої уваги повинна бути актуалізована
(максимально розвинута) особистість, яка через трансформовані, "окультурені" прагматичні цінності йде
до духовних цінностей, будує ієрархічно правильну систему цінностей, де пріоритет залишається за
духовними цінностями.
5. Резервом духовності є носії так званого "культурного прагматизму". Близько 40 % молодих людей,
які прагнуть вирішити проблему синтезу, інтеграції духовного та прагматичного.
6. Звичайно, поєднати духовні та прагматичні, матеріальні цінності неможливо. Синергетичний підхід
до проблеми духовності дає можливість особистості-прагматику перебороти в собі прагматизм,
підкорити та використати його для примноження в собі духовності.
7. Трансформуючи прагматизм в гуманістичному напрямку (коли Людина визнається тільки метою,
коли правильно вирішується проблема мети та засобів), можна створити передумови для подальшого
процесу гармонізації духовного та матеріального розвитку особистості з метою її самоактуалізації,
максимального розвитку.
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Вирковский А.П. Синергетический подход к понятию "духовность".
Анализ духовности в плоскости синергетического подхода позволяет раскрыть основные черты
духовности и содержательно описать динамику ее роста у современной молодежи.
Virkovsky A.P. Synergetic Approach to the Understanding of the Concept "Spirituality".
The synergetic approach to the analysis of the concept of "spirituality" highlights the basic features of the
concept of "spirituality" and gives a comprehensive description of the dynamism of its development among the
youth.
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КАТЕГОРІЙНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ "ФАКТОР" У КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ УСПІШНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ
У статті подано порівняльну характеристику понять "фактор", "чинник", "умова" з метою
подальшого дослідження психолого-педагогічних факторів підвищення рівня успішності майбутніх
учителів математики при вивченні поглибленого шкільного курсу геометрії.
Останнім часом у зв’язку з підвищенням вимог до якості підготовки майбутніх учителів
досліджується успішність як характеристика фахової підготовки.
Глибоко і різнобічно проблема успішності навчання була розглянута у працях відомого психолога
Б.Г. Ананьєва. Він визначав успіх у навчанні з декількох позицій: у широкому розумінні – як комплекс
пред’явлених до особистості соціальних вимог; у вузькому тлумаченні – як явище, що впливає на процес
засвоєння навчального матеріалу та віддзеркалює внутрішні закономірності розвитку молодих людей, які
навчаються.
Б.Г. Ананьєв дав визначення поняттям успіху й успішності у навчальному процесі, показав їх
взаємозв’язок. Успіх навчання – це певний рівень якості навчальної діяльності як процесу, що
відбувається в часі і пов’язаний із засвоєнням визначеної суми знань, умінь, навичок, комплексу
громадських норм, із набуттям соціального досвіду. Успішність – це фіксований (проміжний чи
кінцевий) в умовних кількісних показниках результат процесу навчання, який відображає успіх студента
у процесі навчання [1:37].
Проблема підвищення рівня успішності привертала увагу багатьох дослідників. Обґрунтуванню
підвищення ефективності процесу навчання шляхом підвищення успішності присвячені праці
С.І. Архангельського,
Ю.К. Бабанського,
О.Д. Ботвіннікова,
Л.Б. Ітельсона,
С.В. Ковтуненко,
К.Я. Краснянської, К.К. Ляпіна, О.М. Новікова, П.В. Симонова; залежність успішності від мотиву
досягнення успіху досліджували А.К. Маркова, М.В. Матюхіна, В.С. Мерлін, А.Б. Орлова, К.Т. Патріна;
теоретичні основи взаємозв’язку успішності довільної діяльності та рівня інтелектуального розвитку
вивчали О.М. Анісімова, М.Д. Дворяшина, С.Л. Рубінштейн; фактори неуспішності й відсіву учнів і
студентів та їх класифікація представлені у роботах Н.Д. Гусєва, Н.В. Кузьміної, Н.Г. Мєшкова.
Проте проблема покращення успішності майбутніх учителів математики шляхом упливу на
психолого-педагогічні фактори, що визначають її динаміку при вивченні поглибленого шкільного курсу
геометрії, є практично не розробленою і потребує всебічного комплексного вивчення, а також створення
якісно нової моделі викладання навчального курсу, яка б відповідала новим вимогам щодо підготовки
професійних кадрів.
На основі досліджень О.В. Адаменко [2], Л.П. Бобра [3] та ін., а також досвіду роботи зі студентами
фізико-математичного факультету Житомирського педагогічного університету, ми висунули гіпотезу про
існування психолого-педагогічних факторів, що впливають на успішність навчальної діяльності
майбутніх учителів математики.
Як і будь-який науковий об’єкт, визначена проблема потребує вивчення певного комплексу категорій
і понять, що зумовлюють її теоретичну розробку, обґрунтування та впровадження в практичну
діяльність.
У педагогічній науці немає єдиного тлумачення поняття "фактор". Також зустрічаються синонімічні
до нього терміни "чинник", "умова" тощо. Виділити їх спільні та відмінні категорійні ознаки можна
шляхом аналізу наукових праць Ю.К. Бабанського, О.А. Дубасенюк, Н.В. Кузьміної, К.В. Нєдялкової,
Л.В. Онучак, В.В. Панчук, Н.Г. Сидорчук та ін.
Так, С.І. Ожегов у "Словаре русского язика" (1973) тлумачить фактор як "момент, существенное
обстоятельство в каком-нибудь процессе, явлении". Дещо ширшим можна вважати визначення, подане у
Словнику української мови (том Х, 1979) – "фактор – умова, рушійна сила будь-якого процесу, явища,
чинник". Аналогічно означається цей термін у "Психологічному словнику" за редакцією В.І. Войтка (1982):
"умова, рушійна сила, причина якогось явища, процесу". Слід зазначити, що в "Педагогічному словнику",
виданому Академією педагогічних наук СРСР (1986) та в "Українському педагогічному словнику"
С.У. Гончаренка (1997) – робочих словниках педагогічних працівників, – не подається тлумачення поняття
"фактор", хоча воно широко використовується, як у науковій, так і в практичній педагогічній діяльності.
Це, на наш погляд, можна пояснити тим, що визначену дефініцію вживають як базову, аксіоматичну для
опису й інших понять, процесів, явищ, а тому для її інтерпретації у педагогіці доцільно скористатися
існуючими загальнонауковими тлумаченнями, адаптувавши їх до педагогічних процесів і явищ.
Розглянемо більш детально поняття "фактор". За Н.В. Кузьміною, фактор – це об’єктивна причина,
яка обумовлює певне явище та основна рушійна сила, що призводить до тих чи інших результатів [4].
О.А. Дубасенюк розглядає фактор як чинник, що визначає природу і побудову шуканого об’єкта
дослідження, можливі причини відмінностей на рівнях об’єкта дослідження [5].
© Чемерис О.А., 2004
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На думку Панчук В.В., фактор є основною внутрішньою та зовнішньою причиною, що зумовлює певне
явище [6].
Сидорчук Н.Г. поглиблює досліджуване поняття та визначає його як основну внутрішню та зовнішню
причину, що зумовлює підвищення рівня якості явища і підлягає корекції або регуляції у межах певного
процесу [7].
Отже, фактор як педагогічну категорію ототожнюють з поняттям "чинник". У "Словнику української
мови" (том ХІ, 1979) воно окреслюється як умова, рушійна сила, причина будь-якого процесу, що
визначає його характер або одну з основних рис; фактор.
Оскільки терміни "фактор" і "чинник" мають спільні категорійні ознаки, будемо у нашому
дослідженні вживати їх у синонімічному значенні (див. табл. 1, 2).
У педагогіці для визначення причин, що обумовлюють певні явища або процеси, вживають поняття
"умова".
У С.Г. Ожегова в "Словаре русского языка" (1973) умова – це "обстоятельство, от которого чтонибудь зависит". У Словнику української мови (том Х, 1979) умовою називають "необхідну обставину,
яка робить можливим здійснення, створення, утворення чого-небудь або сприяє чомусь".
Аналіз категорійних ознак показав, що умову в педагогіці розглядають як філософську категорію, в
якій відображається відношення речі до тих факторів, завдяки яким вона виникає й існує (Онучак Л.В.);
спосіб формування чого-небудь або зовнішня обставина середовища, яка є причиною якісних змін
особистості (К.В. Нєдялкової); оптимальне поєднання різних факторів (Ю.К. Бабанський); спеціально
організований вплив на психолого-педагогічні фактори (Н.Г. Сидорчук) тощо (див. табл.3).
В цілому, на основі аналізу психолого-педагогічної літератури була визначена найбільш суттєва
характеристика названого поняття: умова є загальною причиною якості певних процесів та явищ.
Остаточно залежність між окресленими на початку статті поняттями, на нашу думку, можна
зобразити за допомогою схеми 1.
Виходячи з загальної мети та завдань нашого дослідження, факторами підвищення рівня успішності
майбутніх учителів математики при вивченні поглибленого шкільного курсу геометрії будемо називати
основні внутрішні та зовнішні причини, які зумовлюють підвищення рівня успішності навчальної
діяльності майбутніх учителів математики і піддаються корекції або компенсації у межах навчального
процесу.
Таблиця 1.
Основні тлумачення поняття "фактор"
Основа тлумачення
(фактор – це …)

Загальний зміст тлумачення

умова

будь-якого процесу (Словник української мови);
якогось явища, процесу ("Психологічний словник",
В.І. Войтко);
·
будь-якого процесу (Словник української мови);
·
який визначає природу і побудову шуканого об’єкта
дослідження, можливі причини відмінностей на рівнях об’єкта
дослідження (О.А. Дубасенюк);
якогось
явища,
процесу
("Психологічний
словник",
В.І. Войтко);
яка обумовлює певне явище (Н.В. Кузьміна);
·
що зумовлюють певне явище (В.В. Панчук);
·
що зумовлюють підвищення якогось явища та підлягають
корекції або регуляції у межах певного процесу (Н.Г. Сидорчук);
·
будь-якого процесу (Словник української мови);
·
якогось явища, процесу ("Психологічний словник",
В.І. Войтко);
яка призводить до тих чи інших результатів (Н.В. Кузьміна);
в каком-нибудь процессе, явлении ("Словарь русского языка",
С.И. Ожегов);
·
·

чинник

причина
об’єктивна причина
основні внутрішні та зовнішні
причини
рушійна сила
основна рушійна сила
момент,
существенное
обстоятельство

Таблиця 2.
Основні тлумачення поняття "чинник"
Основа тлумачення
(чинник – це …)
умова, фактор, рушійна сила,
причина будь-якого процесу

Загальний зміст тлумачення
що визначає його характер або одну з основних рис (Словник
української мови)
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Таблиця 3.
Основні тлумачення поняття "умова"
Основа тлумачення
(умова – це …)
необхідна обставина

Загальний зміст тлумачення

зовнішня обставина середовища
філософська категорія
спосіб формування
оптимальне поєднання
спеціально організований вплив
обстоятельство

яка робить можливим здійснення, створення, утворення чогонебудь або сприяє чомусь (Л.В. Онучак; Словник української
мови);
яка є причиною якісних змін особистості (К.В. Нєдялкова);
в якій відображається відношення речі до тих факторів, завдяки
яким вона виникає й існує (Л.В. Онучак);
чого-небудь (К.В. Нєдялкова);
різних факторів (Ю.К. Бабанський);
на психолого-педагогічні фактори (Н.Г. Сидорчук);
от которого что-нибудь зависит ("Словарь русского языка",
Ожегов С.И.)
Умова

Фактор ≡ Чинник
Схема 1. Співвідношення між поняттями "умова", "фактор", "чинник".
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Чемерис О.А. Категориальный анализ понятия "фактор" в контексте изучения проблемы
повышения уровня успеваемости будущих учителей математики.
В статье рассматривается сравнительная характеристика понятий "фактор", "условие" с целью
дальнейшего исследования психолого-педагогических факторов повышения уровня успеваемости
будущих учителей математики при изучении углубленного курса геометрии.
Chemerys О.А. Categorial Analysis of the Concept of "Factor" in the Context of Studying the Problem of
Increasing the Level of the Progress in Studies of Future Teachers of Mathematics.
The article deals with the comparative characteristic of the concepts of "factor" and "condition" in order to
conduct the further study of psychological and pedagogical factors of steppingup the progress of future teachers
of mathematics while studying the andvanced course of geometry.
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УКД 378
О.М. Кривонос,
асистент
(Житомирський педуніверситет)
ДИДАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ ОСНОВ АЛГОРИТМІЗАЦІІ ТА ПРОГРАМУВАННЯ В
КУРСІ ІНФОРМАТИКИ В ШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НОВОГО ТИПУ
Розглянуто можливість використання модульно-рейтингового навчання, при вивченні основ
алгоритмізації та програмування в шкільному курсі інформатики.
Зміни в суспільно-політичному житті, економічному розвитку нашої держави викликають
необхідність розв`язання одного зі стратегічних завдань реформування освіти – демократизацію школи і
гуманізацію навчання в ній, формування здатності особистості самореалізуватися в нових економічних
та суспільно-політичних умовах. Все очевиднішим стає той факт, що синтез знань та умінь, необхідних
для розвитку творчих здібностей учнів, є показником ґрунтовно і різнобічно підготовленого спеціаліста,
який вміє створити умови для їх саморозвитку, самоствердження.
Класно-урочна форма організації навчання має істотні переваги над іншими формами, зокрема
індивідуальною: чіткіша організаційна структура; економність, оскільки вчитель працює одночасно з
великою групою учнів; сприятливі умови для взаємного навчання колективної діяльності, виховання і
розвитку учнів. Проте є й недоліки: орієнтація на середнього учня, відсутність умов для проведення
індивідуальної навчально-виховної роботи з учнями, тобто вона не спроможна в повній мірі забезпечити
успішне виконання завдань, що постали перед школою за останні роки. В методиці навчання потрібно
здійснити кардинальний перехід від інформаційно-алгоритмічного методу викладання, орієнтованого на
репродукцію готових знань, до діяльнісного, спрямованого на розвиток пізнавальних можливостей і
творчих здібностей учнів.
Сучасна освіта повинна бути спрямована, зорієнтована на розвиток індивідуальних особливостей
кожної дитини, а це, в свою чергу, потребує зміни педагогічної парадигми книжково-фронтального
навчання від форми "вчитель-підручник-учень" на індивідуально-диференційовану "учень-підручниквчитель".
Здібні й обдаровані учні у шкільних закладах нового зразка або в класах з поглибленим вивченням
природничих наук втрачають інтерес до предмету, якщо на кожному уроці вивчається невелика частина
матеріалу і розв'язуються задачі з використанням щойно вивченого правила чи формули. При
традиційній організації навчальної діяльності роль учителя інформативно-контролююча, а учень в
більшості виступає в ролі пасивного відтворювача знань. Класична структура уроку така: перша частина
уроку, найбільш цінна (учні ще не втомилися, чекають нового), часто віддається контролю (опитування
учнів, прослуховування "вивченого"), а "гірша", друга частина уроку, коли клас уже втомився від
нудного для більшості учнів опитування, відводиться для вивчення нового матеріалу. Крім того, після
емоційного напруження і чекання під час опитування в першій частині уроку, настає природне
розслаблення, зниження уваги й активності в другій частині уроку. Результат – зниження ефективності
навчання. Тому урок, як основа класно-урочної системи навчання, потребував постійного вдосконалення,
яке відбувалося за рахунок лише введення нових методичних прийомів, урізноманітнення форм учбової
діяльності, методичного та технічного забезпечення. Але, як показала практика, сам урок, його
структура, потребували докорінних змін, перебудови.
Сучасна школа і педагогіка прагнуть удосконалити існуючу систему навчання різними шляхами.
Одним з таких шляхів є диференціація завдань і методика навчання залежно від можливостей учнів.
Навчально-виховний процес, що враховує типові індивідуальні особливості учнів, прийнято називати
диференційованим, а навчання за таких умов – диференційованим [3]. Індивідуалізація і диференціація це врахування індивідуальних особливостей при колективній формі навчання, яка передбачає знання i
врахування особливостей розвитку пізнавальних можливостей i розумових здібностей окремих учнів i
навчальної групи в цілому, а також необхідності здійснення індивідуального підходу до учнів в умовах
колективної роботи (тобто необхідності такої організації колективної роботи, яка містила б у собі
індивідуальну діяльність з урахуванням індивідуальних особливостей).
У навчанні застосовуються різні види диференціювання: за здібностями, за майбутньою професією, за
вадами та інші, і всі ці види передбачають диференціацію по класах. Але така диференціація забезпечує
лише відносну однорідність складу учнів згідно з їхніми навчальними здібностями. Тому в умовах
диференціації навчання зростає значення внутрішньокласної диференціації та індивідуалізації
навчально-виховного процесу.
При організації диференційованого навчання дотримуються трьох рівнів вивчення матеріалу:
обов'язкового, базового, поглибленого. На основі цього для проведення внутрішньокласної диференціації
учні в класі діляться на три умовні групи. Для того, щоб диференційоване навчання стало ефективним,
при поділі на групи враховують індивідуальні особливості учнів. Кожен школяр повинен дістати таке
© Кривонос О.М., 2004
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навантаження, яке відповідає його можливостям і забезпечує перспективу його розвитку. Поділ на групи
в класі умовний, перехід учнів з однієї групи до іншої відбувається залежно від рівня оволодіння ними
конкретним матеріалом у системі уроків, а іноді і в межах одного уроку. Диференціація проводиться як
за складністю завдань, так і за самостійністю їх виконання, коли змінюється міра допомоги учню. Це дає
можливість переводити учнів від колективних форм роботи до самостійних. При цьому найкраще
використати такі форми занять, як шкільна лекція, семінар, залік, тощо, відмовитись від так званого
поточного контролю, який відображав тимчасові успіхи або невдачі учня і не стимулював до свідомого
та глибокого засвоєння знань. Тобто використати нову систему навчання – модульно-рейтингову, в якій
функції педагога варіюють від інформативно-контролюючої до консультативно-координуючої.
Навчання за модульно-рейтинговою системою передбачає паритетні взаємовідносини між педагогом
та учнем; перехід від пасивного навчання до активного, свідомого; глибоку профільну і рівневу
диференціацію та широкі можливості індивідуалізації навчання, відхід від "усереднення" знань, оскільки
виховати всебічно розвинену творчу особистість неможливо при "усередненому" типі навчання.
Модульна система навчання більш гнучка, ніж класно-урочна, вона дуже добре адаптується до
лекційно-семінарсько-залікової системи навчання, за якою працює значна частина учителів старших
класів в шкільних закладах нового типу.
З огляду на це розроблено, і практично апробовано методичний комплекс у складі шести методичних
розробок для модульно-рейтингового навчання учнів Житомирського педагогічного ліцею з теми
"Основи алгоритмізації та програмування".
Відбираючи навчальний матеріал для теми, виходимо з того, що головні цілі шкільного курсу
"Інформатика" полягають у формуванні знань, вмінь і навичок, необхідних для раціонального
використання сучасних інформаційних технологій при розв’язуванні задач, пов’язаних з опрацюванням
інформації, її пошуком, систематизацією, збереженням та передаванням; ознайомити учнів з роллю
нових інформаційних технологій у сучасному виробництві, науці, освіті, повсякденній практиці, із
перспективами розвитку обчислювальної техніки; започаткувати основи інформаційної культури учнів.
[2]
Методичний комплекс складається з шести модулів.
1. Структура та синтаксис програм. Введення, виведення даних. Лінійні програми. В
даній частині методичної розробки учні вивчають алфавіт, константи та змінні, типи даних,
вирази, операції, числові функції, структуру та синтаксис програм, оператори введення та
виведення даних мови програмування.
2. Програми з розгалуженнями. Учні вивчають в даній частині оператор умовного та
безумовного переходу.
3. Циклічні програми. Учні вивчають структури цикл-для, цикл-поки, цикл-до та вкладені
цикли.
4. Робота з масивами даних. Учні вивчають поняття одномірного та багатомірного
масивів, пошук елементу масиву за певною ознакою, сортування елементів масивів,
використовуючи алгоритм обмінного сортування та сортування вибором, а також їх
інформують про існування інших методів сортування.
5. Робота з рядковими та символьними величинами. В даній частині методичної розробки
розглянуто поняття рядкової величини, символьної величини, основні операції над цими
величинами та функції, що дозволяють працювати з величинами цих типів.
6. Використання підпрограм та функцій користувача. У даній частині методичної
розробки розглянуто поняття основного та допоміжного алгоритмів, поняття функції
користувача та процедури (підпрограми), поняття глобальної та локальної змінної тощо.
Кожен з модулів являє собою завершений дидактичний комплекс, який можна використовувати для
вивчення теми "Основи алгоритмізації та програмування". Причому ця методична розробка розрахована
на три основні мови, що можуть вивчатися в шкільному курсі інформатики – НАМ, Basic, Pascal. У тож
же час усі модулі побудовані за єдиною структурою.
· Загальні методичні рекомендації, що містять необхідні та достатні теоретичні відомості
для вивчення теми (від 1 до 3-4 годин в залежності від модуля).
· Практична робота, яка містить декілька завдань прикладів по темі, з повним
розв’язком та аналізом (1 година).
· Лабораторна робота, яка містить теоретичні питання та практичні завдання трьох
рівнів складності (І рівень, обов’язковий, – 1 завдання для всього класу; ІІ рівень, базовий –
одне завдання виконує група з трьох учнів; ІІІ рівень, поглиблений, - містить індивідуальні
завдання) та вимоги до захисту лабораторної роботи (від 2 до 3-4години ).
До переваг даного методичного комплексу слід віднести таке:
· Починаючи з 3 модуля (циклічні програми), завдання третього рівня лабораторних
робіт це завдання олімпіад з інформатики.
59

Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 14. Педагогічні науки

· Завдання добирались таким чином, щоб було реалізовано міжпредметні зв’язки, тобто
задачі з геометрії, алгебри, фізики, мови (робота з текстом), хімії, економіки та ігрові задачі.
· Завдання до лабораторних робіт добирались таким чином, щоб учні опанували техніку
розв’язання не локальних задач, а задач, об’єднаних спільними параметрами і розрахованих на
кілька лабораторних робіт.
Для зручності оформлення протоколів лабораторних робіт був розроблений робочий зошит учня.
Модульно-рейтингова система передбачає певне оцінювання результатів засвоювання знань по
кожному з модулів. Учень повинен чітко уявити, за що і скільки він може набрати балів при вивченні
даного модуля. В таблиці 1 наведено максимальну кількість балів, яку учень може отримати при
вивченні кожного з модулів та критерії оцінювання знань та вмінь учнів (таблиця 2).

Теорія

Практика

Разом

6

Рівні

Кількість
модулів

Модуль

Максимальна
кількість балів
за весь курс

Таблиця 1.

І

3

4

7

42

ІІ

4-5

5-8

9-13

78

ІІІ

6-7

9-13

15-20

120
Таблиця 2.

Рівень

Інтервал
для
залікових
одиниць

І

3

ІІ

4-5

ІІІ

6-7

Кількість
залікових
одиниць
3
4
5
6
7

І

4

4
5

ІІ

5-8

6
7
8
9
10

ІІІ

9-13

11
12
13

Критерії оцінювання
Теоретична частина
вірна відповідь;
неповна відповідь, вірні відповіді на запитання І рівня;
повна і правильна відповідь;
неповна або неточна відповідь, вірні відповіді на додаткові
запитання І та ІІ рівів;
вичерпна відповідь або змістовна робота у якості консультанта.
Практична частина
успішний захист виконаної роботи;
значні неточності та грубі помилки при виконанні роботи, не
виправлені під час захисту;
значні неточності та грубі помилки при виконанні роботи,
виправлені під час захисту;
незначні неточності та помилки при виконанні роботи,
виправлені під час захисту;
бездоганне виконання та захист роботи.
невдалий вибір математичної моделі та відсутня можливість
удосконалення алгоритму;
невдалий вибір математичної моделі за умови можливості
удосконалення алгоритму;
вдалий вибір математичної моделі, але неповна її реалізація;
вдалий вибір математичної моделі, але неповна її реалізація за
умови модифікації та удосконалення;
вдалий вибір математичної моделі, достатня повнота її
реалізації та можливість модифікації та удосконалення.
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Звернемо вашу увагу на те, що система залікових одиниць вибрана так, що коли сумарний результат
за модуль помножити на 3/5, а результат округлити до цілих, то ми отримаємо оцінку за
дванадцятибальною шкалою оцінювання.
При такій системі навчання учень включається в активну і ефективну навчально-пізнавальну
діяльність, працюючи за диференційованою за змістом і об'ємом програмою. Він має можливість в
більшій мірі самореалізуватися. Ця система навчання гарантує кожному учневі засвоєння базових знань і
просування на більш високий рівень навчання. Принципово змінюється роль учителя у навчальному
процесі. Завдання учителя – мотивація процесу навчання, керівництво пізнавальною діяльністю учнів
через модуль і безпосереднє їх консультування. Учитель повинен навчити учнів учитися.
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РОБОТА НАД СЛОВОМ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
У статті розкрито особливості словникової роботи на уроках української мови в початковій школі,
визначено шляхи її вдосконалення.
Однією з найважливіших проблем сучасної методики викладання української мови в початкових
класах є проблема розвитку мовлення молодших школярів. Ця проблема, хоч і не нова, залишається
актуальною і нині. Адже зрозуміло, що під час вивчення рідної мови одним із найважливіших завдань є
завдання формування і розвитку у дітей правильного, виразного, чистого мовлення.
Складовою проблеми розвитку мовлення молодших школярів виступає робота над словом, оскільки
розвиток мовлення дітей включає в себе роботу:
a) над окремими словами;
б) над словосполученнями і реченнями;
в) над зв’язним мовленням.
В останніх дослідженнях із проблем словникової роботи в початкових класах розглядаються
різноманітні аспекти цієї проблеми: слова мовного етикету та практичне їх використання молодшими
школярами – Павленко Л. [1]; робота над літературними термінами в початковій школі – Мовчун А. [2];
роль слова в розвитку зв’язного мовлення молодших школярів – Крикун М. [3]; розвиток діалогічного
мовлення учнів початкових класів – Дубовик C. [4] та ін.. Усі названі питання вирішуються у відповідних
публікаціях досить професійно і, безперечно, становлять певний інтерес для вчителів молодших класів.
Засвоєння лексичного багатства мови молодшими школярами не може проходити стихійно. Одним із
найважливіших завдань розвитку мовлення учнів початкових класів є керування процесом збагачення
словника дітей, упорядкування словникової роботи, нарешті, активізація словника молодших школярів.
Як відомо, методика словникової роботи передбачає чотири основи напрями:
1) збагачення словника учнів новими словами і розширення його за рахунок нових значень уже
відомих лексем;
2) уточнення словника, яке передбачає пояснення значень слів-паронімів, слів, близьких за значенням
(синонімів), протилежних за значенням (антонімів); засвоєння багатозначності, лексичної сполучуваності
слів, у тому числі у фразеологічних одиницях, засвоєння слів-омонімів;
З) активізація словника, тобто переведення слів із пасивного словникового запасу учнів у активний;
4) витіснення із вживання нелітературних слів, переведення їх із активу в пасив. Це слова
просторічні, жаргонні, які діти засвоїли під впливом оточуючого мовленнєвого середовища. Сюди ж
можна віднести викривлення слів інтерферентного характеру (у відміну від тебе, відповідати по
бажанню, по домовленості з батьками замість – на відміну від тебе, відповідати за бажанням, за
домовленістю з батьками).
У початкових класах у найбільш доступній формі і без позначення явищ лексикологічними термінами
відбувається знайомство учнів із такими поняттями, як синонімія, антонімія, багатозначність слів,
омонімія. Діти знайомляться і зі словами-паронімами. Слід зазначити, що школярі недостатньо
орієнтуються у розрізненні значень паронімічних пар, оскільки ці слова дуже близькі за структурою і
вимовою, але відмінні за значенням.
У шкільній практиці робота по уточненню лексичних значень слів паронімів проводиться в
основному стихійно і недостатньо скрупульозно. Готуючись, наприклад, до уроку читання, вчитель
повинен проаналізувати текст, виписавши у свій конспект слова, значення яких потребує уточнення.
Якщо в тексті зустрічається, наприклад, слово адресат, то варто виписати на дошці й пояснити і
адресант, хоч цього слова і нема в тексті.
Для закріплення розуміння значень слів-паронімів можна запропонувати дітям ввести їх у речення.
Адже знання загального значення слова не завжди служить показником того, що учні розуміють його в
контексті. Вони часто не усвідомлюють відтінків значень, яких слова набувають у контексті.
Типові помилки учнів, зв'язані з вживанням слів, зумовлені рядом недоліків у роботі вчителів. Поперше, лексична робота в школах проводиться нерегулярно, носить епізодичний характер; постійного
ускладнення в роботі не спостерігається. Спеціальна робота над словом проводиться в основному під час
вивчення розділу "Слово".
По-друге, вчителі мало працюють над уточненням відтінків значень синонімів, антонімів,
багатозначних слів, паронімів. Робота над словом здійснюється в основному на уроках читання. На
© Гордієнко О.А., Шевчук Т.О., 2004
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уроках мови вона ведеться рідко. Фактично вся лексична робота зводиться до вияснення значення так
званих "незрозумілих" слів.
По-третє, спостерігається обмеженість у використанні методичних прийомів роботи над словом, їх
одноманітність. Наприклад, майже зовсім не використовуються прийоми зіставлення значень слів
(летіти – літати, бігати – бігти), уточнення значень слів-синонімів (жадібний – скупий; йти – сунути –
дибати – лізти – ледве ногами перебирати); підбір антонімів до багатозначних слів (свіжий хліб –
черствий хліб, свіжий вітер – теплий вітер, свіжа газета – стара газета, свіжі огірки – солоні огірки),
спостереження за використанням синонімів, антонімів, багатозначних слів у тексті та ін.
По-четверте, вчителі не завжди правильно вибирають слова із тексту для пояснення їх значень учням;
часто зосереджують увагу на поясненні слів, які не мають важливого значення для розкриття змісту
твору, а ключові слова не пояснюють. Не всі вчителі також знають, наскільки глибоко варто пояснювати
ті чи інші слова, які з них слід вводити до активного словникового запасу. Не завжди правильно
використовується прийом семантизації слів за допомогою добору синонімів,
Помилка полягає в тому, що цей прийом учителі не доводять до логічного завершення, а
обмежуються лише добором синонімів до аналізованого слова, не розмежовуючи відтінків значень слів.
Це обмежує мовленнєвий розвиток дітей; значення одного слова прирівнюється до значення іншого,
залишаються поза увагою особливості слів; діти не відчувають смислових і емоційних відтінків у словахсинонімах. Наприклад, "жадібний" у тлумачному словнику пояснюється як такий, який пристрасно
прагне до збагачення, а "скупий" - як надмірно ощадливий по відношенню до себе і щодо інших. У
дитячому розумінні поняття "жадібний" і "скупий" зливаються і мають безумовно негативне значення.
Але слово "жадібний" в українській мові багатозначне, і поряд із висловом "жадібний до грошей"
вживається і "жадібний до їжі", "дивитися жадібними очима". Багатозначним є і слово "скупий",
вживаючись в українській мові не завжди з негативним відтінком: скупий відпочинок, тобто надто
малий, короткий, недостатній в якому-небудь відношенні.
Усі ці нюанси в лексичних значеннях слів і, безумовно, їх вживання дуже важливі для мовленнєвого
розвитку дітей, і потрібно багато й скрупульозно працювати над словом, щоб відбулися суттєві зрушення
в мовленнєвому та інтелектуальному розвитку школярів.
Готуючись до уроку читання, вчитель уважно вивчає новий текст, відбираючи з нього такі групи слів
для проведення словникової робот (він виписує їх на дошці):
1) слова, нові для учнів, значення яких потрібно пояснити;
2) слова, до вживаються у тексті в переносному значенні; необхідно буде згадати і прямі значення
цих слів;
3) ключові слова, важливі для розуміння ідеї тексту;
4) слова, важкі в орфоепічному плані; потрібно буде попрацювати над виробленням правильної
вимови цих слів;
5) близькозвучні слова, значення яких варто уточнити.
Способи семантизації слів повинні бути різноманітними, їх вибір буде залежати від особливостей
пояснюваного слова. Це і використання картини чи малюнка, і підбір синоніма чи антоніма до слова, і
тлумачення, і введення слова в речення.
Як відзначалося вище, важливе значення для збагачення і розширення словника молодших школярів
має робота над синонімами – словам близькими за значенням. Синоніми можуть відрізнятися:
1) відтінками лексичного значення;
2) емоційно-експресивним забарвленням;
3) стилістичною належністю;
4) ступенем вживаності та сполучуваності з іншими словами.
Діти повинні точно розуміти значення синонімічних слів, мати достатню їх кількість у словниковому
запасі та вміти вибрати з нього саме те слово, яке необхідне для точного і яскравого висловлення думки.
Наприклад, робота над синонімами може проходити у формі бесіди за картиною:
– Що зображено на картині? (Осінній ліс).
– Як називається ця пора осені?(Золота осінь).
– Чому осінь називають золотою? (Багато жовтого листя, воно здається золотим).
– А ще які листочки на деревах і на землі?(Червоні, багряні).
– А який день зображено на картині? (Теплий, сонячний, ясний).
– Як можна сказати про землю? (Вкрита чи встелена різнокольоровим листям).
– Яке небо? (Світло-синє, лазурове).
– Ми бачимо, що в лісі ростуть віковічні сосни та ялинки. Що означає слово "віковічні"? (Вони росли
сто років, тобто цілий вік).
– Яким близьким за значенням словам можна замінити слово "віковічні? (Дуже старі). А ще можна
сказати: столітні сосни та ялинки.
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Цікаво проходить робота по добору синонімів у віршах:
Ой яка чудова українська мова!
Де береться все це, звідкіля і як?
Є в ній ліс – лісок – лісочок, пуща, гай, діброва,
бір, перелісок, чорноліс. Є іще й байрак.
І така ж розкішна і гнучка, як мрія.
Можна "звідкіля" і "звідки", можна і "звідкіль".
Є у ній хурделиця, віхола, завія,
завірюха, хуртовина, хуга, заметіль
(О. Підсуха)
Дуже корисна робота з синонімами, яка полягає в редагуванні тексту: слова, що повторюються,
потрібно замінити іншими, близькими за значенням:
Береза
На високому пагорбі стоїть береза. Стовбур берези поріс лишайником. З пожовклих сучків берези до
самої землі звішуються довгі молоді гілки. Ці гілки роблять березу дуже сторожкою: навколо ні вітерця,
а береза коливається, поблискує листочками і шумить, шумить. І тануть у цьому рідному серцю шумі всі
образи, печалі. Увійди в цей шум – і ти станеш найщасливішим (І. Білозеров).
Слово "береза", що повторюється у тексті, діти замінюють словами дерево, красуня. Ці слова,
безперечно, не утворюють синонімічного ряду, але в цьому контексті вони називають один і той же
предмет – березу. Такі синоніми носять назву контекстуальних, функціонально-мовленнєвих, тому що їх
зближення відбувається у конкретному тексті чи ситуації мовлення.
До словникової роботи належить і робота з антонімами – словами однієї частини мови з протилежним
значенням. Роботу з антонімами можна організувати на основі спостережень над прислів'ями, оскільки
багато з них побудовані на протиставленні понять, виражених словами-антонімами:
На чорній землі білий хліб родить.
Гірко поробиш – солодко з'їси.
З великої хмари – малий дощ.
Брехень багато, а правда одна.
Більше діла – менше слів.
Крім пояснення значення антонімів, можна проводити підбір антонімів до поданих слів, до
багатозначних слів, складання речень із парами антонімів та ін.
Із багатозначністю слів діти стикаються постійно, але не завжди усвідомлюють її. Дуже важливо
показати багатозначність слова в тексті, планувати спеціальну роботу над багатозначними словами на
уроках читання і мови.
До поняття багатозначності діти йдуть від алегоричного, образного вживання слова, тому робота над
образністю мови письменника є дуже важливою рисою аналізу твору на уроці читання.
Вживання слів у переносному значенні вимагає своєрідного "перекладу" з узагальнених значень на
образи уявлення. Образність мови, на яку обов'язково потрібно звернути увагу школярів, особливо під
час аналізу тексту на уроках читання, є важливою ознакою віршованих творів:
Люблю весну, та хто її не любить,
коли життя цвіте, як пишний сад.
І, мов у сні, шепочуть листя губи,
І квіти шлють солодкий аромат.
Люблю весну, коли плюскочуть ріки,
коли рида од щастя соловей
І заглядає сонце під повіки
у тишині задуманих алей...
Люблю, коли блукає місяць в травах,
Хатини білить променем своїм
І п'є тепло ночей ласкавих,
а на лугах пливе туманів дим...
(В. Сосюра)
У школі досить часто вчителі не бачать різниці між багатозначністю та омонімією. А ці явища варто
розрізняти і в початкових класах.
З багатозначністю слова, з його здатністю виступати в додаткових, образних значеннях зв'язані
фразеологічні звороти. Над ними в текстах слід працювати так, як і над словами, тобто пояснювати
значення незрозумілих фразеологізмів, виписувати їх на дошці, активізувати у мовленні дітей.
Кінцевою метою словникової роботи є активізація максимальної кількості засвоюваних слів, уміння
учнів використовувати їх правильно, доречно, вибираючи найбільш необхідні слова для висловлення
думок.
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У шкільній практиці, як правило, активізація словника дітей проходить стихійно, спеціально не
планується. А цю роботу необхідно планувати, проводячи її на уроках читання, мови і розвитку
мовлення. Безперечно, активізовані слова повинні бути пов'язані зі змістом тексту, що розглядається, з
темою уроку мови чи розвитку мовлення. Так, ще в першому класі, працюючи над реченням, можна
активізувати звуконаслідувальні дієслова: кінь ірже, корова мукає, свиня хрюкає, кішка муркоче чи
нявкає, ведмідь реве, вовк виє, тигр рикає, курка кудкудаче, качка крякає, жаба квакає. При цьому
можуть бути використані малюнки тварин.
Пізніше, під час вивчення іменника, можна, наприклад, активізувати слова з суфіксами особи:
Хто їздить на мотоциклі? (Мотоцикліст).
А на велосипеді? (Велосипедист).
Хто працює на крані? (Кранівник).
А на бульдозері? (Бульдозерист).
А на екскаваторі? (Екскаваторник).
Хто грає на баяні? (Баяніст).
А на скрипці? (Скрипаль).
А на гітарі? (Гітарист).
Слова активізуються також при зіставленні словосполучень і речень під час переказу прочитаного
тексту з використанням найважливішої лексики і фразеологізмів, при зіставленні дітьми оповідань,
написанні творів різних видів із використанням опорних слів.
Даючи опорні слова для складання речень чи тексту, вчитель повинен потурбуватися про те, щоб ці
слова були зрозумілими дітям. В іншому випадку школярі можуть використати їх неправильно.
Наприклад, в одній із шкіл діти складали такі речення за опорними словами на тему "Бібліотека":
На абонентах стоять різні книги.
У бібліотеці є словники, підручники, каталоги.
Я люблю читати белетристику, фантастику, казки, оповідання.
Словникова робота в початкових класах повинна бути скрупульозною і систематичною. Адже саме в
початковій школі закладається основний словник школяра, і тому учень повинен правильно зрозуміти
значення слова, засвоїти його, тобто слово має ввійти у словник школяра і активно використовуватися у
його власних висловлюваннях. Найбільш перспективні напрями в дослідженнях проблеми словникової
роботи в початкових класах – це робота по уточненню словника молодших школярів, оскільки для їх
мовлення часто характерним є неправильне розуміння та вживання слів; активізація словника в
результаті щоденної практики продуктивного слововживання.
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Гордиенко Е.А., Шевчук Т.А. Работа над словом на уроках украинского языка в начальных классах.
В статье раскрыты особенности словарной работы на уроках украинского языка в начальной школе,
определены пути ее совершенствования.
Gordiyenko O.A, Shevchuk T.O. Teaching New Vocabulary at the Lessons of the Ukrainian Language for
Junior Students.
The article deals with the peculiarities of teaching new vocabulary at the lessons of the Ukrainian language for
junior students. This paper suggests a number of ways to improve the process of teaching new vocabulary for
junior students.
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ЕЛЕКТРОННИЙ МІЛІВЕБЕРМЕТР
У статті представлено зовнішній вигляд та принципову схему електронного мілівеберметра,
пропонуються методичні розробки з використання приладу в навчальному фізичному експерименті.
На кафедрі фізики Житомирського педуніверситету розроблено, виготовлено та ефективно застосовується при виконанні лабораторних робіт та в демонстраційному експерименті прилад, якім можна
вимірювати магнітний потік – електронний мілівеберметр [1:107]. Зовнішній вигляд приладу показано на
рис. 1, а на рис. 2 – принципову схему мілівеберметра.
На передню панель мілівеберметра виведено такі елементи
керування:
1) Тумблер SA 1 "~42V" подає живлення на прилад з
мережі змінного струму напругою 36 – 42 V (при його вмиканні
загорається червоний сигнальний світлодіод) і одночасно
закорочує вихід вимірювального механізму в неробочому стані,
що важливо при транспортуванні. Біля тумблера стоїть
позначення "~42V".
2) Тумблер SA 2 "0-П" подає живлення на вимірювальну
схему (при його вмиканні загорається зелений сигнальний
світлодіод), при відключенні живлення покази вимірювального
механізму скидаються (стрілка вимірювального механізму
повертається до нульової відмітки шкали). Біля тумблера зверху
написано "П" (пуск), знизу – "0" (нуль).
3) Для встановлення меж чутливості приладу використано
клавішний перемикач SA 3 на 7 положень. Під клавішами
написано числа "1"; "3"; "10"; "30"; "100"; "300"; "1000".
4) Тумблер SA 4 "П-Г" дає можливість відмикання
Рис. 1 Мілівеберметр.
електровимірювального механізму приладу й вмикання
демонстраційного гальванометра та цифрового мілівольтметра.
Зліва від тумблера написано "П" (електровимірювальний механізм приладу), а праворуч – "Г"
(демонстраційний гальванометр).
5) Тумблер SA 5 "+,–" дозволяє здійснювати зміну полярності вимірювального механізму. Зліва від
тумблера стоїть позначення "+", а праворуч – "–".
6) Установка і баланс нуля здійснюється за допомогою змінних резисторів R 9 і R 10, їх ручки "Г"
та "Т" виведені на панель керування. Біля ручок змінних резисторів є позначення: "Г" – грубо, "Т" –
тонко.
На праву бічну панель мілівеберметра виведені вхідні клеми (2) "+" та (1) "^".
На задню панель мілівеберметра виведено клеми (4, 5) "Г" для підключення гальванометра або
цифрового вольтметра.
Мілівеберметр живиться від мережі змінного струму частотою 50 Гц і напругою 36-42 В. Для
живлення мікросхеми передбачено випрямлення змінного струму зі стабілізацією та здвоєнням напруги.
Прилад побудовано на прецизійній мікросхемі інтегральному операційному підсилювачі (ІОП)
К140УД17. На інвертуючому вході (3) побудовано вольтметр з практично нескінченним вхідним опором
на 7 діапазонів, які визначаються опорами R 6 та R 11-R 24. В розрахунку на шкалу приладу це
становить: 0...0,01 В; 0...0,03 В; 0...0,1 В; 0...0,3 В; 0...1,0 В; 0...3,0 В; 0...10,0 В. Вимірювання кількості
електрики q здійснюється через вимірювання напруги U , до якої заряджаеться конденсатор С 3 відомої
ємності C інтегруючого кола вольтметром так, що:
(1)
q = CU .
Вимірювання магнітного потоку здійснюється через вимірювання кількості електрики індукованої
при зміні магнітного потоку. Результати вимірювань відображаються електровимірювальним механізмом
з лінійними шкалами на 10 та 30 поділок. Змінюють чутливості приладу клавішним перемикачем меж
вимірювання. Під клавішами написані цифри "1", "3", "10", "30", "100", "300", "1000". Ці числа
визначають ціну шкали в мілівеберах. Передбачено вихід на демонстраційний гальванометр або
© Цілинко М.Г., Прокопенко М.М., 2004
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цифровий вольтметр[2], а тому прилад може використовуватися в демонстраційному експерименті та
лабораторному практикумі.
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Рис. 2 Принципова схема мілівеберметра.

Відповідно (1) напруга на виході буде прямо пропорційною кількості електрики, що її одержить
прилад. Згідно закону електромагнітної індукції Фарадея-Максвелла,
(2)
dF
E= N,
dt
де E – електрорушійна сила (ЕРС), що індукується при зміні магнітного потоку dF за час dt у контурі
з кількістю витків N. Миттєве значення ЕРС за законом Ома для повного кола:
(3)
E = i (R П + R K ) ,
де i —миттєве значення сили струму, R П – вхідний опір приладу, R K – опір вимірювального контуру
(котушка і з’єднувальні провідники). Якщо R П + R K = R тоді (3) запишемо як:
(4)
E = iR ,
де, R — загальний опір вимірювального контуру і приладу. Згідно означенню, миттєве значення сили
струму
(5)
dq
i=
.
dt
Підставивши у (4) формули (2) і (5) отримаємо:
(6)
dq
dF
R
=N.
dt
dt
q

Проінтегруємо праву і ліву частини (6) R ò
0

F

2
dq
dF
=-ò
N . Інтегруючи, дістанемо, що qR = N (F1 - F 2 ) .
dt
dt
F
1

Якщо магнітний потік змінюється від F1 = F до F 2 = 0 , то qR = NF , а NF = Y .
(7)
Y = qR ,
де Y – повний магнітний потік.
Перерахунок результату вимірювання в одиницях магнітного потоку здійснено, виходячи з того, що
зміна магнітного потоку Y пов’язана з кількістю індукованої електрики, співвідношенням (7). На основі
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цього співвідношення отримаємо, що Вебер є такий магнітний потік, який, змінюючись до нуля в
контурі, що має опір 1 Ом, індукує кількість електрики 1 Кл.
Вимірювання магнітного потоку здійснюється через вимірювання кількості електрики індукованої
при зміні магнітного потоку. У відповідності до (10), перехід від одиниць кількості електрики до
одиниць магнітного потоку здійснюється в залежності від вхідного опору мілівеберметра. Найвища
чутливість приладу в одиницях кількості електрики буде q = 1мкКл на шкалу. Якщо вхідний опір
мілівеберметра R = 1кОм , то для вимірювання зміни магнітного потоку найвищою чутливістю буде
Y = 10 -7 Кл × 10 4 Ом = 10 -3 Вб = 1 мВб . Таким чином, прилад має сім діапазонів вимірювання 0…1 мВб,
0…3 мВб, 0…10 мВб, 0…30 мВб, 0…100 мВб, 0…300 мВб, 0…1000 мВб.
Запропонований мілівеберметр може знайти широке застосування в технічних вимірюваннях і
особливо в навчальному фізичному експерименті. Зокрема мілівеберметр може бути застосований при
виконанні лабораторних робіт та у демонстраціях при вивченні магнетизму.
Прилад дає можливість виконати ряд важливих лабораторних робіт та провести пізнавальні
демонстраційні досліди по вимірюванню магнітного потоку, а отже і визначення індукції магнітного
поля. Лабораторні роботи по визначенню індукції магнітного поля раціональніше проводити,
здійснюючи прямі вимірювання магнітного потоку мілівеберметром. В якості джерел електрики у
лабораторних роботах використано калібратор струму і напруги та калібратор низької напруги.
Лабораторні роботи з використанням мілівеберметра:
1. Дослідження намагнічування феромагнетиків за методом О.Г. Столєтова. Знімання петлі
гістерезису.
2. Дослідження намагнічування феромагнетиків у магнітному полі короткої котушки.
3. Дослідження намагнічування феромагнетиків у магнітному полі соленоїда (метод СтолєтоваЮінга).
4. Магнітне коло. Дослідження коефіцієнту взаємної індукції котушки трансформатора.
5. Визначення вертикальної і горизонтальної складових індукції магнітного поля Землі.
6. Дослідження магнітного поля постійних магнітів.
7. Дослідження магнітного поля колового струму.
8. Дослідження магнітного поля соленоїда.
9. Дослідження залежності коефіцієнту самоіндукції (індуктивності) котушки від кількості її
витків.
10. Дослідження коефіцієнту взаємоіндукції двох котушок.
11. Дослідження магнітного кола трансформатора.
Демонстраційний експеримент та експериментальні задачі з використанням мілівеберметра:
1. Електромагнітна індукція.
2. Визначення індукції магнітного поля постійного магніту.
3. Визначення горизонтальної складової індукції магнітного поля Землі.
4. Виникнення вихрового магнітного поля при зміні електричного (рівняння Максвела).
5. Вимірювання індукції магнітного поля колового струму.
6. Вимірювання індукції магнітного поля соленоїда.
7. Визначення коефіцієнту самоіндукції (індуктивності) котушки.
Наведемо приклад запропонованої нами лабораторної роботи:
"Дослідження намагнічування феромагнетика в магнітному полі короткої котушки" [1:105]
Теоретичні відомості
Метод тороїда [1:96] є найбільш точним при вимірюваннях магнітних характеристик феромагнетиків.
Щоб порівняти характеристики феромагнетиків, потрібно з кожного із них виготовити тороїд і провести
вимірювання, що не завжди можливо, коли є в наявності невелика кількість матеріалу. В тому випадку,
якщо можна задовольнитись не дуже високою точністю, можна скористатись методом винесення
магнетика із намагнічуючого поля. Щоб зменшити до мінімуму вплив розмагнічуючого фактора,
досліджувані зразки слід брати у вигляді тонких і довгих смужок або дротин. Смужку чи дротину
вносять у відоме намагнічуюче поле та вимірюють ступінь його намагнічення, тобто вимірюють
магнітну індукцію всередині магнетика. Намагнічуюче поле можна створити будь-якою котушкою.
Можна використати для цієї мети шкільну дросельну котушку.
Індукцію магнітного поля в цьому випадку слід вимірювати флюксметром. Флюксметр – це прилад,
який вимірює кількість індукованої електрики при зміні магнітного потоку, але шкала його градуйована
в одиницях магнітного потоку, найчастіше в мілівеберах.
Якщо кінці котушки приєднати до мілівеберметра і винести її з магнітного поля, то при цьому буде
Y
виміряний потік зчеплення Y0 , тобто повний магнітний потік. Магнітний потік буде рівний Ф0 =
,а
N
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F0
Y
= 0 . Якщо всередину котушки внести магнетик, то він певним чином
SK
NS R
намагнітиться. При винесенні магнетика із котушки відбудеться зміна магнітного потоку, який буде
виміряний мілівеберметром.
Y
Y
+ B0 . Магнітна
= ( B - B0 ) × S M , де S M – площа перерізу магнетика. Звідки B =
N × SM
N
B
проникність m =
.
B0
Прилади
1. Мілівеберметр (описано вище).
2. Джерело струму.
Може бути використане будь-яке джерело постійного струму з фільтром, що дає можливість
забезпечити силу струму до 1 А. У цій роботі використано нами розроблений калібратор струму КС-1А.
Користуючись калібратором КС-1А, можна одержувати будьякий струм силою від 0 до 1000 мА. Змінювати силу струму
можна плавно або ступінчасто. Одержувана сила струму в
певному інтервалі не залежить від опору зовнішнього кола.
Калібратор не "боїться" короткого замикання і видає струм тієї
сили, що був встановлений. Зовнішній вигляд показано на рис. 3.
На передню панель приладу винесено тумблер для вмикання
його в мережу "42 В", тумблер "0-П" (нуль-пуск) для скидання
показів приладу, тумблер перемикання реєструючого пристрою
"П-Г" (прилад-гальванометр), клавішний перемикач діапазонів
на сім положень, ручка потенціометра для встановлення сили
струму. На ліву бічну стінку винесено вихідні клеми живлення
та клеми змінної напруги для розмагнічування досліджуваних
зразків.
Прилад має сім діапазонів по струму: 0…100 мА, 0…200 мА,
0…300 мА, 0…400 мА, 0…600 мА, 0…800 мА, 0…1000 мА, які
вмикаються клавішним перемикачем на сім положень. Зверху
Рис. 3 Калібратр струму КС-1А.
над клавішами написані числа "100", "200", "300", "400", "600",
"800", "1000". Ці числа визначають ціну шкали в міліамперах.
При натисканні клавіші "100" можна встановити певний струм від 0
до 100 мА; при натисканні клавіші "200" – від 0 до 200 мА і т. д. і
при натисканні клавіші "1000" струм можна змінювати ручкою
потенціометра від 0 до 1000 мА.
3. Намагнічуюча котушка.
Можна використати секцію на 1200 витків шкільної дросельної
котушки. Зняти нікелеві пластини, вставлені всередину котушки,
для збільшення її індуктивності (рис. 4).
4. Вимірювальна котушка.
Котушка має N = 3000 витків, площу поперечного перерізу
S K = 4 см 2 . Довжина її має бути дещо меншою від довжини
Рис. 4 Вимірювальна та
намагнічуючої котушки. У конструкції вимірювальної котушки для
намагнічуюча котушка.
зручності передбачено ручку. Вимірювальну котушку показано на
рис. 4 вставленою у намагнічуючу котушку.
індукція поля B0 =

Виконання вимірювань
Перед початком вимірювань зразок розмагнічують. Намагнічуючу котушку приєднують до клем
змінного струму випрямляча ВН-45М, встановлюють напругу 36 В. Зразок протягують через котушку.
При цьому він розмагнічується. Складають електричне коло згідно з рис. 6. Кінці вимірювальної
котушки L2 приєднують до мілівеберметра, а намагнічуючої L1 – до джерела постійного струму КС.
Зовнішній вигляд установки для дослідження показано на рис. 6.
Спочатку необхідно виміряти індукцію намагнічуючого поля за різних значень сили струму. Оскільки
індукція магнітного поля всередині котушки лінійно залежить від сили струму, то виміри можна зробити
лише для двох значень сили струму і побудувати графік залежності. Інші значення можна знайти з
графіка або обчислити.
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Вимірювальну котушку вносять всередину намагнічуючої. При винесенні її з намагнічуючої
відбувається зміна магнітного потоку, що вимірюється мілівеберметром.
магнетик
~42 В
КС-1А

L1

L2

мВб
Рис. 5 Електрична схема установки для дослідження намагнічення
феромагнетика методом винесення його з магнітного поля.
Щоб одержати експериментальні дані для побудови основної кривої намагнічення і петлі гістерезису,
необхідно визначити магнітну індукцію всередині магнетика при зміні сили струму від 0 до 800 мА, від
800 мА до 0 і знову при зміні напряму струму від 0 до −800 мА. Решту віток петлі гістерезису можна
побудувати на основі їх симетричного розміщення. Магнітну проникність розраховують лише для
значень індукції магнітного поля, що визначають основну криву намагнічення.

Рис. 6 Електрична схема установки для дослідження намагнічення
феромагнетика методом винесення його з магнітного поля.
№
п/п

Магнітні характеристики

Таблиця 1.
Сила струму у намагнічуючій котушці, А
0,025 0,050
0,100
0,200
0,400 0,600 0,800

Повний магнітний потік у вимірювальній
котушці, мВб
2. Індукція намагнічуючого поля, мкТл
Повний магнітний потік магнетика при
3.
зміні струму від 0 до 800 мА, мВб
Індукція магнітного поля в магнетику при
4.
зміні струму від 0 до 800 мА, мкТл
5. Магнітна проникність, μ
Повний магнітний потік магнетика при
6.
зміні струму від 800 до 0 мА, мВб
Індукція магнітного поля в магнетику при
7.
зміні струму від 800 до 0 мА, мкТл
Повний магнітний потік в магнетику при
8.
зміні струму 0 до −800 мА, мВб
Індукція магнітного поля при зміні струму
9.
від 0 до −800 мА, мкТл
Індукцію магнітного поля всередині магнетика вимірюють в такому порядку. Встановлюють силу
струму 25 мА. Вимірювальну котушку вносять всередину намагнічуючої. Досліджуваний зразок вносять
всередину вимірювальної котушки до його половини. Перевіряють положення нуля мілівеберметра та в
разі потреби коректують його. Тумблер "0-П" переводять в положення "П" (пуск), виймають
досліджуваний зразок із котушки, знімають покази мілівеберметра. Встановлюють силу струму 50 мА,
1.
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вводять досліджуваний зразок всередину вимірювальної котушки, тумблер "0-П" переводять в
положення "П", виймають зразок із вимірювальної котушки, вимірюють повний магнітний потік. Такі
вимірювання здійснюють для значень сили струму, що вказані у звітній таблиці до досягнення сили
струму 800 мА. Потім вимірюють повний магнітний потік при зміні струму від 800 мА до 0. Після цього
змінюють напрям струму в намагнічуючій котушці і знову вимірюють повний магнітний потік при зміні
струму від 0 до −800 мА. Результати вимірювань і обчислень заносять до таблиці №1. Будують графік
основної кривої намагнічення та петлю гістерезису на спільних осях координат (В0, В). Графік залежності
магнітної проникності від індукції намагнічуючого поля (крива Столєтова) будують у координатах
(В0, m).
Контрольні питання
1. В чому полягає метод дослідження намагнічування феромагнетика винесенням його з
магнітного поля?
2. Залежність між якими величинами відображає крива Столєтова?
3. В чому полягає явище гістерезису? Коли й ким було відкрите це явище?
4. Як визначити напруженість магнітного поля в середині довгого соленоїда?
5. Вивести робочу формулу для індукції магнітного поля в магнетику.
Виконання цієї лабораторної роботи розраховано на дві академічних години.
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Целинко М.Г., Прокопенко Н.Н. Электронный милливеберметр.
В статье представлен внешний вид и принципиальная схема электронного милливеберметра,
предлагаются методические разработки по использованию прибора в учебном физическом
эксперименте.
Tsilinko M.G., Prokopenko М.М. Electronic Millivebermeter.
This article presents the picture and basic circuit of the electronic millivebermeter and suggests methods of
applying the device for carrying out experiments in the course of physics.
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ДЕЯКІ ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ШКІЛЬНОГО
КУРСУ ФІЗИКИ
Розглядаються методичні аспекти застосування комп’ютерного моделювання при вивченні фізики.
Однією з центральних проблем педагогіки і психології залишаються пошуки факторів, що базуються
на застосуванні таких типів технологій, форм, прийомів і методів навчання, які забезпечували б
підвищення рівня знань учнів, зміцнювали їх уміння і навички. Особливу роль у вирішенні цієї проблеми
відіграє курс фізики. Цей курс створює сприятливі передумови для формування у дітей правильних
наукових уявлень про оточуючий світ та фізичну його картину; формує і розвиває науковий спосіб
мислення; розвиває тісний взаємозв’язок науки з життям. Прекрасним засобом для наукових
досліджень – моделювання процесів, виконання різноманітних експериментів – є комп’ютер.
Останнім часом методика навчання фізики зазнала змін під впливом спеціальних досліджень,
спрямованих на виявлення шляхів широкого використання у навчальному процесі засобів нових
інформаційних технологій (НІТ). Посилаючись на проведені дослідження і оцінки експертів в області
комп’ютерного навчання, автори [1] зазначають, що використання інформаційних технологій у
навчально-виховному процесі може відчутно підвищити ефективність різних типів занять.
Важливим результатом навчання фізики дослідники [2, 3] справедливо вважають розширення й
поглиблення виучуваної предметної галузі за рахунок надання учням можливості моделювання процесів
і явищ, організації на цій основі їх експериментально-дослідницької діяльності. "Застосування методу
моделювання в навчальному процесі – одне з актуальних питань сучасної педагогіки й відповідних
методик. І це цілком закономірно, адже сам процес формування знань пов’язаний з перетворенням у
свідомості учня одних моделей на інші, які є похідними від перших, але точнішими, з більшим
наближенням до абсолютної істини"[4:17].
Високо оцінюючи значення досліджень вітчизняних авторів у визначенні ролі та місця елементів
моделювання в системі дидактичних засобів з фізики, зазначимо, що окремий аспект цієї проблеми, а
саме набуття школярами уміння створювати й досліджувати математичні комп’ютерні моделі, ще не
знайшов належного висвітлення в методиці викладання фізики. Тому спробуємо показати можливості
вдосконалення методики навчання фізики в середній школі на основі використання методу
комп’ютерного моделювання.
При викладанні фізики учитель нерідко стикається з наступними труднощами:
- учні не можуть уявити деякі явища (такі, як явища мікросвіту і світу з астрономічними розмірами);
- при вивченні деякого матеріалу викладення його утруднюється незнанням учнями математичного
апарату, за допомогою якого матеріал може бути вивчений на високому теоретичному рівні (наприклад,
незнання основ диференціального й інтегрального числень при вивченні механіки);
- для вивчення явища в школі не може використовуватися певне устаткування через його
коштовність, громіздкість або небезпечність (наприклад, явища ядерної і квантової фізики);
- явище взагалі не можна спостерігати (наприклад, демонстрація CPT-симетрії).
Звичайно подібні речі в школі представлені або на низькому науковому рівні, тобто пояснюються "на
пальцях", або взагалі не вивчаються, що, безумовно, позначається на рівні підготовки учнів. Значну
частину цих проблем може допомогти вирішити вивчення елементів комп’ютерного моделювання. Це
можливо робити за наступними напрямками:
- показ модельних демонстрацій;
- проведення модельних лабораторних робіт;
- організація занять з моделювання фізичних явищ.
Використання комп’ютерного моделювання в освіті має деяку специфіку. Найчастіше воно
застосовується для проведення лабораторних робіт, експериментальна установка в яких представлена
комп’ютерною моделлю явища (наприклад, для демонстрації ефектів квантової фізики і фізики ядра).
Нерідко проблеми, зв'язані з устаткуванням, з якими стикається викладач при проведенні рядового
лабораторного практикуму, можуть бути вирішені заміною його комп’ютерним практикумом, хоча це,
безумовно, має свої істотні недоліки. Інша область, де може бути ефективним моделювання фізичної
задачі на комп’ютері, – це задачі, близькі до реальних умов, що не можуть бути розв’язані з достатньою
точністю аналітично. Такі завдання розв’язуються за допомогою чисельних методів. Такого роду
© Єчкало Ю.В., Коновал О.А., Теплицький І.О., 2004
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матеріали зібрані в [5]. Ще одна можливість реалізується в організації занять у такий спосіб, щоб дати
учням можливість "оживити" досліджувані фізичні закони за допомогою комп’ютера.
Стосовно вивчення школярами основ комп’ютерного моделювання відповідні заходи можуть бути
реалізовані як шляхом введення додаткових спецкурсів із застосування комп’ютерного моделювання при
вивченні деяких навчальних предметів, так і окремим факультативним курсом на основі інтегрування
широкого спектру навчальних задач із різних предметних галузей. На початковому (шкільному) етапі
освіти перевагу, на думку Теплицького І.О. [6], слід віддати другому напрямкові, оскільки він відкриває
можливості для формування загальнонаукових уявлень про теоретичні та прикладні аспекти такого
ефективного дослідницького методу, яким є моделювання. На факультативних заняттях учні можуть
розробити математичну модель явища або процесу, реалізувати її на комп’ютері, а потім виконати з
такою моделлю ряд експериментів. При цьому передбачається наявність знань теоретичного матеріалу,
учень активно включається у творчу діяльність, що істотно збільшує результативність навчального
процесу.
Факультатив організується як сукупність занять із вивчення основ фізичних теорій, математичних
методів, необхідних при моделюванні цих теорій. Ці заняття проводяться і як звичайні уроки, і
безпосередньо за комп’ютерами. Учні спочатку самостійно моделюють досліджуване явище, а потім
ставлять із моделлю ряд експериментів, як на звичайній лабораторній роботі. Перед заняттям кожному
учню дається опис практикуму, у якому, крім основного завдання, викладений необхідний довідковий
матеріал.
Моделювання фізичних процесів і явищ на комп’ютері, окрім складнощів, пов’язаних із
математичною моделлю, стикається з рядом труднощів суто технічного плану – програмуванням. На
створення комп’ютерної моделі "з нуля" потрібен досить великий час. Крім того, значна частина роботи
виявляється спрямованою на програмування сервісних, другорядних операцій. Сама модель звичайно
полягає в організації нескладного алгоритму. Ці причини і є основними перешкодами на шляху
використання комп’ютерного моделювання в навчанні фізики.
Але всього цього можна уникнути, якщо принаймні на початковому етапі звільнити школяра, що
займається комп’ютерним моделюванням, від рутинної програмістської роботи. Усі сервісні функції
будь-якої програми-моделі, як правило, передусім повинні задовольняти двом основним вимогам:
1) результати вимірювань та обчислень мають виводитися на екран у вигляді таблиць із довільною
кількістю доступних для перегляду рядків;
2) користувач повинен мати змогу за цими даними одержувати графіки залежностей між
характеристиками досліджуваного об’єкта (процесу, явища).
Зазначені вище вимоги до робочого середовища у повній мірі задовольняються стандартним
спеціалізованим середовищем – електронними таблицями (ЕТ), які забезпечують цілком прийнятний
інтерфейс користувача, багатосторінкову екранну пам’ять, прості засоби перетворення табличної
інформації на графічну, великий набір різноманітних за призначенням функцій тощо. Головне ж полягає
в тому, що для досить широкого кола задач, у тому числі пов’язаних з опрацюванням даних шкільного
фізичного експерименту, робота в ЕТ не потребує програмування в традиційному смислі. До того ж,
згідно чинної навчальної програми з інформатики, вивчення прийомів опрацювання інформації в ЕТ є
вагомим складником загальної підготовки комп’ютерного користувача і так само, як фізика, є
обов’язковим для всіх школярів. Нарешті, вивчення ЕТ помітно випереджає в часі ознайомлення з
елементами програмування.
Використання ЕТ значно спрощує процедуру підготовки задачі до її розв’язування за допомогою
комп’ютера. Ця обставина принципово змінює справу: всі учні одержують змогу безпосередньо на уроці
фізики самостійно й свідомо провести необхідні підготовчі етапи з мінімальними зусиллями і
прийнятними витратами часу. Такий підхід забезпечує можливість розпочати практичні застосування
комп’ютера значно раніше, ніж вивчення основ програмування [6].
Ілюстрацією цих положень можуть бути приклади дослідження деяких комп’ютерних моделей,
зокрема, при вивченні електродинаміки.
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Рис. 2. Рух зарядженої частинки у магнітному полі.
Так, поняття про силу Лоренца, як прийнято в традиційній методиці, вводиться з посиланням на
узагальнення дослідних фактів [7] або на основі виразу для сили Ампера як фундаментального
експериментального закону [8]. Але нами показано [9], що і сила Ампера, і сила Лоренца не можуть
розглядатися як фундаментальні. Під фундаментальними ми розуміємо закони, що не можуть бути
одержані як наслідок інших більш фундаментальних законів чи принципів. Виявляється, що вирази для
сил Ампера і Лоренца є наслідками закону Кулона та принципу відносності (ПВ) [9, 10]. Тому
комп’ютерні демонстрації та анімації є актуальними при вивченні властивостей магнітного поля і
допоможуть більш ґрунтовно зрозуміти природу електродинамічних явищ.

Рис. 3. Виникнення магнітної взаємодії між рухомими протонами як наслідок принципу відносності.
Оскільки в результаті сплющування електричного поля рухомого протона поперечна складова
електричної сили взаємодії цих двох протонів в лабораторній системі відліку (СВ) зростає і стає
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- напруженість електричного поля рухомого протона в тій самій просторово-часовій точці.
Висновки

1. Таким чином, у методичному плані вивчення та використання комп’ютерних моделей переслідує
наступні цілі:
- вивчення фізичних законів;
- вивчення математичних методів фізики;
- вивчення і практичне освоєння методів і прийомів структурного програмування ЕОМ;
- розвиток теоретичного мислення школярів.
В одній із середніх заагльноосвітніх шкіл Кривого Рогу нами був проведений педагогічний
експеримент, результати якого дозволяють стверджувати, що систематичне і цілеспрямоване вивчення
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елементів комп’ютерного моделювання дозволяє суттєво поглибити розуміння школярами навчального
матеріалу, надати навчанню дослідницького спрямування, сприяти розвитку пізнавальної активності,
підвищити рівень їх підготовки до життя в умовах інформаційного суспільства.
2. Застосування елементів комп’ютерного моделювання значно збільшує інтерес до виучуваного
явища або процесу і заохочує учнів до самостійної дослідницької роботи завдяки властивій процесу
моделювання гнучкості і динамічності. Використання методу моделювання дозволяє на достатньому
науковому рівні вивчати розділи, у яких необхідне застосування диференціальних рівнянь і інтегрування.
При глобальному розгляді комп’ютерного моделювання в курсі середньої школи можна помітити
можливість створення інтегрованого курсу фізики – астрономії – математики – інформатики навколо
центральної ідеї комп’ютерного моделювання.
3. Чи є моделювання частиною фізики й інформатики, чи потрібно ним займатися в школі? Ми
вважаємо, що на сьогодні ці питання є вирішеними, оскільки моделювання являє собою практичний
аспект фізики і метод дослідження об’єктивних явищ світу. Саме через моделювання формується
системно-комбінаторне мислення й уміння розв’язувати реальні задачі. До того ж моделювання формує
світогляд, наукову картину світу не тільки учня, а й учителя.
Проте "слід зауважити, що одним із найвагоміших аргументів на користь використання засобів НІТ у
навчальному процесі чи проти нього має бути такий: НІТ, як і будь-які інші нововведення, слід
використовувати тільки тоді, коли таке використання дає незаперечний педагогічний ефект"[11].
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ФОРМУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ УМІНЬ УЧНІВ НА ПЕРШОМУ СТУПЕНІ
ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ
Виділено основні експериментальні вміння учнів та запропоновано метод їх формування на першому
ступені вивчення фізики.
У сучасних умовах розвитку суспільства перед школою особливо гостро постає проблема підготовки
не "носіїв знань", а активних, мислячих особистостей, здатних не лише орієнтуватися і пристосовуватися
до нових умов, але й змінювати їх, пізнавати оточуючий світ та впливати на нього. Тому першочерговим
завданням, що постає перед учителем, є озброїти учнів системою умінь і навичок навчальної праці,
починаючи від умінь читати і писати до самостійного планування і виконання роботи, здійснення
самоконтролю за її виконанням. Від сформованості цих умінь значною мірою залежатиме навченість
дітей, темпи переробки і засвоєння ними наукової та технічної інформації і в остаточному підсумку
якість знань учнів.
Незважаючи на те, що поняттям "вміння" вчені – педагоги та психологи – користуються досить давно,
на сьогоднішній день немає вичерпного визначення цього поняття. Так, наприклад, у тлумачному
словнику української мови дієслово "уміти" трактується як "володіти вмінням робити що-небудь". Дане
трактування подібне до визначення поняття "вміння" в словнику російської мови С.І. Ожегова: "Вміти –
володіти здатністю робити що-небудь" [1:680].
У новіших виданнях зустрічаємо ширші трактування поняття "вміння". Зокрема в словнику
В.В. Лопатіна , Л.Є. Лопатіної читаємо, що "уміння – це здатність робити що-небудь, набута знанням і
досвідом" [2:629]. В.С. Калашник у своєму тлумачному словнику української мови подає дієслово "уміти
(вміти)" так: "бути в змозі, мати хист, необхідні навички, знання, щоб зробити дещо" [3:831].
Психологами ширше та повніше розкрито зміст поняття "вміння". Так, у словнику О.В. Петровського
зустрічаємо: "Уміння – засвоєний суб’єктом спосіб виконання дії, який забезпечується сукупністю
набутих знань і навичок. Уміння формуються шляхом вправ і забезпечують можливість виконання дій не
лише у відомих, але і в нових умовах" [4:414]. Психологічний словник В.П. Зінченка та Б.Г. Мещерякова
дає таке пояснення цього поняття: "Уміння – проміжний етап оволодіння новим способом дії, що
спирається на яке-небудь правило (знання) і відповідно правильному використанню цих знань в процесі
вирішення певного класу завдань, але ще сформований на рівні навички… Загальними умовами, які
забезпечують найбільшу ефективність становлення вмінь, є розуміння суб’єктом узагальненого правила
та зворотний зв’язок в процесі вирішення завдань" [5:389]. М.І. Конюхов дає таке визначення поняттю
"вміння": "психічне утворення, що полягає в засвоєнні особою, групою, колективом певних прийомів,
способів, навиків діяльності" [6:206].
Заслуговують на увагу трактування цього поняття в педагогічній літературі. Зокрема, в педагогічній
енциклопедії "вміння – можливість ефективно виконувати дії (діяльність) відповідно до поставлених
цілей і умов, в яких доведеться діяти… вміння передбачають використання набутого досвіду та знань;
без останніх немає вмінь" [7:362]. С.У. Гончаренко розглядає вміння як "засвоєний суб’єктом спосіб
виконання дії, який забезпечується сукупністю набутих знань і навичок. Уміння формуються шляхом
вправ і створюють можливість виконання дії не лише у звичних, але й у змінених умовах" [8:58].
"Уміння – це можливість виконувати дію відповідно до цілей та умов, у яких людині доводиться
орієнтуватися, "– говорить А.В. Усова [9:4].
У навчальних програмах з предметів природничого циклу, починаючи з 1981 року, дається перелік
умінь, специфічних для конкретних предметів (наприклад, у курсі фізики – здійснювати вимірювання
сили тертя і зважування тіл динамометром, визначати густину речовини і т.д.). Але перелік умінь дається
без якої-небудь системи, тому в шкільній практиці формування умінь відбувається ще малоефективно,
що призводить до різкої розбіжності між ростом обсягу інформації, що підлягає засвоєнню, і рівнем
сформованості умінь, необхідних для переробки і засвоєння знань.
У навчанні фізики та інших предметів природничого циклу провідну роль відіграють
експериментальні вміння. Проведені раніше дослідження (Н.М. Бєлякова, А.А. Бобров, А.В. Усова), а
також власні спостереження привели до висновку, що при нині застосовуваній у середній школі методиці
уміння самостійно проводити експеримент, ставити найпростіші досліди формується в учнів вкрай
повільно. Учні усе ще виконують досліди за готовими інструкціями, в яких визначені складові всіх
операцій, послідовність їх виконання, способи математичної обробки отриманих даних і т.д. Діяльність
учня носить в основному репродуктивний характер. У результаті учні, виконавши в процесі навчання
кілька сотень дослідів із фізики, хімії, біології, до моменту закінчення середньої школи не можуть
© Войтович І.С., Галатюк Ю.М., 2004
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визначити характерні риси експерименту як методу наукового пізнання, виділити в ньому основні
операції та виконати їх самостійно. Отже, необхідно вдосконалити методику формування в учнів
експериментальних умінь, які є важливою складовою пізнавальних умінь.
Під експериментом розуміють науково поставлений дослід, спостереження досліджуваного явища в
певних умовах, що дозволяють стежити за ходом явища і відтворити його при повторенні цих умов.
Експериментальний метод дає можливість встановити причиново-наслідкові зв'язки між явищами,
зв'язок між величинами, що характеризують властивості тіл і явищ. Він дає можливість з'ясувати
кінетику, динаміку процесів і їхню енергетичну сутність.
Разом із виробничою діяльністю людини експеримент складає найважливішу сторону практики, що є
основою пізнання та критерієм істинності результатів пізнання. За допомогою експерименту наука в
змозі не тільки пояснювати явища матеріального світу, але і безпосередньо опановувати ними.
Експеримент дозволяє здійснювати перевірку правильності наукових висновків і відкриттів нових
закономірностей. Експеримент є засобом дослідження і винаходу нових приладів, машин, матеріалів,
засобом перевірки придатності технічних проектів і технологічних процесів.
Навчальний експеримент не тотожний науковому, але має ряд загальних із ним рис. Широке
застосування експерименту в шкільному викладанні сприяє формуванню в учнів правильного уявлення
про особливості наукового експерименту і сутність цього методу наукового дослідження, а також
елементарних експериментальних умінь.
Науковому експерименту, як правило, передує умовивід у вигляді гіпотези про те, що повинно бути
при визначених діях. На цій основі моделюються зміст, хід експерименту і його мета. Коли зміст
експерименту визначений, розробляється спосіб і методика його здійснення.
Це перший етап на шляху до здійснення експерименту. Задача другого етапу полягає у створенні
матеріально-технічних умов, необхідних для безпосереднього здійснення експерименту (прилади,
установки, приміщення). Тільки тоді може бути поставлений власне сам експеримент, який включає
спостереження, вимірювання і запис результатів спостережень і вимірювань. Але даним етапом він не
закінчується. Завершальною частиною є теоретичний аналіз і математична обробка результатів вимірів.
Кінцеву мету експерименту представляють висновки, що формулюються в результаті цієї обробки.
Розглянуті етапи наукового експерименту тією чи іншою мірою присутні в навчальному
експерименті. Чим вище рівень самостійності учнів, тим повніше представлені всі етапи.
Зі сказаного випливає, що навчання учнів методики експерименту повинне включати формування
наступних експериментальних умінь:
1) самостійне формулювання мети досліду;
2) формулювання й обґрунтування гіпотези, що лежить в основі експерименту;
3) виявлення умов, необхідних для постановки досліду;
4) проектування експерименту;
5) добір необхідних приладів і матеріалів;
6) складання експериментальної установки і створення необхідних умов для виконання досліду;
7) здійснення вимірювань;
8) проведення спостережень;
9) фіксування (кодування) результатів вимірювань і спостережень;
10) математична обробка результатів вимірювань;
11) аналіз результатів і формулювання висновків.
Чим детальніше аналізується структура діяльності й ґрунтовніше відпрацьовується кожна з операцій
на початковому етапі, тим швидше уміння стає узагальненим і більше операцій виконується в
згорнутому вигляді, тим швидше учні опановують уміння самостійно (без докладних інструкцій учителя)
виконувати досліди. При цьому значно підвищується роль експерименту в засвоєнні учнями понять і
законів.
Поступовий виклад плану діяльності при виконанні навчального експерименту дозволяє учням
опановувати більш складними операціями. Тому осмислення і реалізація розгорнутого плану для них не
становитиме труднощів. Вони виявляться вже підготовленими до цього всім попереднім ходом навчання.
[9:67].
Для того щоб учні могли якісно оволодіти основами фізичного експерименту, небхідно спланувати
роботу вчителя та створити систему завдань, виконання яких передбачало б формування
експериментальних вмінь. Проаналізувавши різноманітні види завдань, ми дійшли висновку, що для цієї
мети найкраще слугуватимуть експериментальні завдання творчого характеру (інакше– ТЕЗ– творчі
експериментальні завдання). ТЕЗ відрізняються від типових задач чи лабораторних робіт тим, що ні ідея,
ні хід виконання, а в більшості випадків і кінцевий результат учню не відомі і немає чіткого алгоритму їх
виконання. Однак в працях, присвячених винахідництву в цілому [10] і творчій діяльності учнів [11],
існує тенденція до створення загального плану дій, який проте не гарантує успішного проходження
учнями всіх його етапів самостійно, а відповідно, і виконання завдання без допомоги вчителя. Все ж
виконання подібних завдань буде підготовкою до самостійного виконання творчих експериментальних
завдань на другому ступені вивчення фізики та інших природничих предметів.
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Найбільші труднощі викликає формування в учнів уміння правильно формулювати мету
експерименту, висувати й обґрунтовувати гіпотезу, яку можна покласти в його основу. Тим часом
природничі науки не можуть обійтися без висування гіпотез. У процесі вивчення природничонаукових
дисциплін, як правило, не проводиться спеціальне ознайомлення учнів зі змістом поняття "гіпотеза",
хоча вони зустрічаються з ним при вивченні фізики (гіпотеза Ампера, гіпотеза Максвелла, гіпотеза
Планка та ін.).
Постановка перед учнями питань і завдань проблемного характеру спонукує формулювати й
обґрунтовувати гіпотези на основі вивчених явищ, теорій і перевіряти їх за допомогою експерименту.
Уміння самостійно формулювати й обґрунтовувати гіпотезу впливає на виконання наступних
структурних елементів експерименту: визначення умов проведення досліду, його проектування, аналіз
результатів досліду і формулювання висновків. Для розвитку уміння висувати і обґрунтовувати гіпотезу
ми пропонуємо застосовувати такі методи: метод проб і помилок, метод каталога, морфологічного
аналізу, метод контрольних питань, елементи ТРВЗ (АРВЗ– алгоритм розв’язування винахідницьких
задач), "мозковий штурм", синектичний метод.
Багато учнів, що виконують досліди за традиційною методикою, не усвідомлюють усієї важливості
встановлення і дотримання умов їхнього перебігу, що приводить до спотворених результатів. Це є
наслідком того, що вчителі природничонаукових дисциплін не звертають належної уваги на формування
в учнів уміння самостійно визначати умови проведення експерименту та дотримуватися їх.
Тим часом цілеспрямоване формування цього уміння учитель фізики може почати вже в сьомому
класі при проведенні перших дослідів. При формуванні розглянутого уміння у восьмому класі потрібно
направити діяльність учнів на самостійне визначення умов досліду, показати, що часто ці умови вже
"закладені" у меті експерименту й у теоретичному обґрунтуванні гіпотези.
Успішне виконання наступного структурного елемента експерименту – його проектування –
обумовлене тим, наскільки глибоко учні усвідомили мету експерименту, його гіпотезу й умови
протікання. Тільки після виконання перерахованих структурних елементів експерименту проводиться
підбір необхідних приладів і матеріалів, складання установки, здійснюються заплановані спостереження
і вимірювання, проводиться їх запис, математична обробка результатів і аналіз. Наприкінці роботи
робиться висновок про те, чи досягнута ціль, чи підтвердилася гіпотеза.
Таким чином, під час виконання ТЕЗ здійснюється формування експериментальних вмінь учнів та їх
розвиток вже на першому етапі вивчення фізики. Крім формуючої функції, такі завдання можуть
виконувати і контролюючу функцію. Також можна буде більш об’єктивно оцінити навчальні досягнення
учнів, особливо на високому рівні.
Важливе значення для правильної оцінки сформованості в учнів експериментальних умінь і
ефективності всієї проведеної в цьому напрямку роботи має визначення критеріїв і рівнів сформованості
умінь експериментальної роботи.
З огляду на основні операції, з яких складається виконання наукового і навчального експериментів, а
також ступінь їх складності, виділено основні рівні сформованості уміння самостійно ставити досліди
[9:71]. Зокрема, для першого ступеня вивчення фізики вони такі:
– учні починають задумуватись над умовами, необхідними для виконання досліду, але ще не в змозі
самостійно їх визначити. Вони ще не усвідомлюють необхідності формулювання гіпотези і відчувають
серйозні труднощі, коли вчитель пропонує її сформулювати;
– план експерименту розробляється учнями, як правило, колективно під керівництвом вчителя, чи
пропонується в готовому вигляді вчителем, чи дається інструкція в підручнику;
– вимірювання й обчислення відповідно до наміченого плану досліду учні виконують самостійно;
– висновки з дослідів вони також можуть формулювати самостійно (за невеликою допомогою
вчителя).
Проте використання розроблених нами, вдосконалених та адаптованих ТЕЗ вже на першому ступені
дозволили виявити учнів, здатних виконувати їх самостійно. Щоб можна було гарантувати успішне
виконання ТЕЗ, доцільно використовувати задачі-підказки, з яких методом аналогій можна виявити
спосіб виконання творчого завдання.
Наприклад, у восьмому класі можна запропонувати таке творче експериментальне завдання:
"Напруга, що подається до учнівських столів, – 36В. Запропонуйте, як без адаптера, що понижує
напругу до 4В, перевірити закон Ома для ділянки кола, користуючись приладами: вольтметр
(межа вимірювання 6В), амперметр (межа вимірювання 2А), споживач пристосований до напруги
36В, випрямляч струму".
У ролі підказки доцільно використати такі дані: опір обмотки вольтметра – 6 кОм, опір обмотки
амперметра – 0,1 Ом, а також навідні запитання: як зміняться покази амперметра (вольтметра), якщо
паралельно чи послідовно до них приєднати резистори?
Використання одного з методів продукування гіпотез та відповідних підказок забезпечить появу
гіпотези про підключення додаткового опору до вольтметра і шунтування амперметра. Слід звернути
увагу учнів на те, що до амперметра шунт підключається паралельно, а додатковий опір до вольтметра –
послідовно. Числові значення опорів шунтів для амперметра визначають таким чином: величина сили
78

І.С. Войтович, Ю.М. Галатюк. Формування експериментальних умінь учнів на першому ступені вивчення фізики

струму на шунті буде рівна Іш = І – Іa; спад напруги на амперметрі буде дорівнювати спаду напруги на
шунті, тобто Ia Ra = Iш Rш , отже, І – Іa= Ia Ra /Rш . Позначивши n=I/Ia, , де n показує, у скільки разів
потрібно збільшити межі вимірювань, з останньої рівності знайдемо, що n = 1 + R a R ш . Звідси опір
необхідного шунта: Rш = Ra / (n - 1) ; n визначають із врахуванням потужності споживача.
Для вольтметра, позначивши через n, в скільки разів потрібно розширити межі вимірювання (для
обраного вольтметра n=6), знайдемо: U =Uv +Uш = I (Rv + Rш) . Тоді n = I (Rv + Rд ) = Rv + Rд = 1 + Rд ; звідки
IRv

Rv

Rv

Rд = Rv (n - 1) . Підставивши значення n і Rv, отримують Rд=6кОм*5=30кОм. Дане завдання можна
варіювати відповідно до обладнання. Основна цінність його полягає у тому, що учні самі приходять до
ідеї шунтування амперметра і підключення додаткового опору до вольтметра. Перевірка ж закону Ома
проходитиме в два етапи: 1) перевірити залежність I(U); 2) перевірити залежність I(R). Елемент творчості
тут незначний, однак можна поставити це завдання так: "Встановити залежність між силою струму в
провіднику (споживачі), напругою та опором провідника", і таке завдання можна віднести до
творчих.
Впровадження подібних завдань впливатиме не лише на розвиток експериментальних вмінь, але і на
розвиток творчих здібностей учнів. Результати порівняльного аналізу розвитку в учнів контрольних і
експериментальних класів уміння самостійно ставити експеримент свідчать про те, що ефективність
розробленої нами методики формування експериментальних умінь перевершує ефективність традиційної
методики і є потреба у вдосконаленні та доповненні шкільного фізичного експерименту творчими
експериментальними завданнями.
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ступени изучения физики.
Выделены основные экспериментальные умения учеников и предложен метод их формирования на
первой ступени изучения физики.
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Teaching Physics.
The article sets out the major experimental skills of students and suggests a method to cultivate them on the
primary level on teaching physics.
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ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРА ДЛЯ КЕРУВАННЯ ТВОРЧОЮ НАВЧАЛЬНОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
У статті розглянута можливість використання комп’ютера для керування творчою пізнавальною
діяльністю учнів з представленням відповідного програмного забезпечення.
Керування пізнавальною діяльністю учнів є однією з ключових складових організації навчальновиховного процесу. Теорія і практика цього питання, що включає в себе методологічні, психологопедагогічні та технологічні аспекти, перебуває в постійному діалектичному розвитку. На зміну
авторитарному педагогічному керуванню, побудованому на принципах лінійного (класичного)
детермінізму, приходить розуміння іншого, гуманістичного, особистісно-орієнтованого підходу, в
основі якого лежать принципи синергетики. Аналізуючи педагогічний процес як складну систему,
С.У. Гончаренко та В.А. Кушнір приходять до висновку, що управління педагогічним процесом із
погляду синергетики ґрунтується не на "впертому насильстві педагогічної реальності, а на поєднанні на
основі доповнюваності "втручання" вчителя із внутрішніми тенденціями розвитку педагогічної
реальності. Тобто, для вчителя важливим є розуміння детермінізму педагогічного процесу як
неоднозначного майбутнього з можливістю виходу на бажане майбутнє" [1:17]. Особливо актуальними в
контексті вищесказаного звучать слова Н.Ф. Тализіної: "Керувати – це не подавляти, не нав’язувати
процесу хід, що заперечує його природу, а навпаки, максимально враховувати природу процесу,
узгоджувати кожну дію на процес з його логікою" [2:43].
Практичний досвід свідчить, що досить проблематичними є керування саме творчою пізнавальною
діяльністю учнів та педагогічна оцінка її результатів. У статті ми маємо намір коротко зупинитися на
технології вирішення саме цієї проблеми під час навчання фізики. Зазначимо, що дану проблему ми
розглядаємо в контексті модульного проектування творчої пізнавальної діяльності на основі системноструктурного аналізу [3;4].
Як відомо, творча навчальна діяльність – це діяльність, спрямована на розв’язання творчих
навчальних задач. Проте стверджувати, що задача є творчою, можна лише відносно деякої ідеальної
(абстрактної) моделі учня, який буде її розв’язувати. Для конкретного учня задача буде творчою
настільки, наскільки він за своїми характеристиками наближається до ідеальної моделі учня, для якого
ця задача проектувалася, виходячи з нормативного способу її розв’язку. Отже, педагогічне керування
навчальною діяльністю за допомогою творчої задачі неможливе без моделювання суб’єкта діяльності.
При цьому слід враховувати особливу роль рефлексії у педагогічному керуванні творчою діяльністю,
насамперед, відображення вчителем своїх дій при моделюванні суб’єкта діяльності.
Потрібно зазначити, що можливості вчителя щодо активного нагромадження інформації про учня
досить обмежені. Як правило, основною інформацією, на підставі якої уточнюється модель учня, є
продукт його діяльності, тоді як сам процес діяльності залишається поза аналізом. Розробка моделі учня,
яку ще називають "міжособистісною рефлексією" [5:77], є однією з найважливіших у керуванні
навчальною діяльністю. Якщо вчитель будує свою діяльність без урахування особливостей учня, він
виступає, власне, не як вчитель, а "лише як носій деякої норми діяльності, як експерт; він не навчає, а
демонструє зразки діяльності. Інакше кажучи, у цьому випадку процес навчання як керування учбовою
діяльністю руйнується" [5:77].
Ще одним видом рефлексії є відображення вчителем своїх дій при виборі засобів і форм керування
пізнавальною діяльністю учнів. Основний спосіб відображення таких дій – їх співвіднесення з
причинами тих труднощів, що виникають в учня під час розв’язування творчої задачі, з урахуванням
специфічних особливостей самого учня.
Розглянуті види рефлексії є важливою умовою керування творчою навчальною діяльністю. Як вже
йшлося у наших попередніх публікаціях [3], високий рівень рефлексії, що визначається глибиною
відображення вчителем власних дій, а також дій учня, можливий при наявності ефективного механізму
зворотного зв’язку. Аналізуючи механізм зворотного зв’язку у навчанні, слід розрізняти власне
зворотний зв’язок (його ще називають зовнішнім), що забезпечує надходження інформації від учня до
вчителя, і інформацію, яка надається вчителем учню про результати його діяльності.
Які вимоги до зовнішнього зворотного зв’язку під час організації розв’язування учнями творчої
задачі? Якими
засобами реалізувати такий зв’язок? Насамперед, зворотний зв’язок повинен
забезпечувати надходження інформації про сам процес розв’язку учнем творчої задачі, про характер
використаної ним навчальної допомоги, про ефективність запропонованих вчителем засобів навчаючого
впливу, врешті-решт, про генезис виникнення здогадки в процесі творчого пошуку.
© Галатюк Ю.М., 2004
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Щоб забезпечити такий зв’язок, вчитель повинен вести безпосереднє педагогічне спостереження за
діяльністю учня, контролювати кожен крок розв’язку задачі, здійснюючи діалог з учнем, надаючи при
цьому навчальну допомогу у формі прямих вказівок, допоміжних запитань, допоміжних задач тощо.
Здійснення такого спостереження на практиці є непростою задачею. Тому тут на допомогу вчителю має
прийти комп’ютер. При застосуванні комп’ютера підвищується пізнавальна активність, з’являються
принципово нові можливості, які дозволяють враховувати рівень розвитку пізнавальних процесів при
постановці навчальних задач і запитань, при наданні допомоги учням, а також позбавляють вчителя від
необхідності контролювати кожний крок у розв’язуванні пізнавальних навчальних задач [6:51-69].
Аналіз ряду науково-методичних праць, присвячених застосуванню комп’ютера в навчальному
процесі з фізики [6;7;8], в тому числі під час творчої, дослідницької діяльності [9;10], засвідчують, що в
сучасній практиці має місце використання наступних інноваційних монотехнологій комп’ютерного
навчання фізики: комп’ютерних навчальних програм; комп’ютерного моделювання; комп’ютерного
контролю знань; застосування комп’ютерних баз даних; комп’ютерних дидактичних матеріалів;
комп’ютерних лабораторних робіт. Застосування ЕОМ в організації творчої пізнавальної діяльності
обмежується тим, що машина здатна виконувати лише логічні операції, тоді як психологічний механізм
творчої діяльності включає два рівні: логічний і інтуїтивний [11]. Застосування комп’ютера як
інтерактивного засобу для
Засоби оперативного впливу
керування творчим процесом
вирішення навчальної проблеми можливе при наявності
відповідних програм, які б
Прямі вказівки
забезпечували
систему
оперативного
навчального
впливу (рис. 1) на творчий
процес, забезпечуючи при
цьому нежорстку
його
детермінацію.
Розроблена
нами
комп’ютерна програма "Аріадна" призначена для керування процесом розв’язування творчих фізичних
задач та педагогічної оцінки
Рис. 1. Система засобів оперативного навчального впливу.
навчальної діяльності, а також розвитку в учнів та
студентів евристичного мислення та вироблення навичок творчого пошуку.
Назва програми – не випадкова. Як відомо, Аріадна – у давньогрецькій міфології дочка критського
царя Міноса, що вивела Тезея з лабіринту за допомогою клубка ниток.
Програму створено засобами середовища візуального програмування Delphi 6. Програма адаптована
для роботи з ОС Windows 9X, 2000, XP.
Склад програми:
– Tz.exe – виконуваний файл з кодом програми (486 кБ);
– Tz.ini – файл ініціалізації (установок) програми;
– *.doc – файли у
форматі OLE, які містять
у закодованому вигляді
умову завдання, підказки
та вказівки автора щодо
шляхів
розв’язання
творчого завдання;
– Converter.exe –
програма
конвертації
файлів у формат OLE
(586 кБ).
Невеликий
об’єм
програми
дозволяє
запускати її з 3,5"
дискети.
Рис. 2. Діалогове вікно програми: умова творчої задачі, номенклатура
підказок, кнопки керування, годинник, лічильник "штрафних" балів.
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Робота з програмою.
Запуск програми здійснюється файлом Tz.exe. Після появи на екрані діалогового вікна з інформацією
про програму та автора в текстове поле необхідно ввести прізвище, ім’я та інші дані користувача і
натиснути кнопку "Продовжити" (якщо кнопка не буде натиснута протягом 40-45 с., програма
автоматично перейде до наступного вікна). Після цього на екрані з’явиться вікно із заголовком та
текстом творчої задачі (рис. 2). Текст задачі можна переглядати, користуючись смугами прокрутки.
Нижче вікна з текстом завдання розміщується список засобів оперативної навчальної допомоги, якою
може скористатися учень на власний розсуд в процесі розв’язку задачі. При цьому відображається
кількість балів, на яку буде зменшена кінцева сума балів у разі використання допомоги відповідно до її
детермінуючої здатності. Вибір допомоги здійснюється встановленням прапорця у відповідному рядку
чи вибором рядка і клацанням мишею по кнопці "Використати підказку". При цьому у верхньому вікні
програми буде відображатись текст допомоги (рис. 3). Повернутись до перегляду умови завдання можна
за допомогою кнопки з аналогічною назвою. У статусному рядку в нижній частині вікна відображається
інформація про максимальну кількість балів, кількість балів, зняту за використання підказки, та час
тестування. Програма "Аріадна" дозволяє використовувати тестові завдання і підказки, створені
засобами текстового редактора Word, електронних таблиць Excel і т.п. Завдання можуть містити
малюнки, діаграми. Перелік файлів завдань та кількість балів задаються у файлі ініціалізації TZ.ini.
Кількість підказок та вказівок не обмежується.
Для
запобігання
доступу
до
текстів
завдань та підказок сторонніми
програмами
використовується конвертер
типу
файлів
Converter.exe.
Після
запуску програми конвертації необхідно, використовуючи
меню,
послідовно
вибрати
потрібні
файли
із
завданнями
та
підказками (ті, що вказані у
Рис. 3. Діалогове вікно програми: зміст підказки "Допоміжна задача 2".
файлі ініціалізації TZ.ini)
і зберегти їх у тому каталозі, де знаходиться файл TZ.exe. При цьому важливо пам’ятати, що після
конвертації файли з підказками буде неможливо відредагувати чи переглянути стандартними засобами.
Тому бажано оригінальні файли зберігати в окремій папці у неконвертованому вигляді для можливості їх
подальшого редагування. Програма конвертації є окремою програмою, і вона не потрібна для роботи
основної програми.
Роботу з програмою завершують натисканням на відповідну кнопку чи стандартними засобами
Windows. На моніторі комп’ютера
з’являється діалогове вікно з підсумковою
інформацією
(рис. 4).
У
ньому
відображаються
дані
користувача,
максимально можливе число балів,
набране число балів, час тестування. Ця
інформація є важливою для вчителя тому,
що відображає як результати, так і процес
творчої діяльності учня. Інформація
протоколюється і накопичується у файлі
res.doc, вміст якого можна переглянути у
текстовому
редакторі
чи
іншими
стандартними
засобами
операційної
системи.
Для
прикладу
проаналізуємо
інформацію,
зображену
на
рис. 4.
Послідовність
використаних
підказок
на
Рис. 4. Діалогове вікно програми: результати
моніторі
співпадає
з
черговістю
їхнього
навчальної діяльності.
використання
учнем
у
процесі
розв’язування задачі. Кожна з підказок має евристичний характер. Її детермінуюча здатність кількісно
виражається у балах. Учень, як правило, намагається розв’язати задачу із найменшими втратами. У
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даному випадку він спочатку використав підказку з найменшою кількістю "штрафних" балів. Наступні
три підказки також виявилися не зовсім результативними. Очевидно, що учень зміг справитися з
основною задачею лише після того, як розв’язав допоміжну задачу 2, отримавши у ході її розв’язку
2
формулу T = 2π Δl . Цей результат допоміг йому отримати формулу g = 4p ( l - l 0 ) , яка стала основою
T2
g
для розробки моделі експерименту, передбаченого розв’язком основної задачі.
Таким чином, аналізуючи "ланцюжок" використаних учнем підказок, враховуючи їхній зміст і форму
представлення, можна оцінити ефективність тих чи інших засобів навчаючого впливу, зрозуміти генезис
здогадки (інсайту) у вирішенні проблеми, а також, врахувавши час, затрачений учнем на розв’язок
задачі, оцінити її рівень, проблемність. Якщо учень, використавши майже усі підказки, не зміг розв’язати
задачу, то він має можливість познайомитись із нормативною моделлю розв’язування задачі,
скориставшись останньою підказкою "Модель розв’язку основної задачі".
Підсумовуючи вищесказане, потрібно відзначити, що можливості застосування комп’ютера в
організації процесу розв’язування творчих задач залишаються далеко ще не вичерпані, особливо в
забезпеченні рефлексії діяльності учня і вчителя, у моделюванні творчих навчальних ситуацій, оцінці
рівня проблемності фізичних задач тощо. Розглянута вище версія програми "Аріадна" не є кінцевою
версією продукту і перебуває у стадії удосконалення і тестування.
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Матеріал надійшов до редакції 25.01.2004 р.
Галатюк Ю.М. Использование компьютера для управления творческой учебной деятельностью в
процессе обучения физики.
В статье рассмотрена возможность использования компьютера для управления творческой учебной
деятельностью учащихся с презентацией соответствующего программного обеспечения.
Halatyuk Y.M. The Application of a Computer for Monitoring Creative Activity in Teaching Physics.
The article examines the possibility of applying computers to monitor creative and cognitive activity of students
introducing necessary software.
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ЗАСТОСУВАННЯ ПОВНОЇ ГРУПИ ПЕРЕТВОРЕНЬ ГАЛІЛЕЯ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ
ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ
У цій статті показано, що повороти просторових осей не виводять за межі інерціальних систем відліку.
Згідно принципу відносності Галілея, якщо K – деяка інерціальна система відліку, положення
r
матеріальної точки в якій задається радіус-вектором r в момент часу t , а K ¢ - система відліку, відносно
r
якої та ж сама матеріальна точка має радіус-вектор r ¢ в момент часу t ¢ , до того ж штриховані і
нештриховані величини зв’язані перетвореннями:
r r r
r = r ¢ + Vt ¢
(1)
t = t¢
V ¢ = const ,
то система K ¢ за своїми фізичними властивостями еквівалентна системі K і є також інерціальною. Щоб
можна було вважати і обернене, що довільні дві інерціальні системи зв’язані перетвореннями Галілея,
слід дещо розширити сукупність галілеєвих перетворень. Зокрема, часові зсуви (зміна початку відліку):
(2)
t = t ¢ + t 0 ; t 0 = const ,
просторові зсуви:
r
(3)
rr = rr¢ + rr0 ; r0 = const
і повороти просторових осей:
(4)
ra = Aaa ¢ ra ¢ ,
де Aaa ¢ – ортогональна матриця, – також не виводять за межі інерціальних систем. Тому прийнято
включати такі перетворення в повну групу перетворень Галілея і стверджувати в цьому випадку про
перетворення Галілея в широкому розумінні; перетворення (1) називаються перетвореннями Галілея у
вузькому розумінні.
Те, що перетворення (2) та (3) залишають нас в межах інерціальних систем відліку, при умові, що
одна із систем відліку інерціальна, – очевидно. Проілюструємо, що і повороти просторових осей
залишають системи відліку інерціальними. Зокрема, покажемо, що прискорення залишається однаковим
при перетворенні просторових осей (4).
Розглянемо рух тіла вздовж похилої площини при наявності тертя. Багаторічний досвід викладання
показує, що саме при розв’язку такої задачі в учнівських і студентських аудиторіях часто виникають
питання щодо вибору орієнтації координатних осей.
Виберемо напрямки осей X та Y так, як показано на рис.1. Проставимо сили, що діють на тіло, та
запишемо рівняння руху:
Y
K
r
a

r
i

r
R

r
N
r
j
0

r
Fт

a
r
mg

X

a
Рис.1.
r
mgr + R = mar ,

(5)
r
r r r
r
R - сила реакції опори, яку можна представити у вигляді: R = N + FT , де N - сила нормальної реакції
r
опори, FT - сила тертя.
Тоді рівняння (5) набуде вигляду:
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r r
(6)
mgr + N + FT = mar .
Спроектуємо рівняння (6) на вказані осі. Слід зауважити, що зміни у шкільній програмі з математики
дають можливість скористатися більш природним методом проектування, а саме: щоб спроектувати
r
рівняння (6) на вісь X , це рівняння слід скалярно помножити на орт i , який і задає вісь X :
r r r
r
r
r
(mg + N + FT ) × i = ma × i .
Скористаємося означенням скалярного добутку та його лінійністю:
r r r r r r
r r
mg × i + N × i + FT × i = ma × i ,

(

)

mg cos 90 0 - a + N cos 90 0 + FT cos 180 0 = ma cos 0 0 ,
(7)
mg sin a - FT = ma .
Враховуючи, що між N та FT існує зв’язок FT = mN , спроектуємо рівняння (6) на вісь Y , тобто
r
помножимо це рівняння скалярно на орт j :
r r
(mgr + N + FT ) × rj = mar × rj ,
r r r r r r
r r
mg × j + N × j + FT × j = ma × j ,

(

)

mg cos 180 0 - a + N cos 0 0 + FT cos 90 0 = ma cos 90 0 ,
- mg cos a + N = 0 Þ N = mg cos a Þ FT = mmg cos a .
Підставимо одержане значення FT в рівняння (7):
mg sin a - mmg cos a = ma .
Звідси одержимо:
a = g (sin a - m cos a ) .
Перейдемо до системи K ¢ поворотом системи координат XOY на кут a (рис.2).

(8)

Y¢
K¢

r
R

r
N

r
j¢

r
FT

r
i¢
0/

r
a¢

X¢

α

r
mg

α
Рис. 2.

Спроектуємо рівняння руху (6) на координатні осі X ¢ і Y ¢ та запишемо скалярні рівняння руху
відносно цих осей.
При цьому отримаємо:
r r
(mgr + N + FT ) × ir ¢ = mar × ir ¢ ,
r r
r r
r
r
mgr × i ¢ + N × i ¢ + F × i ¢ = mar × i ¢ ,
T

0

(

)

(

)

mg cos 90 + N cos 90 0 - a + FT cos 180 0 - a = ma cos a
N sin a - FT cos a = ma cos a
r r
r
(mg + N + FT ) × rj ¢ = mar × rj ¢ ,
r r r r
r
r
mgr × j ¢ + N × j ¢ + FT × j ¢ = mar × j ¢ ,

(

)

(

(9)

)

mg cos 180 0 + N cos a + FT cos 90 0 - a = ma cos 90 0 + a ,
-mg + N cos a + FT sin a = - ma sin a .
Скориставшись зв’язком FT = mN , надамо рівнянням (9) та (10) такого вигляду:
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N (sin a - m cos a ) = ma cos a
N (cos a + m sin a ) = mg - ma sin a .
Тоді

ma cos a
mg - ma sin a
=
,
sin a - m cos a cos a + m sin a

ma cos 2 a + mma cos a sin a = mg sin a - mmg cos a - ma sin 2 a + mma cos a sin a .
Звідси одержимо a = g (sin a - m cos a ) , що збігається з (8).
Таким чином, за своїми фізичними властивостями система K ¢ еквівалентна системі K , а вибір тієї
або іншої орієнтації просторових осей призводить лише до різного обсягу обчислень.
Матеріал надійшов до редакції 26.01.2004 р.
Грищук В.В. Применение полной группы преобразований Галилея при решении физических задач.
В этой статье показано, что повороты пространственных осей не выводят за пределы инерциальных
систем отсчета.
Gryschuk V.V. The Employment of the Whole Group of Galileo’s Transformations while Solving Physycal
Problems.
This article illustrates that the curves of coordinate axes stay within the boundaries of inertial systems.
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ВИВЧЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛИВАНЬ У КУРСІ ФІЗИКИ
Розглянуто деякі аспекти методики вивчення коливальних процесів у середній школі та вищому
навчальному закладі. З’ясовано, що ефективність вивчення фізики у вищому навчальному закладі
пов'язана із дотриманням принципу наступності у вивченні фізики від середнього до вищого навчального
закладу. Наведено приклади встановлення внутрішньопредметних та міжпредметних зв’язків у фізиці
коливань, а також методичні рекомендації до розв’язування задач із теми "Електричні коливання".
Метою даного дослідження є вдосконалення змісту викладу в курсі загальної фізики питань,
пов’язаних із вивченням електричних коливань. Важливість вивчення цієї теми обумовлена як
внутрішньопредметними, так і міжпредметними (міждисциплінарними) зв’язками, що існують у курсі
фізики.
Беззаперечною для теперішнього часу є теза про неперервність професійної освіти. Постановка задачі
про підвищення рівня професійних знань сучасного спеціаліста тісно пов’язана із необхідністю вже в
середній школі впроваджувати поєднання теоретичних і практичних компонентів навчання.
Отже, важливою для практичних завдань підготовки сучасних спеціалістів є постановка проблеми
поєднання теоретичних і практичних компонентів знань. У даній роботі така проблема розв’язується
стосовно методики викладу фізики, як однієї з фундаментальних дисциплін для підготовки спеціалістівтехніків і спеціалістів-інженерів, робота яких пов’язана із радіотехнікою, електротехнікою тощо.
Зрозуміло, що для встановлення щільної взаємодії цих та інших загальнотехнічних курсів із курсом
загальної фізики необхідно поширити коло дотику та взаємодії цих курсів. Зокрема, цікавим і практично
важливим є дослідження міжпредметних зв’язків (МПЗ) фізики із загальнотехнічними та професійно
орієнтованими дисциплінами в такому важливому розділі фізики, як електричні коливання. Ця проблема
важлива як для вдосконалення змісту курсу фізики в середній школі, так і для викладу курсу загальної
фізики у вищому навчальному закладі (надалі - ВНЗ).
Відомо, що знання з фізики є базовими для відповідних спеціальних дисциплін. Зокрема, на знаннях,
здобутих у середній школі під час вивчення тем "Електричні коливання", "Змінний струм", побудовано
багато спецкурсів з електро- і радіотехніки для ВНЗ І і ІІ рівнів акредитації - коледжів, технічних
училищ, технікумів.
Якщо ж розглядати навчальний процес у ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації (інститути, академії,
університети), то в цьому разі між шкільним курсом фізики і професійно орієнтованими дисциплінами
виникає важливий проміжний елемент навчального процесу - здобуття фізичних знань у курсі загальної
фізики на 1-2-му курсах технічного університету. Тому важливою метою забезпечення неперервності
навчання у процесі підготовки спеціалістів є встановлення тісних зв’язків елементів фізичних знань між
школою та ВНЗ, як це показано у табл. 1.
Таблиця 1
Послідовність вивчення коливальних процесів у середній школі та вищих навчальних закладах
Середня школа
(Предмет: "Фізика")
Тема "Електричні
коливання"

Þ

ВНЗ
1 курс
(Дисципліна: "Загальна
фізика")
Тема "Електричні
коливання"
(незатухаючі, затухаючі,
вимушені)

Þ

ВНЗ
2-3 курси
(Дисципліни: "Електротехніка",
"Теорія кіл", "Електроніка" і т.д.)
Тематика: розгляд диференціальних і
інтегральних рівнянь коливальних
процесів з аналізом їхніх окремих
розв’язків (зокрема, запис рівнянь у
комплексній формі)

Таким чином, метою даного дослідження є створення нових елементів знань і вдосконалення
професійного компонента у змісті курсу фізики відповідно до тем "Електричні коливання", "Змінний
струм".
У даній роботі поставлене і частково розв’язане наступне завдання: виробити рекомендації щодо
вдосконалення структури і розширення змісту професійного компонента курсу фізики (як для середніх
шкіл, так і для вищих навчальних закладів) стосовно розділів "Електричні коливання" і "Змінний струм".
© Пастушенко С.М., 2004
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Основні новації щодо підсилення професійної спрямованості вказаних тем курсу фізики знайшли своє
часткове відображення у роботах [1–2], але залишилися невирішеними багато окремих питань щодо
методики вивчення коливальних процесів. Серед них, зокрема, - питання розгляду експериментальних
задач, побудованих на практичному дослідженні електричних коливань за допомогою електронного
осцилографа; про це йтиметься далі.
Зупинимося більш детально на деяких питаннях розгляду коливальних процесів. Аналіз знань
абітурієнтів та студентів перших курсів ВНЗ свідчить про слабкі знання щодо можливості
експериментального вивчення електричних коливань та їхнього дослідження за допомогою електронного
осцилографа. При цьому учні, знаючи принцип одержання зображення на екрані осцилографа, часто
зовсім не розуміють можливості цього важливого радіоелектронного приладу. Зокрема, дуже важким є
розуміння принципу роботи осцилографа в режимі розгортки, особливо з’ясування особливостей руху
електронного пучка в цьому режимі.
Для візуального спостереження процесів у електричних колах бажано мати зображення на екрані
електронно-променевої трубки в прямокутній системі координат. Для цього в електронно-променевій
трубці з електростатичним керуванням на одну пару відхиляючих пластин необхідно подати
досліджувану напругу, а на іншу - напругу часової розгортки. Напруга розгортки повинна при цьому
мати пилкоподібну форму.
Пилкоподібна розгортуюча напруга характеризується рядом параметрів, основні з них - час прямого й
оберненого ходу, період розгортки, амплітуда напруги розгортки, коефіцієнт нелінійності розгортки.
Вибір параметрів визначається призначенням трубки.
За час прямого ходу розгортки tпр напруга на розгортуючих пластинах зростає порівняно повільно від
нуля до максимального значення Uр m (рис.1,а). Під час зростання різниці потенціалів між пластинами
промінь відхиляється від центра екрану до пластини з більш високим потенціалом і при напрузі uр = Uр m
досягає краю екрану. За час зворотного ходу розгортки tоб напруга розгортки uр швидко спадає до нуля.
Промінь повертається у центр екрану трубки.
Після закінчення оберненого ходу променю - в осцилографах відразу, а в індикаторах
радіоелектронних станцій після деякої паузи (рис. 1, а і б) - починається новий прямий хід розгортки, і
процес повторюється. Таким чином, електронний промінь багаторазово перетинає екран.

в)

Рис.1.
За відсутності напруги на другій парі відхиляючих пластин промінь прокреслює пряму лінію. Лінія
розгортки, по суті, є віссю часу, оскільки положення променя в кожній її точці відповідає певному
інтервалу часу з моменту початку прямого ходу (на рис. 1, в) показана відстань l світної точки від центра
екрана, що пропорційна часу t, за який ця відстань пройдена: l ~ t).
Найчастіше намагаються створити лінію розгортки з рівномірним масштабом. При використанні
трубки в індикаторі дальності забезпечується рівномірний масштаб дальності, а при використанні в
осцилографі - неспотворене зображення досліджуваного процесу.
За допомогою прикладів, що наведені нижче, можна закріпити знання з теорії електричних коливань
та усвідомити, як можна спостерігати і досліджувати електричні коливання.
З а д а ч а. На рис. 2 і 3 наведені осцилограми змінного струму частотою 100 Гц. Чому дорівнює
частота розгортки осцилографа в обох випадках? Як позбавитися подвійного зображення на рис. 3?
Р о з в ’ я з у в а н н я. 1. З рисунка 2 випливає, що за одне проходження електронного променя по
екрану осцилографа зліва направо відбуваються чотири повних коливання електричної напруги в
досліджуваному колі, оскільки світна точка, яку дає електронний промінь на екрані, чотири рази
опускається і чотири рази піднімається, здійснюючи коливання по вертикалі. Одночасно промінь
рухається із деякою сталою швидкістю по горизонталі і за час Tр, рівний періоду розгортки, один раз
проходить по екрану зліва направо. Інакше кажучи, період коливань розгортки у 4 рази більший від
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періоду коливань змінного струму:

Tp
T

= 4 . Оскільки частота ν =

рази менша від частоти змінного струму: nр =

n
= 25 Гц.
4

1
, то частота коливань розгортки в 4
T

2. Тепер розглянемо осцилограму, зображену на рис. 3. Бачимо, що Tр/T = 1,5, тобто період розгортки в
1,5 рази більший від періоду коливань змінного струму. Отже, частота розгортки в 1,5 рази менша;
n
nр =
= 66,7 Гц.
1,5
Причиною подвійного зображення на рис. 3 є те, що частота коливань змінного струму не є кратною
частоті розгортки. Припустимо, що у момент початку першого коливання електронний промінь
потрапляє у лівий верхній кут екрана і далі здійснює рух по кривій 1 (рис.4). За одне проходження
променя по екрану в горизонтальному напрямі зліва направо відбувається 1,5 повного коливання
змінного струму, тому наприкінці першого періоду розгортки промінь опиняється у кінці кривої 1 у
правому нижньому куті екрана і миттєво перестрибує у лівий нижній кут екрану. Протягом наступних
1,5 коливань струму промінь, рухаючись зліва направо, описує на екрані криву 2. Далі описані процеси
повторюються: промінь знову описує на екрані криву 1, потім - криву 2, і так увесь час. Кожному
непарному ходу розгортки відповідає осцилограма 1, кожному парному - осцилограма 2 (рис.4).

Регулятором частоти розгортки можна домогтися усунення подвійного зображення. Так, якщо
частота розгортки буде дорівнювати 100 Гц, на екрані з’явиться одне повне коливання (рис. 5). При
nр = 50 Гц матимемо осцилограму таку, як на рис. 6, а при nр = 33,3 Гц - таку, як на рис. 7.
Зазначимо, що такі задачі можна вважати експериментальними, бо після їх теоретичного розгляду
такі осцилограми можна дістати на звичайному шкільному осцилографі. Такі задачі заохочують
студентів до вивчення фізики, наочно показують її зв’язок із майбутньою спеціальністю, тому ми
рекомендуємо під час вивчення електричних коливань розглядати наведені приклади і обґрунтовуємо
тим самим необхідність вміщення наведених вище часткових питань і доповнень до основного
програмного матеріалу.
Відзначимо такі перспективи результатів застосування даної роботи під час вивчення фізики у
середній школі та у ВНЗ:
1. Окремі питання програми з фізики як у середній школі, так і у ВНЗ можуть бути доповнені під час
розгляду тем "Електричні коливання" і "Змінний струм". При неможливості збільшити кількість
навчальних годин, що відводяться для вивчення навчального матеріалу (в силу обмеженості програми в
годинах), доповнення до програмного матеріалу можуть розглядатися у практикумі з розв’язування задач
або у лабораторному практикумі.
2. Під час вивчення фізики у технічних університетах (зокрема для тих, кого навчають за робочими
програмами підготовки бакалаврів з радіоелектроніки) можливим є винесення вказаних розділів
програми до факультативних курсів або до годин, відведених на самостійну роботу студентів.
3. Структурні програмні блоки з фізики можна деформувати, як розширюючи, так і зменшуючи
програмний матеріал, зберігаючи при цьому цілісність курсу фізики, його логічну послідовність і
узгодженість його окремих розділів, одночасно з цим підвищуючи професійну спрямованість,
заохочуючи учнів і студентів до опанування навчального матеріалу, внаслідок чого під час навчального
процесу створюється атмосфера мотивації до навчання.
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Із наведених методичних рекомендацій і прикладів можна зробити висновок про те, що вивчення
коливальних процесів в курсі загальної фізики важливе з таких основних причин:
· По-перше, вивчення коливальних процесів різної фізичної природи дозволяє пов’язати між собою
внутрішньопредметними зв’язками окремі розділи єдиного курсу фізики, такі, як "Кінематика та
динаміка матеріальної точки та твердого тіла", "Електрика і магнетизм. Електричне й магнітне поле.
Електромагнітна індукція".
· По-друге, вивчення коливальних процесів важливе з причин різнобічних міждисциплінарних
зв’язків між фізикою та загальнотехнічними і професійно орієнтованими дисциплінами. Встановлення
таких зв’язків під час вивчення курсу фізики, зокрема під час вивчення основних теоретичних положень
цієї науки і розв’язання фізичних задач, сприяє виробленню в студентів вміння виділити головне і
відобразити у записах логічну послідовність власних міркувань.
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Пастушенко С.М. Изученне электрических колебаний в курсе физики.
Рассмотрены некоторые аспекты методики изучения колебательных процессов в курсе физики средней
школы и вуза. Выяснено, что эффективность изучения физики в вузе связана с преемственностью в
изучении физики от среднего до высшего учебного заведения. Приведены примеры установления
внутрипредметных и межпредметных связей в физике колебаний, а также методические рекомендации
к решению задач по теме "Электрические колебания".
Pastushenko S. Studying the Electrical Oscillations in the Course of Teaching Physics.
The article features certain aspects of the methods of studying the oscillation processes in teaching physics for
secondary school land university students. This item leads to conclude that the efficiency of teaching physics for
university students depends upon the continuity of teaching physics throughout school and university education.
The article provides examples of interior and exterior relations as well as methodological suggestions to help
students solve problems on the topic "Electrical oscillations".
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МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ЗАДАЧ ЗА ЇХ
ДИДАКТИЧНИМИ ЦІЛЯМИ
У статті здійснена класифікація дослідницьких задач з фізики за їх дидактичними цілями у
відповідності до методів наукового пізнання та обґрунтована її необхідність.
Сучасна парадигма середньої освіти зорієнтована на виховання творчої особистості. Доведено, що
таке виховання можливе лише за умови цілеспрямованої діяльності самих учнів в процесі розв’язування
задач, які в методичній літературі прийнято називати творчими. В. Г. Разумовський запропонував творчі
задачі з фізики умовно поділяти на конструкторські та дослідницькі. Вимогою задач першого типу є
отримання реального ефекту відповідно до даної абстрактної моделі (закону, формули, графіка тощо).
Задачі другого типу вимагають пояснення незнайомого явища на основі адекватної абстрактної моделі з
теорії фізики [1:45].
Історично склалося так, що питання класифікації, дидактичних функцій, постановки
конструкторських (винахідницьких) задач досить ретельно з’ясовувались психологами та педагогами.
Серед них слід виділити Г.С. Альтова, Г.С. Альтшуллера, Л.С. Виготського, А. Давиденка,
А.А. Давидьона, В.О. Моляко, С.Л. Рубінштейна та інших [2]. Але методичні засади впровадження
навчальної дослідницької діяльності у шкільну практику, на нашу думку, почали розроблятись відносно
недавно, у зв’язку з неухильним поширенням дослідницького методу навчання [3:49]. У результаті
накопичився значний методичний матеріал, який потребує подальшої систематизації, з’ясування
основних дидактичних функцій та цілей дослідницьких задач. Тому в даній роботі ми пропонуємо один
із варіантів класифікації задач цього типу.
Структура поняття "фізична дослідницька задача" (ФДЗ) була з’ясована нами в праці [3], а досить
широка систематизація таких задач здійснена Г.В. Касяновою [4]. Розглянемо основні напрямки цієї
систематизації. Так, за рівнем абстрагування дослідження ФДЗ можна розділити на абстракті та
конкретні. За умовами проведення стосовно засобів здійснення – на дослідження: із заданими наперед
приладами; із передбаченням вибору приладів із запропонованих; із вільним вибором приладів. За видом
вимірювання фізичних величин – на прямі, посередні, сукупні, спільні. За змістом ФДЗ слід розрізняти на
дослідження фізичних властивостей речовин і полів та дослідження фізичних явищ і процесів (природних
та лабораторних). Виділяється група дослідницьких задач на підтвердження основних теоретичних
положень, які розмежовуються на задачі-оцінки, задачі-доведення, задачі-пояснення (прогнози), на
визначення фундаментальних фізичних констант, на перевірку та виведення фізичних законів. За
способом підвищення пізнавального інтересу ФДЗ можна розділити на чорні ящики, парадокси, софізми,
ігри та кросворди, вікторини [4:88-111].
Але ми поставили собі за мету класифікувати ФДЗ, реалізуючи принцип "відносного" і
"безвідносного" підходу до поняття задачі взагалі [5], оскільки, якщо вона поставлена перед конкретним
учнем, то повинна виконувати як дидактичні, так і розвиваючо-виховні функції. Розглянута вище
систематизація дослідницьких задач за В.Г. Касяновою, в силу специфіки її досліджень [4], відображає
лише "безвідносний" підхід до їх класифікації, оскільки "відносний" передбачає поділ ФДЗ на
теоретичні і практичні [5].
У зв’язку з тим, що дидактичною метою впровадження будь-якої дослідницької задачі, окрім надання
учням нової інформації, є ознайомлення їх з методами фізичних досліджень, а в перспективі вироблення
вмінь застосовувати ці методи, питання класифікації ФДЗ необхідно розглядати відповідно до таких
методів.
Як відомо, до основних методів емпіричних досліджень відносяться спостереження та
експеримент. Стосовно першого методу О.В. Сергєєв зазначає, що, незважаючи на те, що спостереження
"спираються передусім на роботу органів відчуття", вони не виключають мислення учнів [6:3-4].
Педагогічна цінність спостережень полягає у формуванні вмінь "виявляти основні та другорядні якості
предметів, явищ, істотні і неістотні їх ознаки" [7:46].
Але не кожне спостереження стає для учня дослідницькою задачею в нашому розумінні, оскільки за
характером пізнавальної діяльності вони поділяються на ілюстративні, частково-пошукові та
дослідницькі. Зрозуміло, що спостереження саме останнього типу слід вважати ФДЗ. Як правило, вони
застосовуються "при виконанні домашніх завдань, екскурсій, в гуртковій роботі, на факультативних
заняттях" [6:4].
Стосовно другого методу емпіричних досліджень – експерименту, – слід зауважити, що "в
методологічному відношенні навчальний експеримент різко відрізняється від наукового за завданнями,
складністю та числом проведених дослідів, їх варіативністю, обладнанням, технікою вимірювань і
розрахунків тощо". При цьому дидактика висуває ряд вимог щодо створення "комплексу
експериментальних вмінь методологічного характеру: описати спостереження чи дослід; підмітити
різницю між тим, що очікувалось отримати і що дійсно одержали в ході експерименту; відрізнити в
© Рибалко А.В., 2004
91

Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 14. Педагогічні науки

ньому істотне від другорядного; зробити передбачення подальшого ходу експерименту; самостійно
висунути гіпотезу (зробити висновок), який пояснює отриманий результат; використати графіки та
таблиці" [8:30].
Згідно з розглянутим нами вище відносним підходом до трактування поняття ФДЗ, ті з них, що
забезпечують ознайомлення та прищеплення навичок емпіричних фізичних досліджень, слід віднести до
практичних задач, оскільки при їх розв’язуванні учень взаємодіє із зовнішнім середовищем. Хоча,
звичайно, не кожна практична задача є дослідницькою (творчою).
Установлення поняття практичної ФДЗ неможливе без аналізу класу задач, які в методиці прийнято
називати експериментальними. Під експериментальною фізичною задачею прийнято розуміти таку, що
"вимагає для розв’язування проведення експерименту або фізичних вимірювань, крім фізичного
мислення і, можливо, математичних обчислень" [9:19]. Зауважимо, що експериментальна задача (або
задача-спостереження) може і вдосконалювати навички методів наукових досліджень, наприклад,
техніку здійснення вимірювань фізичних величин, але, не будучи творчою, вже не є дослідницькою.
Отже, поняття "практична ФДЗ" є видовим по відношенню до поняття "експериментальна задача" та
"задача-спостереження". Але при певній постановці вказаного виду навчальних задач (процес
експериментального дослідження в системі МАН, експериментальний тур фізичної олімпіади тощо) вона
для конкретного учня стає справді дослідницькою. Дана ситуація, зрозуміло, виникає за реалізації
основних принципів розвиваючого навчання і, зокрема, принципу проблемності, який, як відомо,
потребує самостійної діяльності учнів.
Із точки зору діяльнісного підходу більшість методистів схильні розмежовувати процес розв’язування
експериментальних задач на наступні етапи: "1) підготовчий; 2) дослідницький; 3) реалізуючий
(вимірювальний); 4) підсумковий" [10:9]. Зрозуміло, що розв’язування не кожної експериментальної
задачі потребує виконання всієї послідовності розглянутих етапів, оскільки деякі з них зводяться лише
до одноразового прямого вимірювання або спостереження перебігу явища і формулювання висновків на
якісному рівні. Поряд з цим, практика показує, що переважна частина учнів не готова до здійснення
самостійного експериментального дослідження в усьому обсязі, оскільки методи суто наукових
досліджень не можна переносити "у чистому вигляді" на навчальну діяльність. Для того, щоб задача
дійсно стала для учня дослідницькою, необхідно забезпечити творчу реалізацію хоча б одного з вище
перерахованих етапів. Тому з дидактичних міркувань є сенс у постановці експериментальних
дослідницьких задач, спрямованих на: а) вибір оптимальних засобів вимірювання; б) розробку моделі
експерименту, що передбачає висунення гіпотези, залучення уявного експерименту та наведення
аналогій; в) формулювання висновків на основі результатів експерименту (спостережень); г) комплексне
застосування методу експериментальних досліджень із залученням декількох або всіх його етапів.
Підготовка та здійснення емпіричних досліджень неможлива без залучення теоретичних методів
пізнання. З цього приводу М.П. Семикін та В.А. Любичанковський зазначають, що "будь-який
експеримент від початку до кінця пронизаний теорією. <...> теорія і експеримент – дві сторони єдиного
процесу пізнання. В наш час експерименту завжди передує певна система теоретичних уявлень" [11].
У зв’язку з цим розглянемо основні теоретичні методи пізнання у фізиці і напрямки класифікації ФДЗ
стосовно них. Як відомо, до таких методів відносяться: ідеалізація, моделювання, аналогія, уявний
експеримент, гіпотеза [11]. Коротко розглянемо сутність кожного з них.
"Ідеалізація – це мислене утворення абстрактних об’єктів в результаті відокремлення від
принципової неможливості здійснити їх практично" [11:24]. На жаль, основна маса учнів не може
користуватись цим методом теоретичного пізнання, хоча в певній мірі вони й знайомі з прийомом
абстрагування від конкретних ситуацій або їх окремих сторін, однак ідеалізація передбачає ще й вміння
відокремлювати в кожному даному явищі суттєве від другорядного. Тому, як показує практика,
дослідницькі задачі, спрямовані на формування вмінь здійснювати фізичну ідеалізацію, потрібно ставити
перед учнями не в прямому виді, а через реалізацію системи вже відомих їм конкретних видів
ідеалізованих об’єктів та процесів у поєднанні з іншими методами наукового пізнання. Одним із таких
методів, що безпосередньо зв’язаний з ідеалізацією, є моделювання [8:62].
З точки зору фізики "моделювання – це матеріальне або уявне створення штучних систем, які
відтворюють певні властивості об’єктів, що вивчаються" [11:32]. Моделі, як правило, поділяють на два
великі класи: матеріальні та ідеальні. До першого класу відносяться об’єкти природи, до другого –
ідеальні об’єкти, виражені у відповідній знаковій формі (абстрактно-математичні моделі) [8:33; 11:32].
Матеріальним моделям притаманна особлива дидактична функція – створення наочних образів
фізичних понять (модель броунівського руху, кристалічної ґратки, ліній напруженості електричного поля
тощо). Але при цьому виникає небезпека ототожнення в уяві учнів наглядно-образної моделі з реальним
досліджуваним об’єктом. Так, частина учнів вважає, що молекули – це маленькі пружні кульки,
кристалічна ґратка – це кульки, закріплені на стрижнях тощо. Подібні зовнішні ознаки матеріальних
моделей школярі досить часто переносять і на ідеальні моделі. Тому є сенс спрямувати постановку
частини дослідницьких задач на формування в учнів розуміння відмінностей між моделлю
досліджуваного об’єкту (процесу) і самим об’єктом (процесом), показуючи принципову обмеженість
тієї чи іншої моделі та пов’язаної з нею ідеалізації. Без таких "застережних заходів" ідея опанування
школярами методів теоретичних досліджень позбавлена науковості.
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Як і будь-який метод наукових досліджень, метод моделювання не можна пропонувати учням в
"чистому" вигляді, а необхідно створювати передумови формування вмінь застосовувати його елементи,
наприклад, вмінь використовувати готові моделі.
Наступний метод – метод аналогій – є не тільки потужним методом суто фізичних досліджень, а й
досить ефективним дидактичним засобом при викладанні навчального курсу фізики, оскільки дозволяє
створити передумови наочної інтерпретації складно уявлюваних процесів та об’єктів, спростити
викладання теоретичного матеріалу, полегшити розв’язування учнями навчальних задач тощо.
Дидактичні засади впровадження методу аналогій у курсі фізики середньої школи розроблялися
авторами [8, 11, 12] та ін. Г.Б. Редько, спираючись на психологічні механізми здійснення умовиводів за
ФДЗ
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Рис. 1.

аналогією, пропонує впроваджувати у шкільну практику аналогії на основі зіставлення і
протиставлення, зведення складного до простого, асоціацій за подібністю [12:29-30]. Зазначимо також,
що будь-яка аналогія досліджуваного явища або об’єкта є одночасно і його моделлю. Тому деякі
науковці схильні виділяти як окремий метод – метод моделей і аналогій [13].
Досить важливим методом теоретичного пізнання у фізиці є також і уявний експеримент. Під ним
розуміють "теоретичний аналіз такої експериментальної ситуації, яку ніколи не можна створити в
дійсності" [11:42]. Уявний експеримент, як дидактичний прийом, виконує важливі пізнавальні функції:
він є наочним засобом при викладанні складного матеріалу, а також способом доведень принципових
положень (виведення формули архімедової сили, основного рівняння МКТ, основних положень теорії
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відносності тощо). Формувати вміння застосовувати уявний експеримент у процесі розв’язування учнями
ФДЗ слід у системі з іншими методами наукового пізнання, особливо при доведенні гіпотез на основі
умовиводів.
І нарешті, останнім методом фізичних теоретичних досліджень, елементи якого, на нашу думку, слід
впроваджувати в дослідницьку діяльність учнів, є гіпотетичний метод. Під гіпотезою, як правило,
розуміють "висунуте на основі відомих фактів передбачення про безпосередньо спостережувані форми
зв’язку явищ чи внутрішні механізми, що обумовлюють ці явища і притаманні їм форми зв’язку" [11:36].
Вчені виділяють три стадії розвитку гіпотези: 1) висловлення припущення на основі накопичених фактів;
2) формування гіпотези на основі припущення, тобто висунення наслідків на основі цілої передбачуваної
теорії; 3) перевірка та уточнення гіпотези на практиці [11:36-40]. Розв’язування навчальних задач
гіпотетичним методом повинно сприяти інтенсивному розвитку продуктивного мислення учнів, але, як
показують педагогічна практика та системні дослідження, більшість учнів не готова до його
комплексного застосування [7:44]. Подолати дану суперечність можна постановкою навчальних
дослідницьких задач, спрямованих на формування вмінь застосовувати окремі етапи процесу розвитку
гіпотез. Так, Л.Л. Момот пропонує впроваджувати локально-дослідницькі завдання на постановку
проблеми, на побудову гіпотези та її доведення [7:44]. Відповідним чином, очевидно, слід виділяти й
види ФДЗ, розв’язування яких ґрунтується на окремих стадіях гіпотетичного методу пізнання. У силу
вищесказаного, ми схильні розглядати клас ФДЗ, спрямованих як на окремі стадії розвитку гіпотези
(висунення припущень і формування гіпотези та її перевірку), так і на повне застосування гіпотетичного
методу досліджень.
Отже, здійснені нами дослідження, аналіз методичної літератури та пропонованих сучасною
методикою фізики навчальних дослідницьких задач дозволяють нам запропонувати їх класифікацію за
дидактичними цілями стосовно методів наукового пізнання (див. рис. 1). Дана класифікація дає підстави
розпочати роботу по підпорядкуванню їй окремих видів дослідницьких задач (якісних, розрахункових,
графічних тощо) з метою їх системного впровадження у шкільну практику.
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Рыбалко А.В. Методологический подход к классификации исследовательских задач по их
дидактическим целям.
В статье осуществлена классификация физических исследовательских задач по их дидактическим
целям в соответствии с методами научного познания и обоснована ее необходимость.
Rybalko A. Methodological Approach to the Classification of Study Tasks according to Their Didactic Aim.
The author suggests the classification of study tasks in physic taking into account their didactic aims and
methods of scientific perception and substantiates the necessity of this classification.
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ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ НА ЕКРАНІ КОМП’ЮТЕРА
У статті розглядається можливість створення та використання відеобази шкільних фізичних
експериментів із застосуванням комп’ютера.
Із кожним роком все більше і більше комп’ютери заповнюють наше життя. Нові інформаційні
технології змінюють все навколо: людині більше не потрібно займатися ані збором, ані обробкою даних.
Все це роблять спеціальні програми. Їй залишається тільки керувати процесом і робити висновки. Ні,
цифровий інтелект ніколи не замінить людину, адже в нього немає власного світогляду, інтуїції, духу
винахідництва, відчуття прекрасного… Він не може осягнути навколишнє як єдине ціле – сприймає лише
окремі, дуже вузькі його грані. Але вже напевно можна сказати, що для сучасної людини комп’ютер
вкрай необхідний.
Внаслідок цих соціальних змін змінюється й уявлення про те, що має знати і вміти сучасна людина.
На мові педагогіки – змінюється соціальне замовлення, тобто уявлення про всебічно розвиненого
випускника загальноосвітньої школи. Виконання соціального замовлення є основним завданням
загальної освіти, тому перед працівниками цієї галузі постає цілий ряд нових напрямків. Якщо проблеми
набуття знань про внутрішню будову та методи використання ЕОМ, вмінь та навичок розв’язання
найпростіших задач за допомогою ЕОМ вирішує така наука, як інформатика, то проблема набуття
навичок використання ЕОМ при розв’язанні задач, що постають перед дитиною у процесі її розвитку,
поширюється на кожного вчителя-предметника.
Згідно з вимогами діючих програм, при викладанні фізики у різних типах навчальних закладів, крім
вивчення теоретичних основ фізики, вимагається проведення шкільного фізичного експерименту (ШФЕ).
Їхня кількість строго визначається програмою, становить більше 200 демонстрацій, які є такими ж
обов’язковими, як і теоретичний матеріал.
Звичайно, є певні розділи фізики, в яких людина просто не спроможна проробити експеримент. Але
основна увага приділяється все ж таки практичному застосуванню фізичних відкриттів, а вони не
можливі без детальних експериментів.
Починаючи від першого дня вивчення фізики як шкільного предмета, фізичний експеримент
перейшов на новий рівень значущості. Якщо до цього він був просто способом виявлення відхилень
відкриттів чи законів, у порівнянні з природою, то з початком вивчення фізики в школі він став
наймогутнішим інструментом для підтвердження наукових фактів, а також для легшого сприйняття та
міцнішого закріплення знань. І хоча при цьому він дещо втратив у точності, проте головна його
перевага – наочність – залишилась. Поряд з іншими методами та засобами вивчення фізики, фізичний
експеримент займає одне з провідних місць.
Із появою високих технологій фізичний експеримент в школі набуває зовсім іншого статусу.
З’явилась можливість створювати прилади, відносно прості у виконанні, але водночас такі, які найбільш
точно показують те чи інше фізичне явище. В цей період фізичний експеримент остаточно завойовує
місце під сонцем у школі й відокремлюється як нова гілка у системі засобів покращання вивчення
фізики.
Весь час існування шкільного фізичного експерименту позначений бурхливим сплеском у шкільному
курсі фізики – він стає більш точним, науково обґрунтованим, більщ доступним для сприйняття учнями,
вводяться нові теми, розділи для вивчення. Але школа залежить від багатьох чинників, в тому числі й від
політичного. Саме цей чинник зіграв ту негативну роль, наслідки якої ми спостерігаємо у сучасній школі
зараз. Розпад Радянського Союзу різко відкинув шкільний експеримент назад. Це відбулося з декількох
причин:
- промисловість країн-учасників СРСР була влаштована таким чином, що підприємства різних країн
залежали одне від одного;
- всі наочні моделі та прилади для експерименту випускалися лише певними, цілком визначеними
підприємствами;
- розпад СРСР призвів до втрати постачальників обладнання для шкіл (підприємства закривалися
або переобладнувалися на більш перспективні види діяльності, втратились зв’язки між підприємствами,
втратились ринки збуту продукції; нарешті, в деяких країнах взагалі не було підприємств, які випускали
наочність).
© Козел В.М., Степанчиков Д.А., Федьович М.В., 2004
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Український шкільний експеримент переживає період анархії: в школах фізичні кабінети нагадують
поле битви; обладнання немає, а те, що є, або застаріле, або не працює. Звичайно, не у всіх школах така
ситуація, міські школи краще укомплектовані приладами, та й деякі вітчизняні підприємства вже почали
випуск продукції для школи. Але мине чимало часу, поки школи будуть забезпечені необхідним
обладнанням. А в цей період школа все ж таки має функціонувати на належному рівні. І ось тут може
допомогти нове диво технологічного процесу – комп’ютер. Поступове поширення у середній школі
комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання, тобто засобів навчання спеціально розроблених для
використання персональних комп’ютерів у навчальному процесі, є фактом педагогічної реальності.
Нинішній етап перебудови загальної фізичної освіти в Україні характеризується появою нових
навчальних програм, шкільних підручників і комплектів методичних посібників з фізики. Водночас
значні зміни відбулися і в шкільному фізичному експерименті. За останнє десятиріччя він сформувався
як цілісна система, набув відповідного педагогічного статусу, характерного для національної
неперервної системи освіти в Україні.
Практика показує, що використання комп’ютерної техніки дозволяє раціональніше розподілити
навчальний час, сприяє покращанню емоційного сприйняття навчального матеріалу, підвищенню його
інформативності, доступності та наочності. Тому використання нових інформаційних технологій під час
навчання фізики відкриває широкі можливості для підвищення ефективності навчального процесу.
Врахувавши можливості комп’ютера, а також проблеми сучасної школи, колектив кафедри фізики
Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка створив комплект
демонстрацій зі шкільного фізичного експерименту. Звичайно, ніщо не може замінити чистого
експерименту, і ми це прекрасно розуміємо. Але, створюючи цей комплект, ми відштовхувались від
декількох переваг комп’ютера. Комп’ютер – прилад універсальний, яким можна (за відсутністю
наочності) замінити весь шкільний експеримент.
Ось декілька переваг експерименту, показаного на комп’ютері, перед живим:
1. Перед проведенням експерименту вчителю необхідно підібрати необхідні прилади (якщо вони є).
2. Вчитель сам має перед початком уроку декілька разів провести експеримент для точності, але
немає гарантії, що на уроці він пройде вдало.
3. Неможливо зупинити деякі експерименти у потрібному місці для детального розгляду явища, яке
демонструється.
4. За браком часу не завжди вдається показати експеримент повністю.
5. Не завжди вчитель (особливо молодий) може правильно поставити та пояснити експеримент без
відповідної документації на прилади, які використовуються під час проведення експерименту.
6. Надзвичайно великі або дуже малі розміри установки чи системи, яку необхідно
продемонструвати в класі (різні типи прискорювачів елементарних частинок, ядерний реактор, ядро
атома тощо).
7. Дуже швидкий або досить повільний перебіг процесів (ланцюгова ядерна реакція, явище
радіоактивності, рух планет і комет тощо).
8. Шкідливий вплив деяких явищ і процесів на організм людини (радіоактивні речовини, гаммапромені, рентгенівські промені).
9. Досить великі значення деяких параметрів системи (швидкість, тиск, температура).
10. Відносна складність окремих приладів і установок, висока їх вартість.
11. Необхідність пояснити механізм протікання відповідних фізичних явищ та процесів
(характеристичне та гальмівне рентгенівське випромінювання, броунівський рух, дифузія тощо).
Всіх цих недоліків комп’ютерний експеримент позбавлений. Це лише невеликий список основних
переваг.
Можна відзначити особливі переваги використання комп’ютера на уроках фізики.
При постановці дослідницьких лабораторних робіт або робіт фізичного практикуму, де необхідно
змінювати параметри системи чи умови протікання відповідних процесів (ланцюгова ядерна реакція,
дифузія, дослідження умов плавання тіл в різних рідинах тощо), комп’ютер вкрай необхідний.
Комп’ютерні експерименти є ефективним засобом формування в учнів та студентів багатьох фізичних
понять (коефіцієнт розмноження нейтронів, критична маса, прицільна відстань та ін.).
Розв’язування багатьох фізичних задач (оптика, квантова механіка) з метою ілюстрації відповідних
ситуацій, про які йдеться в задачі.
До того ж є ще кілька переваг: за допомогою комп’ютерного експерименту можна вводити нові
поняття, закони не за декілька уроків, а принаймні за один (наприклад, закон Ампера вводиться не за два
уроки, а за урок, причому повністю підтверджується дослідом). У навчальному процесі доцільним є
також використання комп’ютерних експериментів поряд з живим експериментом. У такому випадку
комп’ютерний експеримент повинен відображати ті суттєві властивості оригіналу, які недостатньо чітко
прослідковуються в натурному досліді. Об’єднання інформації з різних джерел про явище, яке
вивчається, дозволяє учневі отримати найбільш повне уявлення про це явище.
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Отже, можливість використання комп’ютера на уроках фізики – це не примха, а реалії сьогодення.
Тому можна виділити декілька основних видів комп’ютерного експерименту з використанням
моделювання.
Всі комп’ютерні моделі можна умовно поділити на декілька підгруп:
1) демонстраційні моделі, створені на комп’ютері безпосередньо (модель P-N переходу, провідності у
металах, напівпровідниках);
2) експериментальні моделі, створені на комп’ютері (від демонстраційних їх відрізняє можливість
зміни параметрів, що призводить до експериментального дослідження фізичних явищ, властивостей
об’єктів із побудовою відповідних висновків);
3) моделі демонстраційного ряду (демонстрації), показані на комп’ютері.
Моделі кожної групи мають свої переваги і недоліки, але вони не зменшують ваги комп’ютерних
моделей в цілому.
Їхнє використання поряд із звичайним дослідом чи демонстрацією лише підкріплює істинність
знання. А інформація, отримана з різних джерел, не залежних одне від одного, взаємопідтверджується
цими джерелами, засвоюється набагато краще, міцніше і надійніше. Крім того, комп’ютер вже сам є
діючою моделлю не одного фізичного явища. У зв’язку з цим використання комп’ютера на уроках
фізики є не просто бажаною, а й необхідною умовою вдалого проведення лабораторних робіт,
демонстраційних експериментів та дослідів. На його прикладі можна вивчати електронно-променеву
трубку, напівпровідникові елементи, електричні явища, використання лазера та ін.
Звичайно, межа, яка розділяє три групи комп’ютерних моделей, є досить умовною, адже їх поєднує
комп’ютер. Однак є ряд відмінностей та суттєвих особливостей, значення яких не можна залишити поза
увагою.
Пропонуємо перейти до більш детального розгляду.
1. Демонстраційні моделі, створені на комп’ютері
Особливістю даного виду комп’ютерного моделювання є неможливість зміни параметрів
досліджуваних систем або об’єктів. Такі моделі використовуються найчастіше для показового опису
об’єкта чи явища, порівняння різних об’єктів із позиції схожості чи відмінності між ними, або між
моделлю і реальним об’єктом. Для створення таких моделей не потрібно використовувати надзвичайного
складних програм чи розрахунків. До таких моделей відносяться: різні види таблиць (математична
модель, створена на комп’ютері), графіки (графічна модель, створена на комп’ютері). Особливим видом
демонстраційної моделі, створеної на комп’ютері, є комп’ютерна анімаційна модель. До комп’ютерних
анімаційних моделей найчастіше відносять моделі фізичних об’єктів, які вивчаються в курсі середньої
школи, або ВНЗ (це анімаційні моделі гіроскопів, двигунів внутрішнього згоряння, вакуумного діода і
т.д.). Звичайно, те, що така модель по суті є мультиплікаційним фільмом, відразу може налаштувати на
негативне ставлення до неї. Але, незважаючи на її недоліки (мультиплікативність), вона має ряд суттєвих
переваг. Серед них можна виділити такі: 1) анімаційна модель є просторово-об’ємною, тобто це не
плоске зображення на екрані, а створена на комп’ютері об’ємна картинка реального об’єкта, причому
деталі на такій моделі спостерігаються чітко, розбірливо; 2) наступною перевагою є те, що використання
анімації дозволяє оглянути об’єкт з усіх боків, наблизити його зображення для детального ознайомлення
з дрібними деталями; 3) крім того перевагою є вже сама мультиплікативність. Тобто, на перший погляд,
може здатися, що анімаційна модель – це просто зміна картинок на екрані. Насправді анімація полягає у
тому, що, якщо реальний об’єкт має рухомі частини, то й на моделі вони теж будуть рухатись, повністю
відображаючи свій прообраз.
Для прикладу нижче наводиться декілька анімаційних моделей.

Рис. 1. Просторово-об’ємна демонстраційна модель циклотрона.
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Дана модель є рухомою, на рисунку показаний лише її фрагмент.

Рис. 2. Просторово-об’ємна рухома модель гіроскопа.

Рис. 3. Модель фізичного явища "Дифузія".
Однак, крім просторово-об’ємних моделей, є й плоскі анімаційні моделі. До таких моделей можна
віднести моделі різних фізичних процесів (вакуумний діод, P-N перехід і т.д.). Звичайно, всі ці процеси
можна показати і просторово-об’ємними, але тоді об’ємність зіграє негативну роль у сприйнятті учнями.
Саме об’ємність об’єктів спостереження, таких, як потік електронів чи позитивно заряджених дірок, буде
відволікати учнів від сприйняття головного матеріалу. Їх набагато більше зацікавлять кульки, які летять
між катодом та анодом, ніж суть фізичного явища, показаного в даному випадку. Приклад моделі на
рисунку 3 якраз і показує ту тонку межу, яка є між просторово-об’ємними і плоскими анімаційними
моделями.
Важливість плоских анімаційних моделей при вивченні фізики не менша, ніж об’ємних моделей.
Якщо проаналізувати їх як ще один різновид комп’ютерної анімації, то можна теж виділити їхні суттєві
переваги. Використання і тут такого прийому, як комп’ютерна анімація, дозволяє говорити при
важливість використання даного виду моделей.
Отже, є два різновиди демонстраційних комп’ютерних моделей. Кожен з них має свої переваги та
недоліки перед іншим, але головною їхньою рисою залишається неможливість зміни параметрів.
Використання того чи іншого різновиду моделей залежить від теми та матеріалу, який необхідно
викласти учням. Звичайно, не завжди можна знайти два різновиди моделей, які показують одне і те ж
явище. І тоді доводиться користуватися тією моделлю, яка найбільше відповідає реальному об’єкту. Але
дітям слід пояснити про можливі неточності та розбіжності між моделлю і об’єктом дослідження.
2. Експериментальні моделі, створені на комп’ютері
Другою великою групою комп’ютерних моделей є експериментальні моделі, створені на комп’ютері.
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Уже в самій назві "експериментальні моделі" присутня така важлива інформація, яка говорить про
можливість досліду. Експериментальну модель від демонстраційної відрізняє можливість не простого
спостереження за об’єктами, властивостями об’єктів чи протіканням фізичних явищ, а керування цими
явищами та об’єктами. Про важливість такого роду експериментів годі говорити. Найкраще для
сприйняття учням дається та інформація, яку вони отримали безпосередньо, на власному досвіді. А це й
дозволяють зробити експериментальні комп’ютерні моделі.
Експериментальна комп’ютерна модель – це теж анімаційна модель, але для її створення необхідно
застосувати вже досить серйозні та складні математичні обчислення та комп’ютерні програми. Адже така
модель має не просто візуально правильно відображати об’єкт чи явище, але й вірно реагувати на зміну
відповідних параметрів (аби не трапилося прикрих несподіванок, коли комп’ютерна модель показує
приголомшливі результати, які з реальністю не мають нічого спільного).
3. Моделі демонстраційного ряду (демонстрації), показані на комп’ютері
Це найреальніша група моделей, адже вони лише відтворені на комп’ютері. Їх не можна не виділити в
окрему групу, тому що це зовсім інший різновид моделювання. Якщо перші дві групи моделей зв’язані
між собою принаймні одним важливим параметром – анімацією, то ця група моделей взагалі представляє
собою якщо не нову, то взяту з минулого гілку моделювання фізичних процесів. Річ в тім, що навіть при
самий найкращій анімації, при найкращому експериментальному підтвердженні діти все одно будуть
бачити перед собою на екрані лише анімацію, хоча й досить якісну та по максимуму наближену до
реальності. А за всіма методичними розробками, поясненнями і т.д., краще живого експерименту немає
нічого. Ось тут і виходить на новий рівень значущості вже дещо забута відеодемонстрація. Немає
сумнівів, що й до даного виду моделювання буде своя критика, і знайдуться скептики, які геть
відкидатимуть можливість такої роботи. Але необхідність такого дослідження та важливість розробок у
цьому напрямі незаперечні.
Всім відомий стан освіти в сучасній школі. Багато написано про нові напрями розвитку освіти. Але
пройде чимало часу, поки школа отримає кошти для виведення освітянських програм на необхідний
рівень. І фізика отримає ці кошти не в першу чергу. Ось тут необхідність використання комп’ютерних
моделей і виходить на перший план.
Уявімо собі таку ситуацію. Ви – учень старших класів, і вам пропонують на вибір піти на два уроки
фізики. На першому буде подано матеріал за всіма правилами учительської майстерності, але без
використання демонстраційного експерименту (школа не має приладів). Другий буде відрізнятися лише
тим, що на уроці використовується комп’ютер для показу науково-документального фільму на задану
тему уроку. Дані опитувань учнів показують, що 90% учнів пішли б на другий урок (звичайно, не всі з
них ітимуть на урок заради комп’ютерного фільму, скоріш заради самого комп’ютера). Ще такий
приклад. Кожен, хто хоч раз бував у кінотеатрі, не забуде цього ніколи. Всі ми хоча б в загальних рисах
через багато років зможемо приблизно згадати, про що був кінофільм.
При виконанні даної роботи ми і скористалися цими плюсами: новизною комп’ютера як ТЗН, а також
принципом асоціативності знання. Згідно з ним, комп’ютер послужить великим каталізатором для
успішного запам’ятовування і відтворення знань. Дійсно, учням буде навіть соромно не згадати, що всетаки їм показували на уроці фізики на комп’ютері.
Спробуємо охарактеризувати цю групу моделей.
До складу входять всі демонстрації, які заплановані Міністерством освіти і науки України для шкіл.
Всі вони відзняті за допомогою відеокамери. Прилади підібрані найлегші для сприйняття, але найбільш
точні для проведення того чи іншого експерименту. Кожна демонстрація займає в середньому 5-7
хвилин.
Перевагою використання комп’ютера для перегляду є можливість швидкого пошуку необхідного
фрагменту демонстрації, швидкий перехід від однієї демонстрації до іншої, зупинка показу в потрібному
місці. Всі демонстрації супроводжуються авторським текстом, який при необхідності вчитель може
вимкнути. При постановці демонстрацій враховувались покази приладів, тому всі стрілки, всі покази
видно досить чітко. Всі демонстрації згруповано по розділах. А розділи об’єднані у загальну оболонку.
Так як комп’ютери є майже в усіх школах, або в найближчий час будуть, то й використання таких
моделей є актуальним на сьогоднішній день. Справедливим буде зауважити, що єдиною незручністю
може бути малих розмірів комп’ютерний дисплей. Але й це не є великою проблемою, оскільки
комп’ютер може бути під’єднаний безпосередньо до телевізора. А телевізор у фізичному кабінеті річ не
рідкісна.
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Козел В.М., Степанчиков Д.А., Федьович М.В. Демонстрационный эксперимент на экране
компьютера.
В статье рассматривается возможность создания и использования видео-базы школьных физических
экспериментов с применением компьютера.
Kozel V.M., Fedyowich M.V., Stepanchikov D.A. Performing an Experiment on a Computer Display.
The articles considers the employment of video aids of physical experiments carried out in school by meaus of a
computer.
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ТВОРЧІ ЗАДАЧІ З ФІЗИКИ
У статті здійснюється психолого-педагогічний аналіз поняття "творчої задачі", пропонується
класифікація творчих задач з фізики. Особлива увага звертається на задачі, які мають технічне
розв’язання. Тут же показано роль та місце творчих задач у процесі навчання фізики.
Неправильне або неоднозначне розуміння змісту окремих понять досить часто приводить до
некоректного їх використання. Це має відношення і до такого поняття, як творча задача. Іноді під цим
виразом розуміють всього-на-всього складну задачу, розв’язання якої може бути знайдене на основі
володіння високим рівнем знань із відповідного предмета. Та якщо це було б саме так, то в наш час будьяка проблема легко вирішувалась би за допомогою електронно-обчислювальної техніки. Насправді ж, як
показує практика, це далеко не так. Але спочатку про задачу взагалі.
Психолог А.Ф. Есаулов пише, що "задачі – це більш-менш визначені системи інформаційних
процесів, неузгоджене чи навіть суперечливе співвідношення між якими викликає потребу в їхньому
перетворенні" [1:17]. Інший психолог, О.М. Леонтьєв, під задачею розуміє "мету, яка дана в певних
умовах" [2:309]. Зрозуміло, що під цим "перетворенням" або досягненням "мети" розуміється процес
розв’язання задачі.
Відомий фахівець з психології творчості Я.О. Пономарьов у загальному вигляді задачу розуміє як
"стан недоорганізованості взаємодіючої системи компонентів", а процес розв’язання задачі при такому її
розумінні відповідає "доорганізації системи" [3].
Під час вивчення фізики використовуються властиві даному предмету навчальні задачі. Від
навчальних задач інших предметів вони відрізняються не лише змістом, а й засобами та методами
розв’язання. Це відразу видно з визначення фізичної задачі, яке дається фізиками-методистами
С.Є. Каменецьким та В.П. Орєховим. Вони пишуть: "Фізичною задачею в навчальній практиці звичайно
називають невелику проблему, яка у загальному випадку розв’язується за допомогою логічних
умовиводів, математичних дій і експерименту на основі законів і методів фізики" [4:5].
Фізичні задачі в методиці навчання фізики класифікують за різними ознаками, наприклад, за
способом подання умови, за змістом, за рівнем складності, за дидактичною метою, за способами
розв’язування тощо [5:82-83; 6:269-277].
Для розв’язування звичайних логіко-математичних задач, які традиційно використовуються в якості
тренувальних вправ, та для оцінювання рівня досягнень учнів вже відпрацьовані характерні для даної
науки методи, розроблені відповідні алгоритми [7;8] та ін. За умови володіння матеріалом фізики та
математики, використання цих алгоритмів, як правило, дозволяє розв’язати будь-яку із згаданих вище
задач.
Але є й такі задачі, для розв’язання яких цього не достатньо. Такі задачі відносяться до категорії
творчих. "Творчою, - пише дидакт І.Я. Лернер, - вважається задача, дії по розв’язуванні якої не
детермінуються або не повністю (неоднозначно) детермінуються якимись прописами, тобто якщо
розв’язуючому невідомий алгоритм розв’язання й необхідно здійснити пошук, кроки якого наперед не
дані" [9:81].
Відомий фізик-методист В.Г. Розумовський дає поняття творчої задачі з фізики. Він пише, що "це
задача, у якій сформульована певна вимога, яка може бути виконана на основі знання фізичних законів,
але в якій відсутні які-небудь прямі і непрямі вказівки на ті фізичні явища, законами яких слід
скористатися для розв’язання цієї задачі" [10:10].
До творчих можуть належати як звичайні логіко-математичні, так і експериментальні, дослідницькі,
винахідницькі, конструкторські та раціоналізаторські задачі. Три останні класи задач – винахідницькі,
конструкторські та раціоналізаторські – на відміну від інших, мають технічне розв’язання. Це означає,
що результатом розв’язання задачі повинна бути пропозиція, за якою можливо буде створити
практичний засіб, здатний виконувати певну функцію [11:156].
Найбільш вдалою класифікацією творчих задач, на думку автора, буде класифікація за способом їх
розв’язання. Саме в ньому (способі розв’язання) відображується будь-яка діяльність суб’єкта, в тому
числі й творча діяльність, яка сприяє розвитку відповідних здібностей. Таку класифікацію можна
зобразити графічно за допомогою такої схеми (рис. 1).
На даній схемі нами вибрана така послідовність типів задач (починаючи з дослідницьких), яка
відображає процес розвитку науки та техніки. Дійсно, в ході розв’язання дослідницьких задач люди
отримують нові знання з фізики. На основі нових знань робляться винаходи, які втілюються "в метал"
після розв’язання конструкторських задач. Будь-який пристрій або технологія можуть згодом зазнати
незначного удосконалення внаслідок розв’язання раціоналізаторської задачі. Такий процес може мати
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продовження, адже розвиток техніки піднімає на вищий щабель науку. Нові наукові відкриття знову ж
приводять до нових винаходів і т. д.
Разом з цим, варто зауважити, що незважаючи на те, що словосполучення "творча задача" є досить

Рис. 1. Класифікація творчих задач з фізики за способами розв’язання.
поширеним у психології, дидактиці та педагогічній практиці, його все-таки слід сприймати умовним.
Ознака "творча" у прямому значенні цього слова не розкриває ні форми, ні змісту задачі як проблеми.
Творчою може бути лише діяльність, в ході якої одержуємо новий продукт, до чого можна віднести як
знаходження оригінальних способів та засобів, так і сам результат розв’язання певної задачі.
Як вже говорилось вище, розв’язання творчої задачі не можна алгоритмізувати. Процес розв’язання
творчої задачі аналогічний процесу творчості. Фахівець у галузі психології творчості Я.О. Пономарьов
процес розв’язання творчої задачі розділяє на дві основні фази:
1) фазу інтуїтивного пошуку та одержання інтуїтивного ефекту (тобто фазу, яку в минулому іноді
називали "психологічним" розв’язанням);
2) фазу його вербалізації формалізації (тобто ту, яку відповідно зв’язували з "логічним"
розв’язанням) [12].
Творчі задачі можна також розділити на два класи за рівнем усвідомлення пошуків способів її
розв’язання. "Один із них, – пише Я.О. Пономарьов, – складають ті задачі, які можуть бути розв’язані
засобами планомірного використання усвідомлених способів та прийомів, однак у ході їх розв’язання все
ж виявляється суттєва ознака функціонування психологічного механізму розв’язання творчих задач –
проявляється зміна домінуючих рівнів у процесі розв’язання. Адже саме цей процесуальний момент і
виступає для нас критерієм особливим, раніше ще ніким не використовуваним критерієм віднесення тієї
або іншої задачі до категорії творчих задач. Суттєвою ж ознакою даного класу творчих задач є та
обставина, згідно з якою діапазон домінуючих рівнів, що залучаються до розв’язання задач даного класу,
не виходить за межі усвідомлюваного (звичайно, усвідомлюваного з різною мірою повноти).
Інший клас складають ті задачі, протиріччя яких більш глибокі і розв’язання яких обов’язково
опосередковується не усвідомлюваними спочатку знахідками. Змінність домінуючих рівнів у ході
розв’язання властива, звичайно, і для цих задач. Суттєва ж ознака даного класу творчих задач обов’язкове включення до числа домінуючих тих рівнів, які знаходяться в області неусвідомлюваного"
[12].
Результатом творчості учня можна вважати й одержувані під час розв’язання творчої задачі знання.
Розглядаючи їх під кутом зору наведеної вище класифікації творчих задач, Я.О. Пономарьов пише:
"Знання, отримані в ході розв’язання творчої задачі другого класу, можна інтерпретувати як революцію,
як стрибок у розвитку; знання, отримані внаслідок розв’язання творчої задачі першого класу, – як
еволюцію, як поступовість у розвитку" [12].
Однією з характерних особливостей творчих задач є те, що вони можуть мати значну кількість
розв’язань. Покажемо це на прикладі однієї із задач.
Задача 1. Відомо, що у найпростіших мікроскопах скельце, на якому розміщують досліджуваний
предмет (препарат), переміщують вручну, тобто безпосередньою дією пальців рук. При
цьому відчутні певні незручності: різкі та відносно великі переміщення скла не
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дозволяють необхідну для розгляду частину препарату відразу встановити в полі зору
оптичної системи приладу. Запропонуйте, як можна плавно переміщати дане скельце.
Нижче наводяться декілька можливих (уже відомих) варіантів її розв’язання.
Розв’язання 1. Переміщення скельця можна здійснювати за допомогою гвинта з досить малим кроком
різьби (як у мікрометрі або принаймні за токарним верстатом та в деяких конструкціях реостатів).
Розв’язання 2. Для переміщення скельця можна використати пристрій, у принципі дії якого лежить
теплове розширення твердих тіл.
Розв’язання 3. Того ж самого можна досягти за допомогою пристрою, принцип дії якого оснований
на явищі магнітострикції.
Зрозуміло, що кількість можливих варіантів розв’язання даної задачі на цьому не обмежується.
Можна стверджувати, що кожне конкретне розв’язання однієї й тієї ж задачі зумовлюється як
об’єктивними, так і суб’єктивними факторами. До об’єктивних факторів слід віднести рівень розвитку
науки й техніки. Суб’єктивні ж фактори визначаються рівнем розвитку суб’єктів розв’язань – їх
творчими здібностями, освітою, спеціальною підготовкою тощо. Перший варіант розв’язання наведеної
вище задачі оснований на матеріалі механіки, другий – на матеріалі молекулярної фізики, а третій – на
матеріалі електродинаміки. Зрозуміло, що учень може запропонувати розв’язання певної задачі лише на
рівні оволодіння відповідним матеріалом фізики. Іноді здається, що нам удалось вже знайти ідеальне
розв’язання певної задачі, але проходить деякий час, і з’являється нове розв’язання, яке набагато краще
попереднього.
Спробуємо виділити й інші критерії, які дають, на наш погляд, можливість більш чітко відрізняти
творчу задачу від задачі не творчої.
Психолог Я.О. Пономарьов пише, що "той клас задач, розв’язання яких доступне для машинного
моделювання, не входить до класу творчих, до останнього можуть бути віднесені лише ті, розв’язання
яких не піддаються сучасному машинному моделюванню. Крім того, неможливість моделювання
розв’язань таких задач за допомогою сучасних комп’ютерів може виступати одним із достатньо чітких
практичних критеріїв справжньої творчості" [13:13].
Правильність його думки не викликає ніяких сумнівів. Дійсно, якби нам пощастило алгоритмізувати
процес розв’язання творчої задачі, то з подальшим ходом її розв’язання легко упоралась би спеціально
розроблена для цього комп’ютерна програма. Таким чином, можна зробити висновок про те, що
характерною ознакою творчої задачі є те, що вона не може бути розв’язана за допомогою ЕОМ.
Ще однією цікавою, на наш погляд, характеристикою творчої задачі є неможливість формулювання
відносно неї оберненої задачі в тому її розумінні, як це прийнято до задач, що розв’язуються за відомим
алгоритмом, тобто стандартних тренувальних задач.
Хай, наприклад, в умові звичайної стандартної задачі, яка використовується в якості тренувальної
вправи або відповідного контрольного завдання, дано А та В і потрібно знайти С. Зрозуміло, що ця
задача матиме дві обернені. Умова однієї з них міститиме компоненти А та С, і потрібно буде визначити
В. Умова ж ще однієї оберненої задачі включатиме в себе компоненти С та В, а процес її розв’язання
вимагатиме знаходження А.
Для випадку творчої задачі це виглядатиме інакше. Якщо, наприклад, до її умови входять А та Б, то
результатом її розв’язання може бути не лише С, а й D, E, Q,… (декілька варіантів розв’язань).
У педагогічній практиці досить часто використовуються задачі, які мають не лише об’єктивну, а й
суб’єктивну новизну. Але з точки зору психології творчості характер новизни для суб’єкта творчої
діяльності значення не має. "Будь-яка нормальна людина, - пише Т. Рібо, - займається творчістю в
більшій або меншій мірі. За своєю необізнаністю вона може винайти те, що вже винайшли тисячу разів.
Якщо для інших це не буде створенням чого-небудь нового, то для самого винахідника воно є таким"
[14:103]. Таку ж думку із цього приводу має й В.Г. Розумовський. Він пише: "Для цілей розвитку
здібностей до творчості характер новизни не має значення. Новизна може бути об’єктивною й
суб’єктивною" [15:25].
В.Г. Розумовський у своїй фундаментальній праці "Творческие задачи по физике в средней школе"
пише, що творчі задачі слід використовувати на завершальній стадії оволодіння навчальним матеріалом.
Він заперечує доцільність їх використання на етапі засвоєння знань. "Творчість, – пише він, – зв’язана з
використанням знань у нових умовах, тому творчі вправи з фізики повинні бути зв’язані передусім із
використанням законів, принципів, правил, формул, аналогій і т. п. Що ж стосується понять,
різноманітних вихідних та ілюстративних експериментальних фактів, то для їх засвоєння достатньо
тренувальних вправ" [16:19].
Ставлячись із великою повагою до В.Г. Розумовського, автор не розділяє його думку щодо місця
творчих задач у навчальному процесі з фізики. Насправді ж творчі задачі доцільно використовувати на
всіх етапах навчання фізики: від подачі нового матеріалу до оцінювання рівня досягнень учнів із даного
предмета, враховуючи при цьому, що досягнення учнів полягають не лише в формальному засвоєнні
знань, а й у розвитку їх творчих здібностей.
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Можна також, хоча б частково, не погодитись і з думкою В.Г. Розумовського стосовно того, що не
можна використовувати в якості навчальних завдань тих задач, розв’язання яких учителю не відоме
[15:42]. Практика свідчить про те, що досить часто учні пропонують оригінальні розв’язання творчих
задач, що відповідає процесу творчості, тому не є важливим, є в учителя наперед відоме розв’язання чи
нема. Для підтвердження сказаного доцільно звернутись до описів зроблених учнями винаходів, які є не
чимось іншим, як ще нікому (не лише вчителю) не відомими, тобто оригінальними розв’язаннями задач.
Важливість творчих задач для процесу навчання фізики важко переоцінити. Без їх використання
навчальний процес буде спрямований лише на засвоєння знань, а не на розвиток творчої особистості.
Лише творча діяльність, якою є процес розв’язання творчих задач, сприяє розвитку творчих здібностей
учнів. На це звертають увагу фахівці в галузі психології творчості та дидактики. "Реальне розв’язання
задачі, – пише психолог О.К. Тихомиров, – це завжди взаємодія суб’єкта й об’єкта, в ході якої
перетворюється не тільки задача, об’єкт мислення, але і суб’єкт" [17:33]. Це підтверджується і
результатами наших власних досліджень.
Разом із цим, нами отримані експериментальні дані, які підтверджують нашу думку про те, що вищим
виявом творчості є не вміння розв’язувати готові задачі, а вміння бачити проблеми, перетворювати їх у
ситуації для створення задач, формулювати їх з наступним розв’язанням.
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Давиденко А.А. Творческие задачи по физике.
В статье осуществляется психолого-педагогический анализ понятия творческой задачи, предлагается
классификация творческих задач по физике. Особое внимание обращается на задачи, которые имеют
техническое решение. Здесь же показана роль и место творческих задач в процессе обучения физике
Davidenko A.A. Creative Tasks on Physics.
The article gives a psychological and pedagogical analysis of the notion of a creative task and suggests a
classification of creative physical tasks. The paper features the tasks which might be solved technically and
demonstrates the importance of creative tasks in teaching physics.
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАДАЧ ІЗ ТЕМАТИКОЮ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ У ПРЕДМЕТНОПРОФІЛЬНИХ ІНТЕГРАТИВНИХ КУРСАХ
У статті розглянуто роль і місце фізичних задач у предметно-профільних інтегративних курсах.
Наведено і проаналізовано розв’язок конкретної фізичної задачі з тематикою виробничого навчання.
Формування готовності майбутніх спеціалістів до професійної діяльності потребує пошуку нових
форм предметно-профільного навчання, оволодіння якими забезпечить органічну єдність засвоєння
теоретичного матеріалу з його практичним застосуванням. Досить важливе місце у розв’язанні цієї
проблеми відводиться розв’язуванню фізичних задач з тематикою виробничого навчання.
Деякі аспекти цієї проблеми знайшли відображення у роботах Бугайова А.Н., Гончаренка С.У.,
Іванова О.С., Орехова В.П., Опачко М.В., Лукіна Т.О., Павленко А.І. та ін.
Завданням статті є встановити місце і роль фізичних задач з тематикою виробничого навчання в
предметно-профільних інтегративних курсах у навчально-виробничих комбінатах та розкриття
методичної технології роботи з ними.
Розв’язуванню навчальних задач належить одне з провідних місць у системі навчання фізики в школі.
За останні десятиріччя відбулося суттєве розширення й усвідомлення значущості цілеспрямованої
діяльності учнів з розв’язування навчальних задач з фізики.
У процесі розв’язування задач продовжується і поглиблюється засвоєння теоретичного матеріалу,
досягається єдність процесів мислення, узагальнення і конкретизації.
Найважливішою вимогою до задач, які використовуються в предметно-профільних інтегративних
курсах, є необхідність відображення реального життя і практичні завдання, пов’язані з виробництвом. З
цією метою у навчальному процесі використовуються і такі задачі, які безпосередньо не пов’язані з
практичною діяльністю людей і визначаються потребою свідомого засвоєння теорії. І все-таки чим
ближче умова задачі до життя, до техніки, тим за інших однакових умов вище її навчально-виховне
значення .
На жаль, у збірниках задач з фізики можна знайти багато прикладів задач, які не мають практичного
значення і не дають учням поняття про завдання з фізики. Цінність таких теоретико видуманих задач
порівняно мала.
Важливо, щоб всяка задача мала фізичний зміст, навчала учнів мислити, знаходити зв’язки між
фізичними явищами і канонічними величинами, що конкретизують ці явища, і, нарешті, вчила б
застосовувати знання законів до пояснення явищ природи і техніки.
Добираючи задачі до уроку, необхідно визначити місце кожної з них у структурі уроку, розмістити
задачі так, щоб кожна наступна включала елементи попередньої. Саме побудова логічних ланцюжків
задач з урахуванням конкретних чинників (рівня фізичного мислення учнів, змісту навчального
матеріалу, інших факторів) створює необхідні умови для ефективного засвоєння навчального матеріалу
у процесі розв’язування фізичної задачі. Однак, щоб необхідні умови набули ще й статусу достатніх,
треба забезпечити високу якість технології навчання. Прагнення якомога швидше одержати відповідь,
нехтуючи вивченням умови задачі, аналізом її фізичного змісту та одержаних результатів, не може
забезпечити надійність і високу якість результатів навчального процесу.
Складаючи і добираючи задачі, зміст яких тісно пов’язаний з тематикою виробничого навчання і
працею учнів, ми цікавимося не лише їх технічним змістом, але перш за все маємо на увазі їх фізичний
зміст, який повинен повністю відповідати знанням і навичкам учнів з фізики. Не можна забувати, що
основною метою розв’язування фізичних задач є не вивчення техніки, а усвідомлення і закріплення
основних фізичних понять.
Але при складанні чи доборі задач, так само як і при використанні технічних ілюстрацій на уроках
фізики, потрібно мати на увазі, що досить часто задачі містять випадковий штучно запозичений матеріал
без необхідного зв’язку з матеріалом фізики.
Дуже часто під виглядом задач з технічним змістом пропонуються задачі, лише доповнені технічними
термінами. Наприклад: самохідний комбайн рухається зі швидкістю до 8,7 км. за годину. Ширина
захвату комбайна 4 м. Яка площа збирання таким комбайном за 8 год. роботи?
Ясно, що такі і подібні їй задачі дуже бідні фізичним змістом, а використаний ніби "технічний"
матеріал є неістотним для головної мети задачі.
В таких задачах технічний термін чи числа характеризують певну технічну установку, але дії її не
розкриваються на основі вивчення фізичних законів. У задачах з технічним змістом принцип дії
технічної установки чи конкретний технічний випадок повинен бути тісно пов’язаний з фізичним
поняттям чи законами і розкриватися на їх основі.
© Рудніцький В.Л., 2004
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Розв’язання задач, дані для яких взято з трудової діяльності учнів, може мати на меті:
ü зацікавити учнів, в процесі розв’язання задач висунути перед учнями проблему, яка повинна
бути розв’язана фізикою;
ü показати застосування законів фізики в техніці, а отже, показати важливість знань, набутих
учнями;
ü готувати учнів до використання певних робіт в процесі трудового навчання;
ü показати сучасні досягнення науки і техніки.
Але завжди задача повинна бути фізичною.
Для розкриття методичної технології роботи із задачею розглянемо спільну діяльність учителя й
учнів під час розв'язування такої конкретної задачі з фізики.
Задача 1. Визначити ККД карбюраторного двигуна автомобіля ЗИЛ-130, якщо витрата палива за 1год
на 1 кВт потужності дорівнює 326 г, і дизельного двигуна автомобіля КамАЗ-5320, в якого питома
витрата палива за 1год на 1 кВт потужності дорівнює 224г.
ККД = ?
СІ
Основні формули
m1=326 г
m2=224 г
N = 1 кВт
t = 1 год
r1 = 4,6·107 Дж/кг
r2 = 4,2·107 Дж/кг

0,326 кг
0,224 кг
1000 Вт
3600 с

A
Q
A = N ×t
Q = r×m
ККД =

Розв'язування фізичної задачі, як правило, розпочинається з ретельного вивчення і засвоєння її умови.
За словами А. Ейнштейна, формулювання задачі часто важливіше за її розв'язання, яке найчастіше
здійснюється математичним чи дослідним шляхом. Розв'язання задачі дає учневі мало користі, якщо воно
здійснюється без його активної участі, без належного вивчення й осмислення самої умови задачі, а між
тим, саме ця участь відіграє вирішальну роль у навчанні.
У практиці роботи шкіл уже стало традицією коротко записувати дані умови задачі у стовпчик з
лівого боку дошки або зошита прийнятими буквеними позначеннями у вигляді рівностей з
найменуваннями одиниць, у яких вони виміряні. Якщо в умові задачі є кілька значень однієї й тієї ж
фізичної величини, їх буквене позначення доповнюють числовими індексами або малими буквами.
Наступний етап - дані задачі виражають у прийнятій для розв'язування системі фізичних одиниць. За
таку в основному приймають СІ - систему інтернаціональну. Для цього стовпчик з коротким записом
умови задачі відокремлюють справа вертикальною лінією, а за нею в тому самому порядку повторюють
запис умови задачі, але всі величини в ній виражають уже в одиницях СІ.
Щоб цей етап роботи над задачею був продуктивним, треба подбати вчителю про його реалізацію не
на рівні констатації фактів, а на рівні оволодіння учнями методом. Нерідко, дбаючи про зовнішнє
благополуччя, вчитель викликає до дошки грамотного учня, і той без особливих пояснень записує на
дошці всі величини в одиницях прийнятої для розв'язування системи. При цьому багатьом у класі не
зрозуміло, як дані в умові задачі переводяться в одиниці потрібної системи. Наприклад, найпростіше: як
в умові запропонованої задачі масу 326 г виразити в кг? Необхідно організувати відповідну навчальну
діяльність учнів, спрямовану на вироблення конкретних навичок і вмінь, на оволодіння методом, що
базується, наприклад, на використанні властивостей пропорції.
Корисним є прийом, що ґрунтується на засвоєнні учнями логічного ланцюжка міркувань, а саме: 1 кг
1
= 1000 г, отже, 1 г - це одна тисячна частина кілограма, що можна записати так: 1 г =
кг . Зрозуміло,
1000
326
що 326 г становитимуть у триста двадцять шість раз більшу долю кілограма: 326 г =
кг , що у
1000
вигляді десяткового дробу запишеться 0,326 кг.
Ці допоміжні операції доцільно записати, якщо це потрібно, з правого боку
зошита, паралельно з обчисленнями за формулами, відокремивши їх від
основних обчислень вертикальною рискою. Такий запис заслуговує на увагу і за
1 кг = 1000 г,
умови виконання дій з великими числами, добуванні коренів тощо. Він дає змогу
1
1г =
кг ,
виявити рівень математичної культури учнів, виховує охайність і уважність.
1000
Однак, оскільки основне в задачі - її фізичний зміст, а не математичний бік
326
справи, в усіх випадках не потрібно захоплюватись "фізичною арифметикою" і 326 г = 1000 кг =
забувати про основну мету розв'язування фізичних задач - розвиток фізичного
= 0 ,326 кг .
мислення учнів і формування вмінь застосовувати знання на практиці. Тому
суворий добір задач, зміст яких був би методично цілком виправданий відповідно до їх цільового
призначення, реалізація системного підходу до розв'язування задач - вимога обов'язкова.
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Одним з найважливіших етапів розв'язування задачі є аналіз умови задачі, з'ясування її фізичного
змісту. Цей етап розв'язування задачі є обов'язковим, оскільки допомагає встановити, які закономірності
можна використати під час розв'язання задачі і які дані треба взяти з таблиць. Він виражається ланцюгом
зв'язаних між собою логічних умовиводів, основаних на відомих учням фізичних закономірностях. Обсяг
аналізу виражається складністю задачі, багатством її фізичного змісту.
У задачах з тематикою виробничого навчання при вивченні умови насамперед необхідно чітко
визначити, про який технічний процес йдеться в умові задачі, якими фізичними законами він
описується.
У нашому випадку в задачі наведено процес виконання автомобілем корисної роботи за рахунок
згорання палива в двигуні, хоча задача побудована так, щоб у ході розв’язання учень мав можливість
порівняти два типи двигунів.
Докладність, ґрунтовність аналізу або, навпаки, стислість, лаконічність його визначаються тим,
уперше чи вдруге аналізуються задачі цього типу, а також тим, якою мірою оволоділи учні технікою
аналізу задачі. Однак поки фізичний зміст задачі не буде проаналізовано з необхідною повнотою, вона,
як правило, ще не пізнана учнями.
Питання про те, які способи керування пізнавальною діяльністю учнів найефективніші при
проведенні аналізу фізичної суті задачі, є важливим і одночасно складним. Можна самому вчителеві
зробити аналіз, піддавши умову задачі логічній обробці, вичленувати її логічну структуру, намітивши
систему і послідовність дій. Частина спеціалістів вважає, що такий алгоритмований підхід є найбільш
економним і ефективним. Його опоненти висувають ряд заперечень: стримування творчих сил учнів,
приниження ролі вчителя, додаткове навантаження. Вони вважають, що слід створювати умови для
самостійного пошуку. Дослідження переконливо доводять право на існування обох підходів. Мова може
йти лише про раціональне співвідношення між ними, залежно від змісту задач, віку учнів, рівня їх
готовності до самостійних пошуків. Так, на початковій стадії, коли учні ще не володіють прийомами
розв'язування задач, доцільно використовувати алгоритмічний підхід. При цьому алгоритм не
обов'язково давати в готовому вигляді, а можна виробити спільними зусиллями, а це вже творчий процес.
Крім того, коли в розумову діяльність учнів уноситься певний порядок і система, розв'язування задачі не
матиме характеру хаотичних пошуків і спроб, а буде осмисленим і цілеспрямованим. Таким чином,
системний підхід до процесу розв'язування задач передбачає поєднування репродуктивної та творчої
діяльності учнів.
Приступаючи до аналізу фізичного змісту задачі, необхідно виходити з того, що в кожній задачі
відображене те чи інше фізичне явище або їх сукупність. Тому-то насамперед потрібно з'ясувати і якісно
пояснити ці, а потім уже з'ясовувати необхідні фізичні закони для кількісного їх опису.
У запропонованій задачі наведено роботу теплового двигуна, і саме з аналізу його треба почати
пошук відповідей на запитання задачі з метою вироблення основної стратегії і тактики її розв'язання.
Учні знають, що при згоранні у двигуні пальної суміші виділяється теплова енергія, частина якої іде на
виконання корисної роботи. За означенням, ККД теплової машини – це відношення корисної роботи до
теплової енергії, яка виділяється при згорянні палива. Отже, для знаходження нам необхідно знати
корисну роботу, яку виконує двигун, і теплову енергію, що виділяється при згорянні палива.
Після виділення й осмислення основної ідеї розв'язування задачі робота вчителя з учнями
спрямовується на з'ясування таких питань: Як обчислити кількість теплоти, що виділяється під час
згоріння палива? Як обчислити корисну роботу двигуна за відомих потужності і часу виконання роботи?
Чи відомі всі величини, необхідні для обчислення? Якими фізичними константами слід доповнити умову
задачі?
Намітивши план розв'язування задачі, переходять до розрахунку кількості теплоти, що виділяється
під час згоряння палива.
У випадку з карбюраторним двигуном:
(1)
Q1 = r1 × m1 ,
де r1 – питома теплота згоряння бензину, визначають за допомогою таблиці та включають у короткий
запис умови задачі саме на цьому етапі розв'язування; m1- маса бензину, що згорів.
У випадку з дизельним двигуном:
(2)
Q2 = r2 × m2 ,
де r2 – питома теплота згоряння дизельного палива, визначають за допомогою таблиці та включають у
короткий запис; m1- маса дизельного палива, що згоріло.
Далі визначимо корисну роботу, що її виконує двигун, потужністю N за час t.
У випадку з карбюраторним двигуном:
(3)
A
P = Þ A = P×t .
t
Таким чином, ККД карбюраторного двигуна:
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А
Р·t
·100% =
·100%,
Q1
r1 × m1
1000 Вт · 3600 с
·100% = 24%,
KKД1 =
7 Дж
4,6·10
· 0,326 кг
кг
KKД1 =

а для дизельного двигуна:
А
Р·t
KKД 2 = ·100% =
·100%,
Q2
r2 × m2
1000 Вт · 3600 с
KKД 2 =
·100% = 38,3%.
7 Дж
4,2·10
· 0,224 кг
кг

(4)

(5)

Обчислюючи результат, у кінцеву формулу замість букв треба підставити числові значення величин і
виконати зазначені в формулі дії. На записи найменувань у процесі дій при розв'язуванні задачі вчені
мають два різні погляди. Одні дотримуються думки, що під час розв'язування задач найменування
величин треба записувати лише в умові задачі та в результаті. Найменування кінцевого значення
величини записують у дужках, якщо найменування в процесі дій не записували. Інші вважають, що
числові значення величин необхідно підставляти у формули з найменуваннями і виконувати зазначені в
формулі дії як над числами, так і над найменуваннями. При цьому з найменуваннями треба діяти так
само, як із буквеними виразами в алгебрі, тобто ділити, множити, підносити до степеня, добувати корінь,
скорочувати і т.ін.
Перші констатують, що наявність найменувань захаращує запис, а їх відсутність дає змогу уникнути
громіздкості обчислень, економить навчальний час. У зв'язку з цим потрібно пам'ятати, що уникнути
громіздкості обчислень при розв'язуванні задач можна, якщо на перший план висувати фізичний бік
питання й уміло добирати задачі для роботи у класі та вдома. Фізичний зміст задачі не повинен
затемнюватися математичними викладками. Легка задача з фізики не може зводитись до складної задачі
з математики.
Зовсім по-іншому підходять до цього питання прихильники дій з найменуваннями. На їх думку,
наявність найменувань полегшує розуміння змісту дій, дає змогу безпомилково одержати найменування
шуканої величини й економить навчальний час у перспективі: підготовка домашніх завдань, повторення
пройденого після закінчення теми, підготовка до контрольної роботи, передекзаменаційне повторення
тощо. Чіткі та повні записи в зошиті виступатимуть надійним помічником на цих етапах самопідготовки:
те корисне, що не слід було утримувати в пам'яті, утрималось на папері. Відтворити це корисне за
записами легше, ніж згадати, напружуючи пам'ять.
На користь точки зору прихильників дій з найменуваннями говорить не лише сучасна практика
навчання, а й аналіз проблеми з позиції ретроспективи і перспективи. Ще в 1952 році корифей
методичної науки І.І. Соколов у своїй фундаментальній методичній праці [1] чітко й однозначно писав:
"Остаточною ідеєю розв'язування задачі буде підстановка в кінцеву буквену формулу замість букв
числових значень величин разом з найменуванням їх одиниць і виконання вказаних у формулі дій як над
числами, так і над найменуваннями" [1:185].
Сьогодні не можуть залишитися поза увагою методичні вказівки Л.Р. Стоцького щодо правильного
застосування фізичних величин і їх одиниць у школі, розроблені на основі положень Міжнародної
організації по стандартизації: "Позначення одиниць треба ставити як після числового значення результату
остаточного розрахунку, так і після числових значень результатів проміжних розрахунків" [2: 70].
У посібнику [3:122] дається зразок підстановки в буквену формулу замість букв числових значень
величин разом з найменуваннями їх одиниць, що конкретизує сказане. Ці вказівки стосуються вчителів
усіх навчальних дисциплін, які мають справу з фізичними величинами.
Ще один аргумент на користь дій з найменуваннями: виконання розрахунків пов'язане також з
вихованням у школярів культури наукового мислення і вираження думки. Культурологічна функція
шкільної освіти в новій ситуації розвитку передбачає передусім її організацію на засадах гуманізації.
Висока культура в оформленні записів дає змогу швидко відновити в пам'яті спосіб розв'язування задачі,
допомагає учням самостійно виконувати домашнє завдання.
Отже, при вирішенні питання про дії з найменуваннями нормою має бути не право вчителя
розв'язувати його в кожному конкретному випадку на свій розсуд [4:84], а рекомендації стандартів.
Нормативно задане, про яке тут ідеться, аж ніяк не перешкода творчому. Навпаки, саме дотриманість
стандартів, які є результатом науково обґрунтованих норм, створює базу для творчості.
Розв'язавши задачу, потрібно виконати ретельний аналіз не лише одержаного результату, а й усього
розв'язку. На важливість цього напряму методичної діяльності вчителя вказував американський
математик Н. Вінер. Він писав, що в науці часто недостатньо розв'язати яку-небудь задачу або групу
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задач. Після цього необхідно придивитись до цих задач і заново осмислити, які ж задачі ви розв'язали.
Часто, розв'язуючи одну задачу, ми автоматично знаходимо відповідь і на інше питання, про яке раніше
зовсім не думали.
Отже, під час розв'язування запропонованої вище задачі виникла потреба уточнити і поглибити
знання про математичний запис формули ККД двигуна внутрішнього згоряння, розглянути питання про
витрату палива на 1 кВт потужності.
Часто корисними є порівняння відповіді із значенням такої ж величини за інших умов. Особливо
корисно порівнювати обчислені технічні характеристики систем та їх вузлів з аналогічними
характеристиками інших машин і вузлів.
Узагальненню і систематизації знань та вмінь на заключному етапі розв'язування задачі сприяє
обговорення таких питань: Яка основна ідея розв'язування здачі? Які висновки можна зробити з
розв'язання задачі? Про що нове довідались, розв'язуючи задачу? Чи можна узагальнити реалізований
метод розв'язання задачі у вигляді алгоритму? Якими будуть результати, якщо в умові задачі змінити
значення відомих величин?
Звичайно, в роботі з учнями досвідчений вчитель не стане пропонувати їм цю задачу без відповідної
підготовки, а подбає про систематичне застосування фізичних задач із дотриманням дидактичних
принципів наступності та доступності. Дібравши ланцюжок навчальних фізичних задач, він розмістить їх
за принципом від простих до складних. До того ж кожна наступна включатиме елементи попередньої.
Спершу учні мають оволодіти технологією розв'язування задач на розрахунок кількості теплоти, що
виділяється при згяранні палива, визначення ККД теплової машини, оволодіти поняттям роботи і
потужності. Закінчується формування цих елементів знань розв'язуванням обчислювальних задач.
Спочатку простих, наприклад:
Задача 1. Яка кількість енергії виділяється при згорянні 100 г бензину?
Задача 2. Визначити ККД теплової машини, якщо при згорянні палива виділяється 40 кДж і
виконується корисна робота 8 кДж
А потім розв'язують складніші задачі, наприклад, таку:
Задача 3.Визначити ККД теплової машини, якщо при згорянні 100 г дизпалива виконується корисна
робота 0,84 МДж.
Питання про те, які задачі, в якій кількості та в якій послідовності потрібно розв'язувати при вивченні
того чи іншого розділу шкільного курсу фізики, вирішується кожним учителем самостійно. Адже в
кожному конкретному випадку їх добір залежить від рівня підготовленості учнів, їх фізичного мислення
та багатьох інших факторів. Кожний учитель повинен мати свою систему навчальних фізичних задач, які
утворюють технологічний ланцюжок.
Система застосування навчальних фізичних задач з тематикою виробничого навчання дає можливість
планомірно розвивати навички учнів, закріплювати набуті під час виробничого навчання знання,
активізувати їх пізнавальну діяльність, що підвищуватиме ефективність навчально-виховного процесу з
фізики і відповідної дисципліни виробничого навчання.
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Рудницкий В.Л. Использование задач с тематикой производственного обучения в предметнопрофильных интегративных курсах.
В статье рассмотрена роль и место физических задач в предметно-профильных интегративных
курсах. Приведено и проанализировано решение конкретной физической задачи с тематикой
производственного обучения.
Rudnitsky V.L. Employing Problems Featuring the Subjects of Inservice Training in Subject-Profile
Integrated Courses.
The article considers the role and place of physical problems in subject-profile integrated courses. It illustrates
and analyzes the solution of a specific problem featuring inservice training.
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ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЯК КАТЕГОРІЙНОПОНЯТІЙНА ПРОБЛЕМА
У статті представлений категорійний аналіз проблеми формування громадянських цінностей
старшокласників; детально окреслені категорії: "громадянське виховання", "громадянська освіта",
"громадянськість".
Неодмінною передумовою і водночас чинником прогресивних суспільних перетворень є зміни у
способі громадянського мислення школярів. Будівництво держави, забезпечення конституційного
порядку, стабільності й безпеки, встановлення демократичного, правового ладу - усе це має
супроводжуватися формуванням відповідного стану політичної свідомості, громадянської культури,
орієнтації у категоріях та поняттях громадянського суспільства.
Дослідження проблеми громадянських цінностей у контексті науково-педагогічного категорійнопонятійного поля стало предметом дослідження для багатьох науковців (М.Й. Боришевського,
О.І. Вишневського, Н.І. Косаревої, Л.В. Крицької, І.В. Лебідь, М. Мельникової, П.В. Онищука, Р.Р. Петронговського, В.А. Поплужного, Ю.Д. Руденка, Б.М. Ступарика, О.В. Сухомлинської, М.В. Триняк,
Б.Г. Чижевського, М.М. Шимановського та ін.) [1;2;6]. Проте, як влучно зауважила академік О.В. Сухомлинська, нерозробленість сучасного термінологічного поля багатьох галузей педагогіки пояснюється
передусім різними підходами авторів до тлумачення процесів, які визначаються певними категоріями, а
також почасти суперечливістю складових тієї чи іншої дефініції [2:4].
Метою нашого дослідження є виявлення таких підходів та спроба окреслення категорії
громадянських цінностей, виходячи з теорії та практики навчально-виховного процесу в
загальноосвітній школі.
Категорійно-понятійний апарат нашого дослідження можна представити у двох контекстах.
1. У вузькому контексті до нього можна віднести лише дві домінуючі категорії – "цінності" та
"громадянськість".
2. У широкому контексті апарат дослідження буде представлений групами понять, які на різному
рівні можуть бути корисними для здійснення мети нашого дослідження. Тому у широкому розумінні
категорійно-понятійний апарат знову ж таки розпадається на такі складові:
А. Група споріднених понять передусім представлена такими категоріями, як "громадянська освіта",
"громадянське виховання", "громадянський розвиток", "громадянське суспільство", "громадянська
культура", "громадянство" тощо.
Б. Група загальносоціальних понять вміщує поняття "суспільство", "держава", "демократія", "соціум",
"соціальна ієрархія", "правова держава" тощо.
В. Група філософських категорій дослідження передусім представлена такими: "свобода і
необхідність", "діалектика взаємозв`язку", "закон", "аксіологія", "буття", "кількість та якість", "парадигма"
тощо.
Г. Група інструментальних категорій обслуговує експериментальну частину дослідження, і туди
можна включити: "експеримент", "критерії", "похибка", "верифікація", "валідність", "опитування",
"респондент", "інтерв`ю" тощо.
Д. Група психолого-педагогічних та соціально-педагогічних категорій містить серед найважливіших,
такі: "навчання", "виховання", "розвиток", "емоції", "почуття", "соціалізація", "соціальна
компетентність", "свідомість", "мотивація" тощо.
Ж. Група похідних категорій, а саме: процес формування громадянських цінностей, розвиток громадянських цінностей, сутність громадянських цінностей, набір громадянських цінностей, рівень сформованості громадянських цінностей, мета формування громадянських цінностей, результат сформованості
громадянських цінностей тощо. Зауважимо, що всі названі категорії не тотожні, різнорівневі, різносутнісні і
відображають різні сторони складного явища формування громадянських цінностей.
Вагомими для нашого дослідження стали категорії "громадянство" та "громадянське суспільство".
Громадянство означає не тільки належність, а й інституційні гарантії прилучення і включення до
спільних практик, у яких відтворюються взаємно шановані й визнані форми життя й властиві їм права,
відповідальність, обов¢язки та соціальний престиж. І, нарешті, з комунікативної перспективи
громадянство сприймається як вільно прийнятний обов¢язок говорити, слухати, чути і розуміти, тобто як
співтовариство інтерпретаторів не з примусу.
У контексті викладених вище теоретичних перспектив соціалізацію у громадянському суспільстві
доречно визначити, по-перше, як індивідуальні й колективні практики включення або виключення з
"порядку влади" й локалізації (закріплення) в ньому, тобто включення або виключення з конституційного
цілого, явленого державою; і, по - друге, як усталену комунікацію з приводу визнання прав, свобод і
обов¢язків у організації та підтриманні національно-культурних форм життя, спільним простором для
яких є публічна сфера. Громадянство за сучасних умов стає метою і наслідком такої соціалізації.
© Корінна Л.В., 2004
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З поняттям громадянства безпосередньо пов`язане поняття "громадянської культури". Це – "ставлення
індивідів до інституцій держави та настанов впади, їхня законослухняність та критична вимогливість.
Культура громадянськості, на відміну від культури політичної, належить до сфери взаємодії населення, з
одного боку, та влади – з іншого, а не до сфери протистояння окремих верств одна з одною. Вона
характеризується сприйманням влади не як предмета боротьби завоювання, а як об’єкта впливу щодо
захисту інтересів та прав громадян" [3: 1].
Ще однією важливою категорією дослідження є поняття "громадянського суспільства". Саме поняття
ввів свого часу Г. Гегель. Громадянське суспільство – це сукупність неполітичних відносин, що істотно
розвинулись в процесі спільної діяльності людей. Діалектика взаємин держави і громадянського
суспільства визначається тим, що не держава визначає і зумовлює сутність громадянського суспільства, а
навпаки – громадянське суспільство визначає і зумовлює діяльність держави.
Громадянське суспільство - суспільство з розвинутими економічними, культурними, правовими і
політичними відносинами між його членами; воно є незалежним від держави але взаємодіє з нею. Це
суспільство громадян високого соціального, економічного, політичного, культурного й морального
статусу, які спільно з державою створюють розвинуті правові відносини. Реальність громадянського
суспільства визначається співвідношенням ідеалу, ідеального проекту і реального стану суспільства, яке
здійснює такий проект. Це, по суті, перманентний процес вдосконалення суспільства, влади, політики і
людини, який охоплює всі без винятку аспекти життя, так само як процеси досягнення свободи, рівності,
справедливості та інших соціальних, політичних, моральних і культурних цінностей.
Вихідна ідея громадянського суспільства - перетворення колективності, організованої за законами
природи спільного життя людей в суспільстві, і розвиток людини, що вийшла зі світу загальної ворожнечі,
необмеженої свободи, в громадянина цього суспільства. Цивілізоване і гуманізоване, таке суспільство стає
спроможним сформувати особистість громадянина нового типу, який в свою чергу створює нове
громадянське суспільство. Силою, яка формує і зв¢язує ці дві категорії (колектив та особистість), було
визначено владу держави, що також трансформувалась у владу нового сучасного типу. Таким чином,
громадянське суспільство формується завдяки взаємодії трьох висхідних - колектив, індивід, влада [4].
Звернемося тепер до категорій дослідження у вузькому їх контексті: "цінності" та "громадянськість".
"Цінності – категорія, що широко використовується у філософській та соціологічній літературі для
окреслення людського соціального і культурного значення певних явищ дійсності. Способи і критерії, на
базі яких здійснюється сама процедура оцінювання відповідних явищ, закріплюється у суспільній
свідомості як "суб`єктні цінності", – вважають автори енциклопедичних статей [5:491]. Безумовно,
громадянські цінності належать саме до цієї групи цінностей. Кожна історично конкретна суспільна
форма характеризується специфічним набором та ієрархією цінностей, система яких виступає я к
найвищого рівня соціальний регулятор. Засвоєння цінностей на рівні особистості (інтерналізація
цінностей) складає основу формування особистості і підтримання норм суспільства.
Сучасні цінності - це проблема загальної значущості. Процес державотворення в Україні висуває на
перший план такі спільні для всіх ідеологічні цінності, як патріотизм і громадянськість та їх
відображення у свідомості, світогляді, поведінці. Треба відзначити, що цінності розглядаються передусім
як категорія моралі в найширшому її розумінні. Тому у науковій літературі поряд з категорією "цінності"
ми зустрічаємо також "вартості", "чесноти", які в межах нашого дослідження приймаємо як тотожні.
Існує три підходи до самого визначення поняття "цінності": як до соціальної проблеми (Т. Бутківська,
А. Капська); як до психологічної проблеми (І. Бех, Т. Яценко, М. Боришевський, В. Лисенко, Г. Ващенко);
як до педагогічної проблеми (П. Ігнатенко, О. Вишневський, В. Струманський, Б. Кобзар, В. Кострів).
Категорія "громадянське виховання" безпосередньо співвідноситься з об`єктом і предметом нашого
дослідження, хоча й знаходиться в іншій групі категорій і представлена передусім у "Концепції
громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності", який
складається з дев'яти розділів. В п'ятому розділі "Зміст громадянського виховання" визначено, що
"виховання громадянина має бути спрямованим, передусім, на розвиток патріотизму - любові до свого
народу, до України..." [4:1]. На це досить критично зреагував професор Омелян Вишневський. Зокрема,
він зазначив: "Цінності національні, патріотичні не залежать від соціального устрою в державі. Він може
бути тоталітарним чи демократичним, подобатись людині чи ні, але Батьківщина для неї завжди буде
Батьківщиною. Вершиною в ієрархії національних цінностей є національна ідея, яку визнають всі
громадяни, що свідомо обрали своє громадянство" [7: 24].
Визначення поняття "громадянськість" знаходимо в Концепції громадянської освіти в Україні.
Громадянськість - духовно-моральна цінність, світоглядно-психологічна характеристика людини,
зумовлена її державною самоідентифікацією, усвідомленням належності до конкретної країни. З цим
пов'язане більш чи менш лояльне ставлення людини до встановлення у державі порядків, законів,
інституцій влади, почуття власної гідності, знання й поваги до прав людини, чеснот громадянського
суспільства, готовність та вміння дотримуватися власних прав та обов'язків.
Процес формування громадянськості проходить під впливом різноманітних засобів. У
Житомирському обласному педагогічному ліцеї, зокрема, провідне місце належить змістовому
арсеналу навчальних дисциплін і предметів, які передбачені затвердженим і творчо проаналізованим
планом діяльності учбового закладу. Тому сама постановка й наповнення всього навчально-виховного
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процесу, організація пізнавальної діяльності майбутніх учителів, вихователів є критерієм і показником
громадянського ставлення до підготовки ліцеїстів.
Громадянська освіта має дати учням відповідні політичні, правові, економічні, соціальнопсихологічні та культурологічні знання, прищепити практичні навички взаємодії особи з державою та
суспільством, виховати громадянську свідомість. Громадянська освіта має виходити з принципів
безперервності та наступності, системності, міждисциплінарності, зв'язку з практичним життям,
відкритості і співпраці школи з іншими суб'єктами учнівської соціалізації, ідеологічної нейтральності та
інтеркультурності.
Громадянська освіта базується на тих же загальнопедагогічних і дидактичних принципах, що й освіта
в цілому. Проте, основними для неї на даному етапі є: гуманізм, демократичність; зв'язок з практичною
діяльністю; зорієнтованість на позитивні соціальні дії; наступність і безперервність;
міждисциплінарність; культуровідповідність; полі культурність; плюралізм.
При формуванні змісту громадянської освіти необхідно дотримуватись таких підходів: особистіснозорієнтованого, діяльнісного, конкретно-історичного.
Як процес впровадження системи знань про людину і суспільство, громадянська освіта в школі може
здійснюватись у чотирьох формах: як навчальний предмет; як міжпредметна форма діяльності в рамках
освітянського простору; як організація позакласної та позашкільної діяльності (виховання); як
організація шкільного життя, що сприяє демократичній поведінці [8].
Відповідно до завдань і функцій громадянської освіти та особливостей її реалізації в Україні, вона
повинна спиратися та такі важливі принципи: гуманізм, тобто зорієнтованість на людину, її потреби,
інтереси та загальнолюдські цінності; міждисциплінарність, тобто поєднання та синтез знань різних
дисциплін - філософії, соціології, права, економіки, політології, історії, країнознавства, етики, літератури
та ін.; безперервність, тобто створення системи громадянської освіти, яка б охоплювала шкільну та
університетську молодь, а також широкі верстви населення; плюралізм, тобто усвідомлення та визнання
політичної, ідеологічної, світоглядної та культурної різноманітності світу, українського суспільства,
виховання толерантності та поваги до інших поглядів.
Розглянувши вище вказані категорії і поняття, ми підійшли до категорійно-понятійного аналізу
центрального поняття дослідження – "громадянські цінності". Враховуючи двоскладовість цього
словосполучення і тлумачення категорій "цінності" та "громадянськість" різними авторами та науковими
теоріями, ми дійшли висновку, що "громадянські цінності" – це способи і критерії, на базі яких
здійснюється процедура оцінювання суспільних явищ, що закріплюється у суспільній свідомості у
вигляді таких структурних компонентів: соціальної надії, соціальної впевненості, громадянської
мужності, громадянської самоповаги, громадянської самооцінки та громадянської довіри.
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Коренная Л.В. Формирование гражданських ценностей старшеклассников как категориальнопонятийная проблема.
В статье представлен категориальный анализ проблемы формирования гражданских ценностей
старшеклассников; детально определены категории: "гражданское воспитание", "гражданское
образование", "гражданственность".
Korinna L.V. Civil Values’ Formation of Senior-Formers as a Categorially-Conceptual Problem.
The article deals with the category analysis of the problem of civil values’ formation of senior-formers and
singles out the categories as "civil upbringing", "civil education" and "civic responsibility".
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КАТЕГОРІЙНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ГУМАННИХ ВЗАЄМИН МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
В УМОВАХ ЗОНИ РАДІОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ
У статті представлений категорійний аналіз дослідження проблеми формування гуманних взаємин
учнів молодших класів в умовах чорнобильської зони.
Вивчення проблеми гуманних взаємин молодших школярів в умовах зони радіологічного контролю
потребує чіткого окреслення понятійного апарату.
У педагогічній літературі останніх років у синонімічному значенні вживають ряд взаємопов’язаних
понять, таких як: відношення, відносини, взаємини, стосунки.
При вживанні цих термінів, по-перше, не користуються усталеними в літературній мові нормами і, подруге, надуживають висловами, що роблять усне та писемне мовлення штамповим. "Словарь української
мови", який був упорядкований Б. Грінченком і вийшов ще в 1907 році, подає: "Узаємини - це отношеніє"
[1]. А в "Словарі української мови", який був упорядкований ним же і вийшов у 1909 році, читаємо:
"Стосунок - це отношеніє" [2]. Російські ж блоки "отношение к делу", "хорошее отношение к людям", "во
всех отношениях" часто тільки калькують означені поняття; говорять: "Я з ним у добрих відношеннях",
"Твоє відношення до справи" та подібне, де відношення – не на своєму місці. І якщо вживати нормативні
вислови "хороше ставлення до людей", "моє ставлення до справи", то це ще не свідчить про високу мовну
культуру. Необхідно добирати синоніми до цих комунікативних формул. Так, замість штучного "у всіх
відношеннях" можна сказати "з усякого (кожного) погляду", "з усіх боків", "як не глянь", "як не подивись",
"усебічно". Замість ненормативного "поверхове відношення до такої важливої справи" потрібно:
"поверхове ставлення" або краще - "поверхово (недбало) ставляться до справи".
Слово відношення вживається у сполученні: відношення математичне, арифметичне, геометричне,
граматичне, синтаксичне, причинове, обставинне, рівності, тотожності, еквівалентності, процентне,
вартісне. Термін відносини вживається щодо суспільства, держав, колективу. Функціонує у сполученні:
"відносини дружні, добрі, товариські, добросусідські, ворожі, сімейні, патріархальні, офіційні, ділові,
господарські, ринкові, економічні, службові, майнові, товарні, дипломатичні, політичні, правові,
міжнародні"; "тип відносин"; "відносини між учнями та вчителями"; "розвивати добросусідські
відносини". Слово стосунки вживається переважно в значенні "особисті зв’язки між людьми", рідше –
між суспільними групами, країнами. Неправомірне вживання в цьому значенні слів "взаємовідношення",
"відношення". Слово взаємини вживаємо тоді, коли йдеться про взаємні стосунки між кимось, чимось;
про взаємозв’язок, взаємовплив між предметами, явищами [3].
Розбіжність у підходах викликає певні ускладнення в науковому трактуванні поняттєвого масиву, що
впливає на розробку концептуальних положень теорії та практики виховання. Відповідно й учителіпрактики не мають чіткого уявлення щодо тлумачення визначених понять, тому їх впровадження в
навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів не завжди реалізується достатньо
ефективно. Виділити категорійні ознаки визначених понять "відносини" та "взаємини" допоможе аналіз
наукових праць К.А. Балтремус, В.О. Білоусової, Л.І. Божович І.В. Бужиної, В.А. Киричок, О.В. Матвієнко, О.В. Столяренко, А.В. Сущенка, Г.Я. Ясякевич та психологів Б.Г. Ананьєва, І.Д. Беха, О.О. Бодальова, А.М. Бойка, О.Н. Леонтьєва, Я.Л. Коломинського, А.В. Петровського, В.М. Мясищева,
С.Л. Рубінштейна, О.В. Киричука та інших.
Особистість визначається своїм ставленням до навколишнього світу, до суспільного оточення, до
інших людей. Ці відносини реалізуються в діяльності людей, у тій реальній діяльності, за допомогою
якої люди пізнають світ (природи і суспільства) й змінюють його. У психології – діяльність характеризує
функцію індивіда в процесі її взаємодії з оточуючим світом.
На основі аналізу понад 40 джерел (підручників, посібників, педагогічної енциклопедії, монографій,
статей), які були опубліковані за останні 50 – 60 років, а також у 20 різноманітних словниках (в тому
числі педагогічному), які вийшли друком у 90-х роках минулого століття, нами був зроблений висновок,
що поняття відносини та взаємини як педагогічні категорії рядом авторів вживаються в синонімічному
значенні. Так, І. Білодід, В. Бусел, Л. Ващенко, Д. Гринчишин, Л. Гумецька, А. Івченко, В. Яременко
розглядають їх як взаємні стосунки між ким-небудь, чим-небудь; І. Білодід, В. Білоусова,
Я. Коломинський, В. Мясищев, В. Яременко – як ставлення до людини, як прояв почуттів.
Однак найбільш містким є, на наш погляд, поняття відносини за В.О. Білоусовою, В.Т. Буселом,
Л.О. Ващенком, Л.Л. Гумецькою, А.О. Івченком, А. Ребером, оскільки його зміст включає не тільки
наявність зв’язків, стосунків між людьми, але автори визначають і необхідність їх формування в процесі
діяльності та спілкування.
Складність і багатогранність категорії "відносини", різноплановість підходів до її визначення
дослідниками представлено в таблиці 1.1.
© Москвіна Т.П., 2004
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Таблиця 1.1.
Основні тлумачення поняття "відносини"
Основа тлумачення
(відносини це...)
зв’язки

стосунки
взаємини, взаємовідносини
ставлення

Загальний зміст тлумачення
між суспільствами, країнами – виробничі, економічні, політичні, торгові,
дипломатичні,
офіційні,
ділові,
добросусідські,
напружені
(Д. Гринчишин, І. Сахно, М. Сахно)
що виникають між людьми, суспільствами, країнами в процесі
спілкування, діяльності на якому-небудь ґрунті (А. Івченко)
з ким-, чим-небудь (І. Білодід, Д. Гринчишин, О. Сліпушко, В. Яременко)
між групою людей (Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Пазяк)
між двома і більше об’єктами, людьми, подіями (А. Ребер)
з різними сторонами дійсності (В. Білоусова)
між ким-, чим-небудь (І. Білодід, Д. Гринчишин, О. Сліпушко,
В. Яременко)
між ким-, чим-небудь (І. Білодід, В. Бусел, Д. Гринчишин, О. Сліпушко,
В. Яременко)
до людей (І. Білодід)

Розглядається поняття відносини у працях відомих психологів В.М. Мясищева та Б.Г. Ананьєва.
Б.Г. Ананьєв вважає відносини, їх структуру й динаміку характеристиками особистості, які визначають її
світогляд, життєву спрямованість, поведінку. Сукупність таких якостей і складає характер як систему
якостей особистості, її суб’єктивних ставлень до суспільства, інших людей, діяльності, самого себе, які
реалізуються в поведінці. Такий перехід відносин у риси характеру – одна із закономірностей
характероутворення, яку вперше запропонував А.Ф. Лазурський. Б.Г. Ананьєв стверджує, що особистість
у цьому розумінні є суб’єктом відносин. В.М. Мясищев та його учні розвивають концепцію
А.Ф. Лазурського, в якій єдність і багатогранність особистості розкриваються через взаємозв’язок і
багатозначність відносин. Структурною інтеграцією відносин є характер особистості.
Зв’язок людини з іншими людьми через участь у діяльності має визначену спрямованість, яку
складають відносини. Відносини – це спрямованість активності конкретної людини на встановлення й
підтримку зв’язку з іншими людьми [4]. В.М. Мясищев вважав, що багатогранність відносин потребує
виділення в структурі особистості домінуючих відносин, які характеризують її спрямованість.
Характеристику спрямованості або домінуючих відносин він давав на основі врахування: а) ставлення
людини до людей; б) ставлення людини до себе; в) ставлення людини до предметів зовнішнього світу.
Категорію ставлення до людей В.М. Мясищев вважав головною й визначною, такою, що носить характер
взаємовідносин (взаємин).
Отже, В.М.Мясищев розробив психологію теорії відносин і встановив залежність процесу
сприймання та відносин (позитивне і негативне ставлення); довів, що з ними (відносинами) пов’язана
індивідуальність особистості. Слідом за В.М. Мясищевим психологи С.Л.Рубінштейн, О.О.Бодальов,
А.В. Петровський та інші специфіку особистості визначили через зв’язки та відносини людини із
суспільством. В.М. Мясищев дійшов висновку, що "особистість визначається своїм ставленням до
навколишнього світу, до суспільного оточення, до інших людей". Своїми багаторічними дослідженнями
він довів, що "особистість – ансамбль відносин. Характеризуючи особистість через спрямованість, рівні,
структуру та динаміку, ми тим самим характеризуємо також її відносини. Розвиток особистості ... з цієї
точки зору характеризується розвитком відносин"[5].
У педагогіці поняття відносини використовується в розумінні зв’язків особистості та суспільства, як
процес формування членів трудових, навчальних та інших колективів, як взаємодія вихователів та
вихованців, як спрямованість тієї чи іншої людської єдності, особистості, як характер поведінки, дій,
вчинків людей, як підхід до різних педагогічних явищ. З іншого боку, у педагогічних науках поняття
відносини вживається в значенні зв’язків, що виникають між людьми в процесі спілкування, діяльності на
ґрунті виховання, коли йдеться про взаємодію вихованця й вихователя, про вчинки людей, характер
поведінки, який розглядається як духовне, ідеологічне.
У ряді наукових праць зазначено, що є необхідність розрізняти поняття відносини та взаємини,
оскільки останнє підкреслює наявність зв’язків з іншими людьми, що становлять специфічну, тільки для
людини як суб’єкта практики, властивість. Взаємини обов’язково припускають взаємне ставлення
людини до людини. Я.Л. Коломинський називає їх специфічним видом ставлення людини до людини.
Аналіз показав, що поняття взаємовідносини (взаємини) близьке за значенням до поняття відносини.,
але має свої особливості. Усе наше життя складається зі стосунків з іншими. Цей зв’язок
характеризується взаємовідносинами (взаєминами). Основне в житті людини – це взаємовідносини з
іншими.
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Поняття "взаємини", як і поняття "відносини", має багато підходів до його визначення. Дамо основні
тлумачення поняття "взаємини" в таблиці 1.2.
Таблиця1.2.
Основні тлумачення поняття "взаємини"
Основа тлумачення
(взаємини це...)
зв’язок
взаємовідносини
взаємозв’язок,
взаємовплив
відносини
гуманні відносини
стосунки
ставлення

Загальний зміст тлумачення
з іншими людьми (В. Білоусова)
між людьми (І. Білодід, В. Бусел)
між явищами, предметами (І. Білодід, В. Бусел)
між ким-, чим-небудь (Д. Гринчишин, О. Сліпушко, В. Яременко)
між людьми (І. Бужина)
(взаємні) між ким-, чим-небудь (І. Білодід, В. Бусел, Л. Ващенко,
С. Головащук, Д. Гринчишин, Л. Гумецька, О. Єфімов, А. Івченко,
А. Капелюшний, В. Карпова, О. Пазяк, О. Сербенська)
людини до людини (Я. Коломинський)

Важливість значення взаємовідносин у житті людини, визначальної їх ролі у формуванні гуманної
особистості визнають також сучасні психологи та педагоги: В.Г. Ананьєв, О.О. Бодальов, А.М. Бойко,
Л.І. Божович, Я.Л. Коломинський, О.В. Киричук, Б.Т. Ліхачов, Л.І. Новіков, О.Б. Старовойтенко,
О.П. Сидельковський, В.О. Яковлєв та ін.
Взаємини з іншими людьми притаманні лише людині. Способи поведінки, вважає Г.С.Костюк,
формуються в результаті взаємин між людьми під впливом безпосередніх умов їх життєдіяльності,
специфічною рисою яких (взаємин) є емоційна забарвленість. Почуття, які визначають ці відносини,
можна поділити на дві групи: кон’юнктивні (вони зближують людей, об’єднують їх, виражають
готовність співпрацювати, спільно діяти) та диз’юнктивні (вони роз’єднують людей, роблять взаємини
напруженими, конфліктними).
З поняттям взаємини тісно пов’язане поняття спілкування. Воно вживається в різних значеннях: як
обмін думками, почуттями, переживаннями (Л.С. Виготський, С.Л. Рубінштейн); як різновид людської
діяльності (Б.Г. Ананьєв, М.С. Каган, І.С. Кон, О.О. Леонтьєв); як специфічна соціальна форма
інформаційного зв’язку (А.Д. Урсул, Л.О. Рєзников); як джерело й умова життєдіяльності людей,
відображення "виявів ставлень особистості" (В.М. Мясищев).
Близьким за значенням до понять відносини, взаємини є поняття ставлення. Необхідно звернути увагу
на сучасне обґрунтування психологами категорії ставлення та її гуманістичного аспекту. У тлумачних
словниках української мови "ставлення" – це той або інший характер поводження з ким-небудь або чимнебудь (І. Білодід, В. Бусел, А. Івченко, О. Сліпушко, В. Яременко).
Поняття стосунки багато авторів тлумачать як відносини, особистісні зв’язки між людьми в процесі
спілкування (С. Головащук, Л. Гумецька, С. Єрмоленко, А. Івченко, Л. Ващенко); як взаємини, зв’язки,
які виникають між людьми в процесі спілкування (І. Білодід, В. Бусел, І. Сахно, М. Сахно, О. Сербенська,
В. Яременко), і розглядають взаємини й стосунки як синоніми. У "Новому словнику української мови"
2001 року, дається визначення поняття відносин як "стосунки, зв’язки, взаємини між ким-небудь,
контакти //(застаріле знач.) до кого; ставлення, прояв почуттів". Поняття взаємини в цьому словнику
трактується як "взаємні стосунки між ким-небудь, чим-небудь, відносини" [6]. Отже, цей автор подає
окреслені поняття як взаємозамінні.
О.В. Киричук вважає, що зв’язки між людьми відображаються в суб’єктивних стосунках (симпатії,
байдужості, антипатії, схвалення й засудження, доброзичливості й недоброзичливості, довіри й недовір’я
тощо): позитивні стосунки, індиферентні стосунки, негативні стосунки.
Отже, контент-аналіз категорійних ознак досліджуваних понять показав, що вони мають спільну
характеристику – зв’язок між людьми, тому в науково-педагогічній літературі їх часто використовують в
одному значенні. Однак поняття "відносини" та "взаємини" мають свої особливі ознаки: відносини
виражають характер взаємозв’язків, а взаємини визначаються емоційною наповненістю, вираженням
ставлення один до одного. Останнє обумовлює використання в нашому дослідженні поняття "взаємини"
як провідного (основного).
В.О. Білоусова висловлює думку, що взаємини є чинником формування моральних якостей, в тому
числі й гуманістичних. Головним для розвитку особистості, орієнтованої на гуманні цінності, є
ставлення до людини як до цінності.
Як бачимо, виняткового значення набуває гуманізація взаємин. Гуманізм особистості, як вважає
І.В. Бужина, - це її психічна властивість, що поєднує в собі багато якостей: любов до людей, повагу,
доброту, терпимість, чуйність, а також цілий ряд інших якостей. Гуманістичною основою особистості
О.О. Бодальов називає сукупність стійких психічних властивостей особистості, що інтегрують систему її
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поглядів на інших людей і на себе саму, емоційне ставлення до інших людей і до себе та характерне для
неї поводження, коли об’єктом її стають як інші люди, так і вона сама.
Гуманістичні відносини правомірно розглядати як особливий вид суспільних відносин, сукупність
залежностей, зв’язків, що виникають у людей в процесі їх морального спілкування, діяльності. Для
характеристики гуманних відносин доцільно розглянути категорії "гуманізм" і "гуманність".
Гуманізм є первісною категорією для характеристики поняття гуманізація виховання, означення
сутності, змісту й організації цілеспрямованої виховної роботи з гуманізації відносин учнів.
Сутність гуманізації виховання полягає в олюдненні виховання, яке спрямоване на підготовку
підростаючого покоління до життя серед людей, його стратегічне призначення – олюднення взаємин,
виховання гуманності як якості людини, що зумовлена моральними нормами й цінностями,
представлена у свідомості співчуттям і співпереживанням та реалізується в активній співучасті, симпатії
(Г.Я. Ясякевич). Гуманність розглядається як узагальнене поняття доброти, безкорисливості, милосердя,
альтруїзму (Г.Я. Ясякевич), як ставлення особистості до інших людей, яке передбачає повагу, любов і
вимогливість до людини, чуйність і доброзичливість, співчуття та співпереживання, тактовність,
ґречність, попередливість, готовність прийти на допомогу кожному, хто її потребує (О.В. Матвієнко). На
думку І.В. Бужиної, гуманність обумовлена моральними нормами й цінностями системи спрямувань
особистості на соціальні об’єкти (людину, групу, живу істоту), що представлені у свідомості
переживаннями жалю, радощів і реалізуються в спілкуванні й діяльності, в актах сприяння, співучасті,
допомоги.
З поняттям гуманістичні відносини тісно пов’язане поняття гуманні взаємини. Їх змістову сторону
становлять визнання інтересів та потреб іншої людини, постійна спрямованість уваги на людину,
співчуття та співпереживання, своєчасна та безкорислива допомога, милосердя та доброта. Сьогодні
необхідно внести до норм гуманістичної моралі, які є основою гуманних взаємин, таке поняття? як
толерантність – терпиме ставлення до інших поглядів, вірувань, національних традицій та звичаїв,
сором, почуття вини, покаяння, благоговіння перед життям, великодушність та делікатність. Усі ці
складові гуманних взаємин органічно пов’язані між собою, виступають у тісній єдності й потребують
свого відродження. Правильно сформовані взаємини між людьми, особливо між дітьми, є умовою
об’єднання людей для будь-якої спільної діяльності.
Особливо гострою проблема гуманних взаємин стала сьогодні, коли аварія на ЧАЕС спричинила
серйозні медичні, соціальні та психолого-педагогічні наслідки як для людей, що мешкають на
забруднених територіях, так і для всієї світової спільноти.
Враховуючи, що об’єктом дослідження є виховна діяльність молодших школярів, а предметом формування гуманних взаємин молодших школярів у виховній діяльності в умовах зони радіологічного
контролю, на основі проведеного вище категорійного аналізу сформулюємо власне означення гуманних
взаємин.
Таким чином, гуманні взаємини - це особливий вид ставлення людини до людини, зв’язки між
людьми в процесі діяльності та спілкування.
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школьников в условиях зоны радиологического контроля.
В статье представлен категорийный анализ исследования гуманных взаимоотношений учеников
младших классов в условиях чернобыльской зоны.
Moskvina T.P.The Categorical Analysis of the Formation of Humane Interrelationship between Children
under Conditions of the Radiology Control Zone.
This article describes the results of the categorical analysis of the research in the formation of humane
interrelationship between children under the conditions of the Chernobyl zone.
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ЛІНГВІСТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ ВІДМІНКА ІМЕННИКА НА ЗАСАДАХ
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Стаття присвячена питанням методики викладання граматичного матеріалу української мови у вищій
школі. У матеріалах статті розглядаються лінгвістичні основи вивчення категорії відмінка іменника
на засадах функціонального підходу. Методика застосування функціонального підходу до засвоєння
системи відмінків іменників передбачає їх розгляд у єдності значень, форм і функцій.
Процес формування граматичних знань і вмінь студентів вищих навчальних закладів має
ґрунтуватися на загальнотеоретичних засадах. Тому під час розробки методики вивчення категорії
відмінка іменника на функціональній основі ми визначили насамперед ті важливі і необхідні поняття, що
є основоположними. Центральним поняттям є граматична категорія відмінка іменника, яка розглядається
у єдності таких характеристик, як значення, форми і функції. Визначаючи ці лінгвістичні поняття як
вихідні для вивчення відмінкової категорії іменника на засадах функціонального підходу, ми
орієнтувалися на специфіку та суть цього підходу. Граматична категорія відмінка є категорією
морфології. Це пов’язано з тим, що категоріальне значення предметності виражається системою
морфологічних форм, а морфологічні засоби вираження мають компоненти категорії – грамеми. За
кількістю грамем морфологічна категорія відмінка є семичленною (називний, родовий, давальний,
знахідний, орудний, місцевий, кличний відмінки). За визначенням академіка Виноградова В.В., "відмінок
– це форма імені, яка виражає його відношення до інших слів у мові" [1: 167]. Як зазначав Будагов Р.А.,
"відмінок – це не проста форма імені, а єдність форми і значення" [2: 248].
Залежно від значення слів, з якими іменник зв’язується в реченні, всі відмінки поділяються на дві
великі групи: придієслівну й приіменну. Шкільник М.М. підкреслював, що загальне значення категорії
відмінка іменника знаходить свій вияв у часткових значеннях окремих відмінків і відноситься до них як
родове поняття до видового [3: 96]. Пєшковський О.М. звертав особливу увагу на велику організуючу
роль відмінків іменників у системі мови. Вчений зауважував, що вони своїми формами не вносять змін у
речове значення слова. Він пояснював, що відмінки "виражають відношення між нашими словами,
уявленнями і тим створюють зв’язну мову – думку. Без них наша мова розпалася би на окремі беззв’язні
слова, а мовна думка – на окремі уявлення" [4: 32]. Як слушно зауважував Кучеренко І.К., поняття
"відношення іменника до інших слів у реченні" не можна ототожнювати з поняттям "синтаксична
функція". Науковець пояснював це твердження тим, що часто однакові відмінки іменників можуть
виражати в реченні різні його синтаксичні функції [5: 6]. Категорія відмінка іменника – це граматична
категорія складного характеру. Складність її пояснюється зв’язком із семантичною, синтаксичною і
морфологічною структурами мови.
У вітчизняній і зарубіжній лінгвістиці різні аспекти категорії відмінка були визначальними. Вони
характеризували сильні та слабкі сторони своїх прихильників. Найбільш відомими в сучасному
мовознавстві вважають семантичну концепцію відмінка Філлмора Ч., синтаксичну – Куриловича С. і
морфологічну – Якобсона Р. Семантична концепція відмінка Філлмора Ч. ґрунтується на валентності
предиката. Як зазначав Вихованець І.Р., "у зв’язку з цим вона нехтує конкретну репрезентацію
аргументів (речових іменників) у різних мовах" [6: 46]. "Глибинний" характер відмінка, на думку
Філлмора Ч., полягає у його семантичній вартості. Вона може виражатися в поверхневій структурі і не
відмінковими в морфологічному розумінні засобами. Синтаксична концепція відмінка Куриловича С.
характеризується гнучкістю і більшим практичним застосуванням у поясненні найскладніших питань
відмінкової системи. Учений розмежовував власне граматичні й контекстуально зумовлені елементи
значення, що відображаються в первинних і вторинних функціях відмінка. Ці функції визначаються
відповідно системою і контекстом. У теорії Куриловича С. поділ відмінкових функцій на первинні і
вторинні пов’язаний із виділенням суб’єктно-об’єктних і обставинних значень. Відмінкова система
розглядалася вченим як ієрархічно організована. Її ядро складають граматичні відмінки (називний і
знахідний), периферію – конкретні відмінки з обставинною функцією, що для них є первинною. Вони
мають явні ознаки функціонального наближення до прислівників. Курилович С. підкреслював, що
зв’язок між граматичними відмінками, які утворюють основу системи, і конкретними відмінками є
досить слабким. Це твердження є незаперечним доказом неможливості виділення для форми, що має
первинні і вторинні функції, так званого загального значення. Морфологічна концепція категорії
відмінка обґрунтована у працях Якобсона Р., який вважав, що окремі відмінки як члени граматичної
категорії матимуть семантичну характеристику за наявності обмеженого набору диференційних ознак.
Учений відводив кожному відмінку його власний семантичний потенціал. Для Якобсона Р.
найважливішим завданням було визначення загального значення кожного відмінка незалежно від його
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конкретних виявів у контексті. Аналіз відмінкової системи побудовано науковцем на трьох семантичних
ознаках (спрямованості, об’ємності та периферійності). Відповідний набір цих ознак або відсутність
окремих із них характеризує кожен із відмінків у російській мові. На думку представників
функціональної граматики, відмінкова концепція Якобсона Р. не в усіх своїх аспектах має доказову силу.
Серйозну критику зустріла теорія вченого з боку Чешко С.В.. Відомий мовознавець визначила, що у
працях Якобсона Р. сплутано контекстуально зумовлені значення відмінків і власне відмінкові елементи
граматичної інформації. Слушними є й зауваження Вихованця І.Р. щодо морфологічної концепції
категорії відмінка. Вчений зазначав, що у праці Якобсона Р. не знайшов відображення суперечливий
характер змісту відмінка, який виявляється у двох планах: у взаємодії між членами категорії відмінка
(внутрішня взаємодія), з одного боку, і взаємодія кожного члена відмінкової категорії з іншими
елементами висловлювання (зовнішня взаємодія) – з другого. Вихованець І.Р. підкреслював, що під час
визначення загального значення відмінків Якобсон Р. орієнтувався насамперед на основне значення
кожного відмінка. Таким чином, ігнорувалися їх вторинні значення.
Проблема сутності категорії відмінка досліджувалась і в українській лінгвістиці. В україністиці
першу спробу розв’язання цієї проблеми здійснив свого часу Тимченко Є.К. Цей український дослідник
видав монографії про відмінки української мови, у яких описав значення і синтаксичні функції
відмінкових форм. За останні десятиліття з’явилися нові дослідження відмінкової системи української
мови, у яких висвітлюються актуальні питання, що стосуються відмінків української мови, описуються
значення і функції відмінкових форм (Вихованець І.Р., Плющ М.Я.). Своєрідною етапною працею з
питань семантико-функціональної природи відмінкової системи стала монографія відомого сучасного
дослідника граматичної системи української мови Вихованця І.Р. "Система відмінків української мови".
Названа монографія Вихованця І.Р. ґрунтується на попередніх працях мовознавця про прийменникову
систему української мови, семантико-синтаксичну структуру речення, частини мови. У цих наукових
дослідженнях розроблено чітку концепцію, яка будується з урахуванням взаємодії і взаємовідношень
семантичних, синтаксичних і морфологічних ознак граматичних явищ. Відмінкова система української
мови розглядається вченим як неоднорідна сукупність семантико- і формально-синтаксичних функцій.
Відмінкова форма трактується мовознавцем як поліфункціональна, що виражає категоріальне відмінкове
значення, розташоване на семантико-граматичній осі предметності і розчленовується на ряд значеннєвих
компонентів, які не об’єднуються інваріантним значенням. Це твердження, фактично, заперечує вузький
морфологічний підхід до виявлення значень відмінків і підкреслює ідею ієрархічної структури
відмінкової системи. За Вихованцем І.Р., ієрархія відмінків виявляється в розподілі відмінків на
центральні, напівпериферійні і периферійні, а їх функцій – на первинні і вторинні. Саме таке розуміння
проблеми визначення і класифікації відмінків та їх функцій, на думку вченого, є відображенням мовної
реальності й динамізму в граматичній структурі мови і характеризує семантико-синтаксичний аспект
відмінкової форми у процесі її виникнення та становлення. Представники функціональної граматики,
разом з Вихованцем І.Р., розглядають категорію відмінка у взаємодії з іншими граматичними
категоріями іменника – категоріями роду і числа. Однак цій категорії відводиться визначальне місце,
оскільки жодна інша граматична категорія іменника не може зрівнятися з відмінками ні за обсягом
семантичних функцій, ні за роллю в семантико- і формально-синтаксичній структурах речення, ні за
послідовністю морфологічного вираження, ні за відображуваним у відмінках характером синтаксичних
зв’язків іменника з другою центральною частиною мови – дієсловом.
Спираючись на сучасні дослідження мовознавців, зазначимо, що проблема сутності категорії відмінка
виявила її багатогранність. Їй властиві семантичні, морфологічні та синтаксичні характеристики.
Семантичні функції відмінків визначаються на основі валентності предикатів як слів зі значенням
ознаки. Морфологічна сутність відмінка виявляється на основі його словозмінного афікса, що корелює з
іншими такої ж природи афіксами морфологічної парадигми даного слова (слів) і виражає синтаксичні
зв’язки і семантико-синтаксичні відношення слова, яке має його словозмінний кінцевий афікс, до інших
компонентів речення або словосполучення. Синтаксична значущість відмінка полягає у виявленні його
зв’язків з іншими компонентами речення або словосполучення. Детально розглянемо названі вище
відмінкові характеристики.
Категорія відмінка у трактуванні лінгвістів є послідовно семантичною. Семантичний зміст її є
відображенням відношень між предметами і явищами позамовної дійсності. Слід зазначити, що
семантика категорії відмінка вказує на різні відношення предмета до інших предметів навколишньої
дійсності. Дослідники підкреслюють, що у структурі мови відмінки виражають семантико-синтаксичні
відношення іменників переважно до дієслів.
У функціональній граматиці існує два підходи до трактування семантичного змісту відмінків. Один із
них повністю охоплює семантичні функції відмінкових форм. Науковці, що дотримуються такого
підходу, зараховують до сукупності відмінкових семантичних функцій різнорідні значення: як власне
відмінкові (функції суб’єкта, об’єкта, знаряддя, засобу, адресата тощо), так і невідмінкові (обставини
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часу, предикативне значення тощо). До такої сукупності семантичних функцій відмінків можуть
належати і значення, що не властиві відмінкам, а надані їм під впливом лексичного оточення відмінків.
На думку вчених, є більше підстав дотримуватися вузької інтерпретації відмінкових значень. Власне
відмінкова семантика стосується лише предметності, що знаходить реалізацію в різних семантикограматичних предметних функціях. Залежно від семантичної природи означуваного слова мовознавці
виводять значення відмінків: суб’єкта дії, суб’єкта стану, об’єкта дії, об’єкта стану, адресата дії, знаряддя
дії, засобу дії. Вони вважають, що окремого розгляду потребує локативна семантика, яка передається
відмінковими формами. Ця семантика, з одного боку, стосується предмета, немовби становить суто
відмінкову семантику, а з другого боку, відображає ознакові грані предметності, що дає підстави
розглядати подібну семантику на фоні обставинних значень. Тому вчені і рекомендують одну частину
просторової семантики відмінків розглядати у сфері відмінкового функціонування, а іншу – у сфері
позаіменниковій. В останньому випадку йдеться про сферу прислівника як периферійної частини мови.
Відмінкова категорія є і найважливішою морфологічною категорією іменника. Пояснюється це тим,
що вона послідовно виражається морфологічними засобами (флексіями) і становить абсолютно
регулярний і найбільш "чистий" тип словозміни іменника, а також розчленовується на найбільшу
порівняно з іншими категоріями кількість морфологічних грамем. Мовознавці підкреслюють, що
категорія відмінка іменника є послідовно корелятивною морфологічною категорією, оскільки її грамеми
виражаються формами того самого слова. Граматична категорія відмінка іменника розглядається і як
синтаксична категорія. Відмінок у власне іменниковому функціонуванні повністю спрямований у
синтаксичний ярус мови. Він є необхідним компонентом формально- і семантико-синтаксичної
структури речення, тобто являє собою типово синтаксичну категорію. Йдеться про те, що категорія
відмінка іменника представлена одним з її членів, але не будь-яким, а тільки цим. Таким чином, вона
стає необхідним компонентом певної синтаксичної конструкції. Саме включення в синтаксичну
конструкцію цієї, а не іншої грамеми категорії відмінка, є умовою наявності цієї синтаксичної структури.
Якщо ж відбувається заміна якогось відмінка іншим, то це веде до зміни самого типу синтаксичної
конструкції або ж до її руйнування. Категорія відмінка характеризується постійною синтаксичною
значущістю. Для неї характерна обов’язкова участь у побудові елементарного речення. Різні відмінкові
форми пов’язані з різними типами синтаксичних конструкцій. Різні грамеми категорії відмінка є
необхідним і важливим компонентом як формально-синтаксичної, так і семантико-синтаксичної
структури речення. Важливо зазначити, що семантико-синтаксичну структуру речення формують
семантико-синтаксичні відношення і синтаксеми, що мають зовнішнє спрямування – на відображення
відношень між явищами позамовної дійсності. Необхідними компонентами семантико-синтаксичної
структури речення виступають саме відмінки.
У функціональнїй граматиці виділяються на найвищому рівні абстракції у семантико-синтаксичній
структурі речення чотири типи семантико-синтаксичних відношень: субстанціальні (предметні),
процесуальні, атрибутивні й обставинні. Кожен із чотирьох типів на нижчому рівні абстракції має свої
підтипи. Відповідно до семантико-синтаксичних відношень, виділяються субстанціальні, процесуальні,
атрибутивні, обставинні синтаксеми з їх внутрішнім розподілом на суб’єктні, об’єктні, адресатні,
інструментальні тощо (синтаксеми субстанціального типу), просторові, часові, причинові, цільові,
допустові та інші (синтаксеми обставинного типу). Відмінки виражають субстанціальні синтаксеми, які
відображають валентність предиката. Вони входять як необхідні компоненти в семантико-синтаксичну
структуру речення. Якщо відмінкові форми переходять у зони процесуальних, атрибутивних і
обставинних синтаксем, то це свідчить про семантико-синтаксичну транспозицію відмінків. У таких
випадках йдеться про невласне відмінкове функціонування. Семантико-синтаксична структура речення
ґрунтується на формально-синтаксичній. Це пояснюється тим, що кожен компонент речення як у
формально-синтаксичному, так і в семантико-синтаксичному аспектах визначається на основі його
синтаксичних зв’язків. Мовознавці розглядають формально-синтаксичну структуру речення –
синтаксичні зв’язки і виділювані на їх основі компоненти речення – у зв’язку з формально-синтаксичним
функціонуванням. Розглянемо питання про кількість членів відмінкової системи української мови.
Поділяючи думку представників функціональної граматики, вважаємо, що визначення кількості
відмінків повинно ґрунтуватися на комплексному критерії, який обов’язково має враховувати
морфологічні, формально- і семантико-синтаксичні фактори. Виходячи із названого комплексного
критерію, у функціональній граматиці до членів відмінкової парадигми української мови відносяться:
називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, кличний відмінки. Кожен із них має набір
словозмінних афіксів, первинні семантичні та синтаксичні функції. Окремо розглядається місцевий
відмінок, оскільки до нього не застосований комплексний критерій у трьох вимірах. Місцевий відмінок
хоч і має набір морфологічних засобів вираження, звичайно не виявляє функціонального навантаження, є
семантично нейтралізованим поєднуваними з ним прийменниками. Прийменниково-відмінкові форми
місцевого відмінка необхідно розглядати в системі аналітичних синтаксичних прислівників, "тобто форм,
у яких відбувся синтаксичний ступінь переходу іменника у прислівник".
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Кожен відмінок виконує особливу роль у ієрархічно організованому ряду. Вона залежить від
лексичного наповнення відмінкової форми, характеру зв’язку з предикатом, явищами семантичної
перехідності у значеннях відмінків. Виходячи з цього, у функціональній граматиці серед відмінків
виділяється центр, або ядро, напівпериферія і периферія. Кваліфікація відмінка як центрального,
напівпериферійного та периферійного відбувається за його первинними семантико- і формальнограматичними функціями. Центральними відмінками вважаються називний і знахідний відмінки.
Пояснюється це тим, що саме з ними пов’язані семантико-синтаксичні функції суб’єкта та об’єкта. У
структурі речення названі функції співвідносяться з функціями підмета та сильнокерованого
придієслівного другорядного члена. До напівпериферійного належить давальний відмінок. Його
семантико-синтаксична функція адресата дії співвідноситься з функцією напівсильнокерованого
придієслівного другорядного члена речення. На периферії відмінкової системи знаходиться орудний
відмінок. Він виконує функцію інструменталя і займає щодо опорного дієслова предиката периферійне
місце. Цей відмінок виступає в ролі придієслівного слабкокерованого другорядного члена речення.
Периферійному кличному відмінку властивий синкретизм первинних функцій. Родовий відмінок має
похідний характер і "виступає засобом конденсації висловлювання, супроводжуючи трансформацію
речення у словосполучення". Місцевий відмінок найчастіше вживається в реченні в ролі обставини.
Кожен відмінок, крім первинної, має і вторинні індивідуальні семантико-синтаксичні відмінкові функції.
Ці функції визначаються відповідно системою і контекстом. У своїй первинній функції певний відмінок
входить у відмінкову систему, причому перетворює всі інші форми в цій функції у свої комбінаторні
варіанти, а у вторинних функціях сам виступає комбінаторним варіантом основного в даних функціях
відмінка.
Підсумовуючи висловлене вище, зазначимо: 1.Лінгвістичну основу функціонального підходу до
вивчення категорії відмінка іменника в курсі української мови у вищій школі складають такі
взаємопов’язані поняття: значення, форми і функції відмінків. 2.Розгляд відмінків іменників у єдності їх
значень, форм і функцій сприятиме розумінню сутності цієї іменникової категорії і її ролі в
комунікативному процесі. 3.Практичне засвоєння відмінкових форм іменників у взаємозв’язку з
найважливішими значеннями і функціями забезпечить оволодіння необхідними граматичними знаннями
про відмінкову систему рідної мови і формування відповідних практичних умінь оформлювати власні
усні і письмові висловлювання, підвищить загальний мовно-мовленнєвий розвиток студентів.
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Дубовик С.Г. Лингвистические основы функционального изучения категории падежа
существительных в высшей школе.
Статья посвящена вопросам методики преподавания грамматического материала украинского языка в
высшей школе. В материалах статьи рассматриваются лингвистические основы функционального
изучения категории падежа существительных. Методика использования функционального подхода к
изучению системы падежей существительных предполагает их рассмотрение в единстве значений,
форм и функций.
S.H. Dubovyk. The Linguistic Basis of the Functional Approach to the Study of the Case Category of Nouns
in Higher School.
The article highlights the problems of the methodology of teaching grammar material of the Ukrainian language
in higher educational establishment. It acresses the linguistic basis of the functional study of the case category of
nouns. The methodology of using the functional approach to the study of the case system presupposes their
consideration in the unity of its meanings, forms and functions.
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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З ОСНОВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В КУРСІ
ІНФОРМАТИКИ
Розглядаються наукові засади добору змісту навчального матеріалу та аналізується структура змісту
основ штучного інтелекту в курсі інформатики для студентів фізико-математичних спеціальностей
вищого педагогічного закладу освіти.
Правильне визначення структури, обсягу, змісту дисципліни інформатика для фізико-математичного
факультету вищого педагогічного закладу освіти, що відповідає рівню інформатизації суспільства і
забезпечує ефективне досягнення цілей освіти з інформатики, є однією із головних проблем перебудови
методичної системи навчання інформатики на сучасному етапі вищої школи. Ряд дослідників,
розглядаючи питання навчання інформатики, математичної логіки та логічного програмування у
педагогічних закладах освіти, методики навчання та використання систем штучного інтелекту у середній
школі (Н.В. Апатова, Н.Р. Балик, А.Ф. Верлань, М.І. Жалдак, І.М. Забара, І.С. Іваськів, К.М. Любченко,
Ю.С. Рамський, Ю.В. Триус) здійснювали відповідний добір змісту навчального матеріалу, зокрема з
основ штучного інтелекту. Однак поза їх увагою залишилося вирішення проблеми цілеспрямованого
добору змісту навчального матеріалу з основ штучного інтелекту для студентів фізико-математичних
спеціальностей вищого педагогічного закладу.
Особливо актуальною ця проблема постає в умовах диференційованого навчання, впровадження
модульно-рейтингової системи та перспективного переходу системи вищої освіти на кредитно-модульну
систему навчання [1].
У визначенні змісту основ штучного інтелекту в курсі інформатики слід виходити з положень [2:223],
що відображають логіко-психологічний аспект добору навчального матеріалу. Суть їх полягає у тому, що
знання засвоюються у процесі аналізу умов їх походження, завдяки яким вони стають необхідними, і,
поряд з цим, навчальний матеріал має забезпечувати можливість виявлення предметних джерел знань і
виділення генетично вихідного, суттєвого, всезагального відношення, що визначає зміст і структуру
об’єкта даних знань; відтворення такого відношення у відповідних моделях, що дозволяє виявляти його
властивості у чистому вигляді; конкретизувати вказане відношення об’єкта у системі окремих знань про
нього, єдність яких дозволяє здійснювати мисленні переходи від всезагального до окремого і навпаки;
набуття загально-навчальних умінь переходу від виконання дій у розумовому плані до виконання їх у
зовнішньому плані і навпаки.
У доборі змісту основ штучного інтелекту мають бути враховані теоретично та експериментально
обґрунтовані принципи добору змісту освіти з математики у середній школі [3:11]: принцип пріоритету
розвиваючої функції навчання; принцип диференційованої реалізованості; принцип інформаційної
ємності і соціальної ефективності; принцип діагностико-прогностичної реалізованості, дидактичні
принципи навчання (науковості та доступності, наступності, систематичності, системності,
перспективності і наочності); модульний принцип добору змісту; принцип концентризму; принцип
гуманізації і гуманітаризації освіти.
Розглянемо деякі принципи та засади добору змісту навчального матеріалу з основ штучного
інтелекту в курсі інформатики фізико-математичного факультету вищого педагогічного закладу освіти.
Науковість, орієнтація на сучасні наукові та практичні досягнення зі штучного інтелекту.
Принцип науковості передбачає відбір вірогідної, науково достовірної інформації для передачі
студентам. У сучасній науковій думці переважає розуміння штучного інтелекту, з одного боку, як
наукового напрямку, у рамках якого ставляться і розв’язуються задачі апаратного або програмного
моделювання тих видів людської діяльності, що традиційно вважаються інтелектуальними, а з іншого як властивості штучних (інтелектуальних) систем виконувати функції, які імітують інтелектуальну
діяльність людини і традиційно вважаються людською прерогативою [4-10].
Розрізняють два напрями досліджень у галузі штучного інтелекту: нейробіологічний - імітація
структури і функціонування біологічних клітин живого інтелекту; прагматичний - відтворення у
штучному інтелекті тих інформаційних процесів, що відбуваються під час розв’язування інтелектуальних
задач людиною. Останній виявився на даний час більш ефективним - він був спрямований на практику і
не передбачав спроби моделювати функції мозку; творчі процеси тут намагалися відтворити своїм,
відмінним від людського, машинним, тобто комп’ютерним способом. Щодо інтелектуальних систем, то
серед їх груп виділяються експертні системи (ЕС) як такі, що відрізняються від інших за своєю метою
(розв’язування експертних задач) та побудовою (не просто механічна, а інтелектуальна програма), - тим
самим ЕС виступають одним із найвагоміших досягнень сучасного етапу розвитку штучного інтелекту.
Необхідною складовою сучасного персонального комп’ютера (ПК) є інтелектуальні системи. Поряд із
цим більшість прикладного програмного забезпечення ПК містить окремі компоненти інтелектуальних і,
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зокрема, експертних систем. Наприклад, текстові процесори, електронні таблиці, графічні системи мають
вбудовані системи автоматизованого пошуку; широко використовуються системи перекладу Плай, Magic
Gooddy, Stylus, Prompt; значну роль під час роботи на ПК відіграють системи розпізнавання, які
дозволяють переводити у машинний код і розпізнавати попередньо сканований друкований або
рукописний текст (Fine Reader, Mach Cad), а також системи введення, переведення у машинний код та
розпізнавання усної мови (MSVoice). Слід вказати на недостатню забезпеченість вищих педагогічних
закладів навчально-методичним забезпеченням, орієнтованим на
цілеспрямоване вивчення
інтелектуальних систем персонального комп’ютера.
Отже, з урахуванням того, що прагматичний напрямок вимагає комп’ютерного моделювання та
програмування штучного інтелекту, постають закономірними етапи послідовного навчання основ
штучного інтелекту: система (мова) програмування, яка придатна для розв’язування задач штучного
інтелекту; штучний інтелект як науковий напрямок та властивість інтелектуальних систем; експертні
системи; інтелектуальні системи персонального комп’ютера.
Розгляд штучного інтелекту з позицій його історичного розвитку.
З самого початку зародження цієї науки актуальними для прагматичного напрямку постали питання
відбору відповідних ефективних систем програмування штучного інтелекту.
Процедурні мови, що використовувалися з цією метою, засвідчили їх недостатню пристосованість до
розв’язування інтелектуальних задач. На перші позиції вийшли функціональні мови, які, з огляду на
задачі штучного інтелекту, найефективніше представила мова ЛІСП. Ця мова дозволяє найбільш виразно
описати саме те, як що-небудь слід робити, і тому ЛІСП все ж залишається мовою типу "як", до якого
слід віднести і процедурні мови. Слід зазначити, що ЛІСП зазнав широкого розповсюдження серед
дослідницьких центрів штучного інтелекту у США і довгий час не мав серйозних конкурентів серед мов
програмування.
На початку 70-х років була розроблена мова логічного програмування ПРОЛОГ, яка реалізує
філософію цільового програмування (програмування у термінах цілей) - так зване програмування типу
"що". Логічне програмування - це відносно новий перспективний напрямок сучасного програмування,
що виник у рамках робіт зі створення штучного інтелекту [4-7; 9-10]. Основна мета логічного
програмування - підвищення "інтелектуальності" комп’ютерів: недаремно воно було взято за
концептуальну основу відомого проекту ЕОМ 5-го покоління. ПРОЛОГ хоча є не єдиним представником
логічного програмування, але все більше використовується на сучасному етапі для програмування
штучного інтелекту [9; 11-12]. ПРОЛОГ призначений для програмування додатків, які використовують
засоби і методи штучного інтелекту і створення експертних систем. На ПРОЛОЗІ можна складати
програми для розв’язування реальних задач, засвоївши лише мінімальну кількість концепцій
програмування. Ця мова є декларативною: програміст задає необхідні факти і правила, а ПРОЛОГ
використовує дедуктивне виведення для розв’язування задачі. Такий метод є повністю протилежним
програмуванню будь-якою процедурною мовою. ПРОЛОГ орієнтований не на розробку розв’язування, а
на систематичне і формальне описування задачі у такий спосіб, за яким розв’язування слідує зі
складеного описання. Для цієї мови характерним є природний, логічний підхід до розв’язування задач,
тому як початківці, так і професіонали можуть створювати потужні системи у короткий строк [11: 5-8].
Поряд із цим, впровадження ПРОЛОГУ в навчальний процес середньої школи близького та далекого
зарубіжжя має тривалий і позитивний досвід: з 1978 р. в Англії, в 80-х роках у Данії, Росії [13: 13],
Швеції [14: 117] і т.д.
Інформаційна ємність та оптимізація обсягу навчальної інформації.
Програмою з інформатики та обчислювальної техніки для спеціальностей "математика і
інформатика", "фізика і інформатика" вказується, що студенти повинні знати: поняття про системи
штучного інтелекту; структуру та склад інтелектуальної системи; поняття про базу знань; поняття про
мови логічного програмування; основні конструкції мови логічного програмування ПРОЛОГ; поняття
про експертні системи та їх розробку. Цією ж програмою передбачається, що студенти повинні вміти
створювати бази даних і знань засобами мови логічного програмування ПРОЛОГ [16: 10-11]. Програма з
основ інформатики для спеціальностей "математика і фізика", "фізика і математика" передбачає розгляд
тільки одного питання, пов’язаного зі штучним інтелектом - "Експертні системи. Експертні системи
спеціального призначення" [16: 21]. При цьому не вказується, яким обсягом теоретичних знань та
практичних умінь повинні володіти студенти.
Методичні розробки вітчизняних учених та методистів орієнтують учителів інформатики середньої
школи на більш глибоке (у порівнянні з програмою вищого педагогічного закладу) вивчення окремих
питань, пов’язаних зі штучним інтелектом [15: 44-45]. Ряд підручників з основ інформатики для
середньої загальноосвітньої школи [17-18] передбачають розгляд штучного інтелекту, інтелектуальних та
експертних систем в обсязі, що перевищує перелік відповідних питань, передбачених програмами з
інформатики для студентів спеціальностей "математика", "фізика".
Слід зазначити, що окремі посібники з інформатики для студентів вищих навчальних закладів
включають вивчення питань, пов’язаних зі штучним інтелектом [19: 286-318].
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Диференційована реалізованість та модульний добір змісту.
Під диференційованим підходом в організації навчального процесу вищої школи ми розуміємо
дидактичний принцип, згідно з яким досягається навчальний вплив на студентів, що ґрунтується на знанні
їхніх індивідуальних особливостей і дозволяє викладачу створити об’єктивні умови для адекватної
самооцінки та розвитку студентами своїх здібностей, для свідомого і обґрунтованого вибору відповідного
рівня вивчення дисциплін у складі різнорівневих мікрогруп. Указаний вплив здійснюється шляхом
різнопрофільного відбору змісту навчального матеріалу; визначення рівнів вимог до знань та вмінь, пред’явлення їх студентам через відповідні теоретичні завдання та практичні вправи; вибору таких форм організації
навчального процесу, які б стимулювали активність студентів, раціонально поєднували фронтальне, групове,
мікрогрупове та індивідуальне навчання і при цьому визначали б рівень діяльності студентів.
Базуючись на вказаному нами розумінні диференційованого підходу у вищій школі, зміст основ
штучного інтелекту повинен передбачати можливість профільної диференціації, з одного боку, для
спеціальностей "математика і інформатика", "фізика і інформатика" тощо, з другого, - для інших
спеціальностей фізико-математичного факультету.
З огляду на особливості впровадження модульно-рейтингової системи під час навчання основ
інформатики [20: 134] в курсі основ штучного інтелекту, важливо, щоб навчальний матеріал був
дискретним, кожна його відокремлена частка була логічно та змістовно завершена для окремого
входження з іншими частками до складу модуля; при цьому структура навчального матеріалу має бути
визначена у послідовності, яка забезпечує можливість якісного і повного вивчення кожного наступного
структурного елементу на основі раніше розглянутих.
Теоретична повнота, доступність та практична реалізованість.
Використання логічного підходу до штучного інтелекту і мови ПРОЛОГ до його програмування
дозволяє ефективно поєднати та збалансувати обсяг, глибину теоретичного матеріалу з його доступністю
і цілком посильним обсягом самостійної роботи студентів для якісного засвоєння. Необхідність вивчення
нової мови програмування компенсується її доступністю - вона цілком доступна навіть школярам
молодших класів [13: 13]. До переваг ПРОЛОГУ слід віднести й те, що програми, написані цією мовою,
мають відносно малий програмний код та забезпечують можливість послідовного вивчення широкого
спектру проблем прагматичного напрямку штучного інтелекту: від подання найпростіших баз даних
через подання баз знань (логічні методи, правила продукції, семантичні мережі, фрейми) і розв’язування
окремих інтелектуальних задач до розробки діючих демонстраційних моделей інтелектуальних і
експертних систем та роботи з ними у режимах користувача, експерта, інженера знань (ведення діалогу з
системою, поповнення, модифікація бази знань тощо) [15-19; 21]. Слід зазначити, що ПРОЛОГ як мова
логічного програмування використовує у формі фраз Хорна логіку предикатів першого порядку [12: 17],
а остання є одним із розгалужень математичної логіки. Для глибокого розуміння суті логічного
програмування та ефективного використання мови ПРОЛОГ на профілюючих спеціальностях необхідно
розглянути відповідні питання математичної логіки [12].
На даний час існує велика кількість середовищ розробки і діалектів мови ПРОЛОГ. Ряд авторів
рекомендують для використання у середній школі російськомовну версію ПРОЛОГ-Д, написану
спеціально з навчальною метою і реалізовану для КНОТ "ЯМАХА" MSX2, УКНЦ, БК-0010 "АГАТ", БК0011, IBM PC/АТ/ХТ [13]. Розглядаються різноманітні версії мови: МІКРО-ПРОЛОГ, DEC-10,
СиПролог, КВИНТУС ПРОЛОГ, ПРОЛОГ-2, УНСВ ПРОЛОГ, ТУРБО ПРОЛОГ тощо [12] . Серед
сучасних комерційних версій слід виділити: Arity Prolog 6.1, Delphina Prolog, LPA-Prolog, PDS Prolog,
Visual Prolog .
Ми притримуємося тієї точки зору [19], за якою доцільним на фізико-математичних факультетах є
використання русифікованої версії компілятора ТУРБО-ПРОЛОГ 2.0: вказана версія дозволяє ефективно
використовувати наявну матеріальну базу середньої та вищої школи; з огляду на розробку цієї мови
компанією Borland середовище програмування подібне до середовища ТУРБО-ПАСКАЛЮ, що широко
використовується в курсі інформатики, при цьому графічні та деякі інші команди аналогічні мові
ПАСКАЛЬ; можна створювати багатомодульні програми, які працюють автономно (що важливо для
розробки моделей експертних систем) тощо.
Проведене дослідження дає підстави для таких висновків:
1. Вивчення основ штучного інтелекту на відповідних спеціальностях вищого педагогічного закладу
освіти є мало дослідженим, зміст недостатньо інформативний, програмні вимоги дещо занижені; в
окремих випадках обсяг навчальної інформації не дає можливості одержати мінімально-базові знання зі
штучного інтелекту та відповідні вміння з його програмування.
2. Розвиток і впровадження у вищій школі модульної системи навчання, профільної та рівневої
диференціації вимагає від змісту з основ штучного інтелекту відповідної структурованості, максимальної
гнучкості як до визначення обсягу інформації, так і до постановки вимог рівня оволодіння цією
інформацією різними студентами.
3. Враховуючи історичний розвиток штучного інтелекту як науки, досвід середньої та вищої школи у
викладанні цієї дисципліни, слід вважати виправданим використання логічного підходу до штучного
інтелекту на базі мови логічного програмування ПРОЛОГ.
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4. Попередньо визначені структура та зміст навчального матеріалу з основ штучного інтелекту на
фізико-математичному факультеті вищого педагогічного закладу освіти [21] є достатньо
обґрунтованими. Однак запропоновану структуру змісту - логічне програмування, штучний інтелект,
експертні системи - доцільно доповнити новим розділом (модулем) "Інтелектуальні системи
персонального комп’ютера".
Слід зазначити, що доповнення змісту навчального матеріалу з основ штучного інтелекту розділом
"Інтелектуальні системи персонального комп’ютера" вимагає розробки цілеспрямованої, науковообґрунтованої методики навчання студентів використанню інтелектуальних систем сучасного
персонального комп’ютера у майбутній професійній діяльності.
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Матеріал надійшов до редакції 2.02.2004 р.
Спирин О.М. Содержание учебного материала по основам искусственного интеллекта в курсе
информатики.
Рассматриваются научные аспекты отбора содержания учебного материала и анализируется
структура содержания основ искусственного интеллекта в курсе информатики для студентов физикоматематических специальностей педагогического вуза.
Spirin O.M. Contents of the Teaching Material on Fundamentals of Artificial Intelligence in the Course of
Computer Science.
The article features scientific criteria for selection of the teaching material and analyses the contents structure
of fundamentals of artificial intelligence in the computer science course for physics and mathematics students of
higher teacher' training establishments.
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МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ НАВЧАННЯ
ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ
У статті характеризуються основні методичні вимоги щодо початкового етапу оволодіння польською
мовою студентів філологічних факультетів вищих закладів освіти.
У сучасній методичній науці значна увага приділяється питанням організації навчання іноземних мов
в умовах початкового етапу. Ця проблема є складним комплексом методичних, лінгвістичних та
психологічних питань. Методичний бік її пов’язаний із забезпеченням необхідних умов для успішного
формування вмінь і навичок іншомовного мовлення на початковому етапі.
В методиці існує багато визначень поняття "початковий етап". Науковці по-різному визначають
кількість матеріалу, необхідного для засвоєння на початковому етапі, вказують на різні строки його
тривання. Більше того, деякі відділяють цей період навчання від перших зустрічей з мовою, інші
співвідносять його із початком роботи над мовою. Були також спроби охарактеризувати початковий етап
як комплекс вимог щодо кількох видів мовленнєвої діяльності, або розглядати його однобічно як
підготовку в одному напрямі.
Так чи інакше, поняття етапу обов’язково пов’язується із певною завершеністю знань, умінь і навичок
(Зимня І.О., Леонтьєв О.О., 1976). Відповідно, початковим етапом можна вважати відносно тривалий
навчальний період, що має забезпечити якісний стрибок суб’єкту навчання у плані початкового
оволодіння ним навчальним матеріалом.
Стосовно процесу оволодіння іноземною мовою (польською зокрема) на початковому етапі, то
основним змістом навчання є мовний матеріал і формування навичок володіння ним, що вимагає
комплексності в організації такого матеріалу. Під комплексністю розуміємо факт представленості у
матеріалі-об’єкті вивчення початкового етапу усіх аспектів виучуваної мови: фонетико-інтонаційного,
лексичного, граматичного.
Наступною важливою ознакою процесу організації початкового навчання є наявність позитивної
мотивації. З цілого ряду психологічних досліджень відомо, що будь-яка людська дія причинно зумовлена
і вмотивована необхідністю задоволення потреби, що її викликала (Рубінштейн С.Л., Леонтьєв О.О.,
Дашкевич О.В., Вілюнас В.К. та ін.). Мотив – це те, що стимулює людину до здійснення тієї чи іншої дії.
Так, наприклад, вивчення іноземної мови може визначатися мотивами пізнавального характеру
(бажанням оволодіти новою мовою, читати літературу цією мовою, ознайомитись із культурою націїносія). В цьому випадку для суб’єктів навчання характерною є внутрішня готовність, настанова на
оволодіння мовою. Така мотивація робить навчання ефективним навіть за умови існування окремих
методичних недоліків в організації навчання.
Підтримати позитивне ставлення до навчання часто буває досить складно. Специфічно побудоване
початкове навчання може мати особливості, які негативно впливають на позитивну мотивацію. Така
особливість, наприклад, може полягати у наявності невідповідності між тим, чого очікують студенти,
розпочинаючи вивчати іноземну (польську) мову, та тим, що вони насправді змушені робити.
Розпочинаючи навчання, студенти очікують, що буде створено умови для швидкого занурення до світу
мови, яка для них, природно, існує у формі мовленнєвої активності. На перше заняття вони приходять
навчатися розмовляти, спілкуватись. Безперечно, вони з бажанням починають засвоювати те, що їм часто
пропонує початковий етап. Однак, дуже швидко більшість студентів розуміє, що запропонований,
наприклад, лексичний матеріал не може задовольнити навіть їхніх елементарних потреб у здійсненні
комунікації. На заняттях майже не виникає ситуації спілкування (за винятком елементарних пояснень, а
також окремих звернень викладача з проханням відповісти на нескладні запитання). Тому немає нічого
дивного у тому, що первинний запал поступово зникає, а саме це підтверджують результати наших
особистих спостережень за процесом засвоєння мови.
Щоб подолати згадані вище недоліки і зберегти зацікавленість студента навчанням, очевидно,
необхідно ґрунтовніше підходити до процесу відбору навчального мінімуму початкового етапу. Такий
відбір для початкового курсу польської мови проводився нами з урахуванням мети й особливостей
організації навчального процесу. Оскільки останній передбачав створення умов для реального
спілкування, лексичний мінімум повинен був відзначатись:
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1) наявністю достатньої для здійснення повноцінної комунікації кількості лексичних одиниць,
характерних для усного діалогічного мовлення: слів-заповнювачів пауз, лексичних одиниць різних
функціональних стилів, експресивно забарвлених слів, фразеологічних зворотів, еліпсів, кліше;
2) достатньою представленістю лінгвокраїнознавчої лексики;
3) наявністю емоційних варіантів, що відповідають потребам формування індивідуального
мовлення кожного студента;
4) наявністю лексики на вибір, що відображає інтереси й запити студентів.
Такі принципово важливі для формування навчального словника засади сформульовано у результаті
аналізу мети й завдань конкретного курсу польської мови та існуючого досвіду організації навчання
лексики. Одразу зауважимо, що методика навчання іноземців (українців зокрема), які вивчають польську
мову на університетських курсах, все ще обмежується лише окремими спостереженнями, якими
викладачі-практики не вельми часто діляться на сторінках наукових часописів. Обмеженою є також
кількість посібників, збірників вправ, словників для навчання польської мови, хоча останнім часом
відбулися певні зміни на краще.
Викладач польської мови як іноземної може спробувати самотужки долати існуючі проблеми,
пов’язані із браком необхідної літератури (передусім польсько-українського словника-мінімуму),
покладаючись на власну інтуїцію, досвід. У цьому зв’язку необхідно вказати на існування точки зору,
згідно з якою власний досвід, інтуїція вчителя визнаються чи не найголовнішими чинниками процесу
навчання (W.Źarski, 1993). Зауважимо, що іноді такий підхід до організації навчання може виявитись
досить вигідним і принести певні позитивні результати. Однак рішення саме так побудувати процес
вивчення мови, наприклад, Д. Бутлер, на нашу думку, справедливо вважає невдалим помилковим (Butler
D., 1992:102).
Навіть лексика підручників, відібрана та запланована для засвоєння, повинна у процесі навчання
підлягати певній селекції: деякі слова варто добре зафіксувати в пам’яті студентів, автоматизувати їх
використання, інші можна лише пояснити, не думаючи про їх негайне засвоєння. До першої групи можна
віднести так звані загальні вирази, типу znajdować się, robić, wywołać, rzecz, powód, sprawa, які можуть
бути використані в контексті замість багатьох слів із конкретним значенням; до другої – слова, що в
реальному житті використовуються дуже рідко, значення яких можна легко встановити за допомогою
двомовного словника.
Початкове навчання має гарантувати студентові засвоєння обмеженої кількості лексичних одиниць
(згідно з нормами приблизно 1000-1500), які однак нададуть йому можливість створювати елементарні
висловлювання польською мовою і сформувати комунікативну компетенцію.
Стосовно комунікативної компетенції зауважимо, що на її сформованість вказує наявність двох типів
мовних здібностей. До таких здібностей належать усна реалізація, або мовлення і слухання (вміння
сприймати), а також реалізація письмова, що включає вміння писати і читати. На нашу думку, під час
вивчення іноземної мови необхідно звертати увагу передусім на формування навичок мовлення, оскільки
в процесі опанування іноземною мовою саме мовлення, а не вміння писати й читати найчастіше
використовується у міжлюдських контактах.
До складу лексичного мінімуму, необхідного для організації початкового навчання, має входити
достатня кількість одиниць, які найчастіше використовуються при побудові речень (наприклад,
показники негативного ставлення, звертання, питальні займенники і т.п.), слова, за допомогою яких
можна вказати на часові, просторові відносини, майнову приналежність, наприклад, blisko-daleko,
najpierw-potem, całość-część, naleźeć do …, а також такі елементи, за допомогою яких можна заповнити
пропуски у висловлюванні, паузи хезитації, які виникають також внаслідок обмеженості знань у галузі
лексики на початку навчання. До словника-мінімуму обов’язково повинні входити лексеми, які дуже
часто вживаються у повсякденному мовленні (наприклад, назви основних продуктів харчування, засобів
пересування, дієслова типу kupić, płacić), а також слова-назви реалій, притаманних країні, мова якої
вивчається .
Для засвоєння у курсі початкового навчання польської мови нами використано лексичний матеріал
польського словника-мінімуму Х. Згулкової та К. Бульчинської (1987). На наш погляд, використання
словника-мінімуму гарантує збереження об’єктивності у процесі відбору навчального матеріалу,
оскільки згаданий словник укладено з урахуванням різноманітних принципів відбору лексики, у тому
числі принципу комунікативної спрямованості.
Принцип комунікативної спрямованості покладено в основу багатьох систем навчання іноземних мов,
в тому числі польської. При побудові сучасних методик навчання іноземних мов, які використовуються у
країнах Європи, враховано точку зору про те, що мова є засобом спілкування. Прихильники
комунікативного підходу, дискутуючи зі структуралістами, які звертають увагу передусім на вивчення
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граматичної будови мови, стверджують, що існують такі сфери вжитку мови, без яких граматичні
усталення не можуть існувати.
Принцип комунікативної спрямованості визначає і зміст навчання – відбір та організацію навчального
матеріалу, конкретизує ситуації спілкування (особлива увага звертається на формування вмінь і навичок,
які дозволяють здійснити комунікацію). Згаданий принцип ставить перед необхідністю своєрідної
організації процесу навчання, використання різноманітних форм для здійснення комунікації.
Передбачається, що визначення принципу комунікативної спрямованості як основного для побудови
початкового навчання призвело до того, що в програмах, які складалися із граматичного матеріалу і
лексики, необхідної для засвоєння на певному етапі, почали з’являтися нові частини, а саме: тематичнопонятійні списки, які враховували комунікативний аспект функціонування мови. Автором першої
розробки був А. Вілкінс, а результат його роботи використано при укладанні першої програми
початкового вивчення англійської мови "The Threshold level English". Програму створено за сприяння
Європейської Ради, метою якої було вироблення системи програм вивчення іноземних мов в єдиній
Європі.
Основним орієнтиром для авторів нових програм є потреби людей, що опановують мову. Значну
увагу приділено також відбору необхідного мінімуму мовного матеріалу, що забезпечував би реалізацію
найбільш важливих актів комунікацій. Упорядковано також перелік функціонально-поняттєвих
категорій, що мали б бути виражені іноземною мовою, це, зокрема:
- повідомлення і отримання інформації;
- вираження думок;
- вираження емоційного ставлення;
- окреслення моральних цінностей;
- оформлення товариських відносин.
Новий перелік було прийнято при опрацюванні багатьох програм для початкових етапів вивчення
іноземних мов. Стосовно програми або переліку функціонально-поняттєвих категорій, що був
підготовлений для польської мови, автори під час відбору матеріалу керувались такими принципами:
- універсальністю, або можливістю вживання виразу в більшій кількості комунікативних
ситуацій;
- стандартністю чи відсутністю багатозначності;
- ступінем складності структури – вибрані коротші вирази і такі, що мають граматичну
структуру, придатну для засвоєння на початковому етапі (Мартинюк В., 1993:119).
Таким чином, було сформовано програму для початкового навчання польської мови, яка відповідала
загальним стандартам, прийнятим у країнах Західної Європи. Поряд із вісьмома підгрупами, що
складаються із інтенцій можливих повідомлень і об’єднані тематично, у програмі подано дев’ять груп
діалогів, які конкретизують подані інтенції. Наприклад, підгрупа Kontakty społeczne складається з таких
частин:
1. Zwracanie czyjejś uwagi, nawiązywanie kontaktu.
2. Przedstawienie się kogoś.
3. Powitanie.
4. Pytanie o samopoczucie (stereotypy powitalne).
5. Poźegnanie.
6. Skladanie źyczeń.
7. Wyraźanie uznania, komplementu.
8. Podziękowanie.
9. Przepraszanie.
10. Zapraszanie.
Для кожної з представлених частин у цій підгрупі розроблено приблизний варіант діалогу.
Наприклад, для частини Zwracanie czyjejś uwagi, nawiązywanie kontaktu запропоновано такі варіанти
реалізації комунікації:
Przepraszam,
Tak, słucham
Proszę pani/pana!
Przepraszam, czy pan Nowak?
Czy moźna o coś zapytać?
Przez telefon:
Ala? Cześć! Tu Piotr!
Dzień dobry! Mówi Piotrek Nowak.
Halo, czy to pani Alina Majewska?

Halo? Kto Mówi?
Majewski, słucham!
Tak, słucham
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Mówi Piotr Nowak (Czy) moźna prosić
Aline?

Nie ma jej.Wyszła.
Będzie za godzine
Tak, proszę!
Proszę chwileczkę
zaczekać!
Przy telefonie, słucham

Nazywam się Hans Wolf.Chciałbym
mówić z panem Janem Majewskim

Ми проаналізували поданий варіант програми і встановили, що лексичний матеріал, який задіяно для
її упорядкування, майже повністю відповідає визначеним нами вимогам. До того ж, аналіз результатів
проведеного експериментального навчання засвідчив, що використання такої програми дозволяє
ефективно здійснювати навчання.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ
У статті розглядаються актуальні проблеми викладання сучасної української літературної мови на
матеріалі вивчення розділів "Лексикологія" і "Фразеологія" у контексті реалізації функціональнокомунікативного підходу до вивчення мови.
Перед учителем-словесником сьогодні стоїть завдання не просто дати учням певні знання з
української мови, а виховати мовну особистість, здатну досконало володіти усіма мовними засобами в
різних мовленнєвих ситуаціях. А це висуває нові вимоги до фахової підготовки майбутнього вчителясловесника, який повинен не лише здобути необхідні лінгвістичні знання, а й навчитися бездоганно
володіти ними у власному мовленні, що послужить, передусім, умовою формування мовлення учнів.
Фахова підготовка майбутнього вчителя-словесника здійснюється у процесі викладання всіх
лінгвістичних дисциплін, але курс сучасної української літературної мови в цьому процесі займає
особливе місце.
Досліджувана нами проблема є невід’ємною складовою методики викладання сучасної української
літературної мови у вищих навчальних педагогічних закладах і якнайтісніше пов’язана з викладанням
основних лінгвістичних дисциплін, а отже, й має безпосереднє практичне спрямування. Тому метою
нашого дослідження є аналіз стану викладання сучасної української літературної мови (на матеріалі
вивчення лексикології і фразеології) і визначення актуальних проблем, що постають у вузівській
методиці, а також шляхів їх розв’язання.
Проблема викладання рідної мови в початковій і середній школі постійно знаходиться в центрі уваги
українських лінгводидактів (О. Біляєв, М. Вашуленко, Л. Варзацька, А. Медушевський, В. Мельничайко,
Л. Скуратівський, Т. Хорошковська, Г. Шелехова та ін.); із проблем вузівської методики викладання
української мови дослідження хоча і проводяться, але значно менше, і коло досліджуваних проблем
досить-таки обмежене: найчастіше дослідження стосуються проблеми розвитку мовної особистості
взагалі, формування культури мовлення майбутніх учителів-словесників і вчителів початкових класів, їх
мовленнєвої компетенції (О. Біляєв, В. Каліш, К. Климова, Л. Паламар, В. Пасинюк, В. Усатий та ін.).
Останнім часом активізувалася робота з розробки нових програм для вищої школи, зокрема з методики
навчання української мови (Т. Донченко, С. Караман, Т. Коршун, В. Мельничайко, М. Пентилюк та ін.).
Крім того, різні аспекти проблеми викладання української мови у вищій школі є об’єктом уваги
лінгвістів та лінгводидактів, про що свідчать публікації останніх років у журналах "Українська мова і
література в школі," "Дивослово," "Рідні джерела," "Початкова школа" тощо (Л. Мацько, Н. Остапенко,
Л. Паламар, Т. Симоненко, Н. Тоцька, О. Штонь та ін.).
Місце рідної мови в житті кожної людини незаперечне, адже "рідна мова – найважливіший засіб не тільки
спілкування, а й мислення, здобуття знань, саморозвитку й самовираження людини. Чим досконаліше людина
володіє мовою рідного народу й рідної землі, тим краще вона засвоює готові знання, точніше мислить, повніше
реалізує свій інтелектуальний потенціал, швидше налагоджує стосунки з іншими людьми"[1: 3]. Саме вивчення
рідної мови покликане "забезпечити всебічний інтелектуальний розвиток дітей, сприяти справі виховання
високоморальних і високоосвічених громадян – патріотів України. Щоб успішно реалізувати їх, учитель
української мови повинен у центрі своєї уваги постійно тримати три основні напрями роботи: розвиток
мислення учнів, збагачення їхнього словника і розвиток зв’язного мовлення" [1: 4]. Від того, наскільки дитина
опанує рідну мову, залежатиме вся її подальша навчальна діяльність, що, в свою чергу, залежить від розвитку
мислення. "Розвиток мислення – це найкраща підготовка дітей до життя. У сучасному вкрай динамічному й
складному світі для діяльності людини важлива не стільки сума знань..., скільки вміння здобувати знання та
відповідно користуватися ними, тобто вичленовувати й аналізувати явища, помічати в них суттєве, робити
правильні висновки й приймати своєчасні виважені рішення"[1: 4]. Тому дуже важливо, щоб майбутні вчителі
засвоїли для себе, що мало лише вивчити відповідний лінгвістичний (і не тільки лінгвістичний) матеріал, треба
навчитися вивчене застосовувати на практиці, зокрема, що стосується мови, – й для забезпечення потреб
спілкування на всіх рівнях, що неможливе без проведення постійної роботи, спрямованої на збагачення
словника й розвиток зв’язного мовлення; ці напрями роботи існують у діалектичній єдності: розвиток мислення
й зв’язного мовлення безпосередньо залежать від словникового запасу і навпаки. Передумовою збагачення
словника дитини, а отже, й подальшого розвитку зв’язного мовлення й мислення, є мова вчителя, "який,
розповідаючи про щось чи ілюструючи певні теоретичні положення, має вводити в обіг і маловідомі та
невідомі для дітей слова української мови"[1: 6].
Саме курс сучасної української літературної мови покликаний "забезпечити фахову підготовку з
сучасної української літературної мови, допомогти студентам практично оволодіти її літературними
нормами, сформувати в них міцні навички культури писемного й усного мовлення"[2:1], тобто
© Янчук Н.В., 2004
129

Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 14. Педагогічні науки

підготувати їх до викладання української мови в загальноосвітніх школах згідно з сучасними вимогами
до мовної освіти школярів.
Вивчення кожного з розділів курсу сучасної української літературної мови необхідно максимально
наблизити до потреб школи, враховуючи останні досягнення лінгвістичної та методичної науки:
вивчення мови повинно ґрунтуватися на останніх досягненнях лінгвістики тексту, адже лише в тексті
можна простежити взаємозв’язки, які виникають між одиницями різних мовних рівнів, а це, у свою
чергу, сприяє розвитку мислення школярів. Недаремно роботу з системного вивчення мови учнями
починають саме з вивчення поняття тексту і його складових. Засвоєння теоретичних засад поняття тексту
є необхідною передумовою успішної реалізації завдань, що стоять перед учителем-словесником, але, на
жаль, далеко не всім аспектам теоретичного обґрунтування тексту приділяється достатня увага у
вузівському курсі сучасної української літературної мови, що визначається чинною програмою.
Формування вчителя, здатного творчо і плідно працювати в умовах сучасної школи, можливе лише за
наявності якісно нових вимог до фахової підготовки майбутнього вчителя, що може бути забезпечено
лише за умови перегляду діючих програм із лінгвістичних дисциплін і перш за все з сучасної української
літературної мови як основної навчальної дисципліни, яка повинна орієнтувати вчителя на забезпечення
єдності мовної освіти і мовленнєвого розвитку учнів. Зміни повинні стосуватися всіх розділів програми з
сучасної української літературної мови, нас же у дослідженні найбільше цікавить специфіка викладання
лексикології й фразеології. Ми не хочемо ніякою мірою применшити роль інших розділів курсу рідної
мови, але, на нашу думку, саме вивчення лексики і фразеології рідної мови повинне закласти фундамент
мовної освіти особистості, адже досконале володіння лексико-фразеологічними одиницями рідної мови
забезпечує, в першу чергу, функціонування мови як основного засобу спілкування.
Обсяг теоретичних відомостей з лексикології і фразеології, як, до речі, і відповідних практичних
умінь і навичок, викладено у програмі з сучасної української літературної мови [3], яка є застарілою,
адже не відповідає сучасним вимогам до фахової підготовки майбутніх учителів-словесників: вона
орієнтована на системне вивчення лінгвістичного матеріалу, але не задовольняє сучасних вимог щодо
формування відповідних умінь і навичок володіння цим матеріалом для забезпечення потреб спілкування
на всіх рівнях. Аналіз пропонованої програми показав, що спостерігається значний розрив між шкільним
і вузівським курсами української мови, хоча "до важливих аспектів викладання курсу "Сучасна
українська літературна мова" належить постійна увага до питань, пов’язаних з висвітленням відповідних
мовних явищ у шкільному курсі мови, постійна орієнтація студентів на професійне застосування знань"
[3:1]. Але з часу виходу аналізованої програми у методиці викладання рідної мови в школі, як уже
зазначалося, відбулися значні зміни.
Якщо у шкільному курсі рідної мови лексика і фразеологія розглядаються як один розділ, то у
вузівському курсі сучасної української літературної мови ці два розділи не об’єднуються в один, хоча в
процесі їх вивчення і встановлюються певні зв’язки та проводяться відповідні паралелі. Таке
розмежування цих розділів пояснюється тим, що одиниці лексикології належать до лексикосемантичного рівня мови, фразеологія ж і її одиниця – фразеологізм – займають окреме, проміжне, місце
у мовній ієрархії.
Вивченню розділів "Лексикологія" і "Фразеологія" передує з’ясування основних понять про лексичну і
фразеологічну системи та основні принципи виділення лексико-семантичних і фразеолого-семантичних
груп, хоча слід зазначити, що названі поняття для студентів філологічного факультету не нові: з поняттям
"лексико-семантичної системи" й основними лексико-семантичними категоріями та фразеологічними
групами вони знайомляться ще в ході вивчення відповідних тем зі вступу до мовознавства. Дуже важливо,
щоб студенти усвідомили, що слова у мові існують не ізольовано, а у певних взаємовідношеннях одне з
одним, утворюючи при цьому відносно стійке єдине ціле, що можливе лише за умови існування певних
відношень – парадигматичних і синтагматичних. Саме розуміння студентами цих відношень і повинне
сприяти усвідомленню ними місця й ролі слова не лише як одиниці лексико-семантичної системи, а й у
мовній ієрархії взагалі. Адже не можна вивчати слово як одиницю лексико-семантичної системи, як, до
речі, і фразеологізм як одиницю фразеологічної системи, ізольовано від інших одиниць мовної ієрархії.
Саме лексика відображає системні відношення, які існують в об’єктивному світі. Завдяки змінам у
суспільстві відбуваються і зміни у лексико-семантичній системі: для позначення нових реалій і понять не
лише з’являються нові слова, а й уже існуючі набувають нових значень. Усе це і сприяє забезпеченню
комунікативних потреб суспільства. Тому необхідно, щоб студенти усвідомили, що лексику і фразеологію
сучасної української літературної мови, як і будь-якої іншої мови, не можна вивчати відірвано від
конкретного народу і його історії. Діюча ж програма з сучасної української літературної мови не
передбачає вивчення лексико-фразеологічних одиниць у таких взаємозв’язках, що пояснюється
пануючими на час її виходу тенденціями вивчення цих одиниць, і не задовольняє достатньою мірою
сучасних потреб фахової підготовки майбутнього вчителя-словесника сучасної школи. Адже розуміння
суті взаємозв’язків одиниць лексико-семантичного рівня необхідно для усвідомлення їх комунікативної
ролі і функціонального призначення, бо слово, як одиниця лексико-семантичного рівня, служить для
побудови одиниць вищого рівня, синтаксичного, – словосполучень і речень, причому речення уже
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виконує комунікативну функцію. Отже, основною функцією слова є номінативна, але в складі речення
воно служить для забезпечення потреб спілкування.
Теоретичні відомості з лексикології передбачають, передусім, з’ясування таких понять, як слово,
поняття і лексема; типи лексичних значень слів в українській мові тощо. Щодо функцій слова, то
основна увага зосереджується лише на номінативній функції, і тому інші його функції залишаються поза
увагою, не говорячи вже про те, що майбутні вчителі-словесники повинні чітко розмежовувати функції
слова у мові й мовленні (чинними програмами це не передбачено).
Програма передбачає вивчення основних лексико-семантичних категорій: омонімів, паронімів,
синонімів, антонімів; їх глибоке теоретичне осмислення, різновиди. Щодо функцій названих лексикосемантичних одиниць, то автори програми обмежуються лише вивченням їх стилістичної ролі, не
зосереджуючи увагу на виконуваних ними функціях, без чого неможливе їх повноцінне використання у
мові і, що особливо важливо, у мовленні. Адже тільки усвідомлення їх функціональної ролі покликане
сприяти виробленню в студентів умінь і навичок доречного, точного, правильного, комунікативно
виправданого їх уживання у власному мовленні.
Стосовно вивчення фразеологізму, то поряд із основними типами фразеологізмів студенти повинні
засвоїти співвідношення між лексичним значенням слова і значенням фразеологізму (співвідношення між
словом і фразеологізмом вони повинні засвоїти ще зі вступу до мовознавства, хоча чинні програми цієї
проблеми не виділяють). Тільки усвідомлення студентами спільних і відмінних ознак фразеологізму і
слова допоможе їм зрозуміти специфіку їх функціонування у мовленні, а відповідно – і функції,
виконувані фразеологізмами як у мові, так і в мовленні. Розуміння студентами природи лексикограматичних змін фразеологічних одиниць: "скорочення лексичного складу, заміна одного компонента
іншим, розширення та звуження обсягу значень, зміна ступеня семантичної єдності компонентів"[3: 8] –
сприяє глибшому сприйняттю суті фразеологічних одиниць як одиниць мовленнєвого акту. Відомості про
багатозначність фразеологізмів і про системні відношення у фразеології, зокрема про явища синонімії та
антонімії, подаються тільки в контексті вивчення слова, що дозволяє студентам провести певні паралелі
стосовно специфіки функціонування слова і фразеологізму і виконуваних ними функцій. Але знову ж таки
щодо функціонального призначення фразеологізмів, то автори програми обмежуються лише
"використанням фразеологізмів у різних стилях"[3: 8]. На нашу думку, щоб краще зрозуміти специфіку
функціонування фразеологізмів, необхідно чітко усвідомити функції фразеологізмів у мові й мовленні.
Але діюча програма з сучасної української літературної мови не виділяє для детального вивчення
таких загальних теоретичних проблем, як мова і мовлення та їх складових. Основні теоретичні засади
цих проблем студенти засвоюють зі вступу до мовознавства: тут повинні бути закладені основи
розмежування мови і мовлення, з’ясовуються поняття говоріння (власне мовленнєвий акт) і результату
говоріння – тексту; тоді ж студенти знайомляться і з основними функціями мови, що в подальшому
сприяє усвідомленню ними й основних функцій виучуваних мовних одиниць, але, на жаль, поза їх
увагою в майбутньому, як нами уже зазначалося, залишатимуться функції цих же одиниць у мовленні.
Хоча поряд з цим у програмі належне місце відведене тексту як складній формі організації мовлення [3:
18]. З одного боку, цілком закономірно, що тексту як складній формі синтаксичної організації мовлення
відведено місце у структурі мовної освіти майбутнього вчителя-словесника аж у кінці курсу, після
вивчення складного речення, але, на наш погляд, цілком доречно було б з основними ознаками тексту
познайомити студентів ще на початкових етапах вивчення дисциплін лінгвістичного циклу, зокрема
сучасної української літературної мови. Це сприяло б кращому усвідомленню ними мовних одиниць, їх
ролі у мовленні, адже лише в тексті можна зрозуміти всі зв’язки, що існують між одиницями різних
мовних рівнів, і специфіку їх функціонування. І звичайно ж це орієнтувало б студентів на постійну
роботу з текстами, а не з окремими реченнями і тим більше – словами: вони б краще зрозуміли
необхідність проведення такої роботи.
Вивчення лексикології і фразеології, як і інших розділів сучасної української літературної мови,
базується на засвоєнні теоретичних знань і на виробленні відповідних умінь та навичок, що досягається,
перш за все, використанням системи вправ, які "допомагають студентові разом з набуттям глибоких
теоретичних знань виробляти міцні практичні уміння й навички аналізу мовних фактів і явищ, бачити й
розуміти їхню специфіку як комунікативних одиниць мови, що служать безпосереднім засобом
вираження мислення і волевиявлення людини" [2: 3]. Тому необхідно звернути особливу увагу на вимоги
до практичних занять [3: 20 – 21]. Адже "головне завдання практичних занять – поглибити матеріал
лекцій, виробити у студентів навички лінгвістичного аналізу, уміння застосовувати набуті знання на
практиці"[3: 2] (виділено нами – Н.Я.). "Практичні заняття слід пов’язувати з потребами викладання
шкільного курсу української мови. Студенти, виконуючи різноманітні завдання, повинні глибоко
вивчати шкільні підручники, звертати особливу увагу на складні для учнів теми; доцільним є виконання
в аудиторії чи вдома найбільш складних вправ із шкільного підручника"[3: 2].
До тем "Лексикологія" і "Фразеологія," як і до інших тем курсу, пропонуються вправи на закріплення
вже вивченого матеріалу, зокрема про слово і його значення, лексико-семантичні категорії, про
фразеологізм і його значення, типи фразеологізмів тощо. Таку роботу пропонують проводити переважно
на матеріалі текстів або окремих речень, адже лише так можна зрозуміти значення слів і фразеологічних
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одиниць, але програма не ставить за мету з’ясування функцій слів, фразеологізмів, окремих лексикосемантичних категорій (омонімів, синонімів, антонімів, паронімів) у мові й мовленні, хоча теоретична
частина, як ми уже зазначали, передбачає з’ясування, як використовуються названі одиниці у різних
стилях мови, але це дуже обмежений підхід: нас цікавить не лише їх стилістична роль у текстах, а
специфіка функціонування у мовленні взагалі. Крім того, студентам, наприклад, пропонують під час
вивчення синонімів поряд із іншими видами роботи добирати речення із словами-синонімами різних
типів; на нашу думку, більш доречно було б показати специфіку вживання синонімів, як і слів одного
синонімічного ряду, не в окремому реченні (ще й виписаному з книжки), а у самостійно складеному
тексті (бажано проводити роботу з текстами різних функціональних стилів). Те ж саме стосується і
складання речень з фразеологізмами різних типів: існуючий підхід є досить-таки обмежений (практика
роботи показує, що найчастіше студенти складають дуже примітивні речення), краще було б складати
зв’язні тексти заданої тематики.
Отже, спостереження над досвідом роботи щодо вивчення курсу сучасної української літературної
мови (на матеріалі лексикології і фразеології) засвідчило, що у практиці роботи спостерігається значний
розрив між вимогами до мовної підготовки учнів середньої школи і до фахової підготовки майбутнього
вчителя-словесника, що зумовлено, передусім, невідповідністю чинних програм. Програма для вищої
школи є досить-таки застарілою і вимагає перегляду, адже вона передбачає вивчення мови лише на
основі системно-описового підходу, а сучасність орієнтує нас на реалізацію функціональнокомунікативного підходу до вивчення мовних явищ, що, у свою чергу, і зумовлює необхідність
формування умінь і навичок точного, правильного, доречного, комунікативно виправданого
використання лексико-фразеологічних одиниць у власному мовленні. Адже тільки поєднання системноописового і функціонально-комунікативного підходів може забезпечити якісно нову підготовку вчителясловесника, який здатен плідно і творчо працювати в умовах сучасної школи. Сучасному вчителю мало
просто засвоїти відповідні лексико-фразеологічні одиниці, йому передусім потрібно засвоїти специфіку
їх використання у мовленні, а відповідно – і не лише самому навчитися використовувати їх у власному
мовленні, а й навчити цьому учнів, чому якраз і покликана сприяти розроблена система роботи,
спрямована на вивчення лексикології і фразеології, яка передбачає роботу не лише з окремими словами
та фразеологізмами, а з готовими текстами, в яких ці одиниці функціонують.
Визначення актуальних проблем викладання сучасної української літературної мови у вищих
навчальних педагогічних закладах підтверджує необхідність створення нової програми з сучасної
української літературної мови для вищих навчальних закладів, орієнтованої на функціональнокомунікативний підхід до вивчення мовних явищ, а також експериментальної системи роботи, спрямованої
на формування умінь і навичок володіння основними мовними одиницями у мовленні. Ефективність
пропонованої роботи підтверджено у ході читання відповідних лінгвістичних дисциплін і спецкурсів на
філологічному факультеті Житомирського державного педагогічного університету ім. І.Франка.
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Янчук Н.В. Актуальные проблемы преподавания современного украинского литературного языка в
высших учебных педагогических заведениях.
В статье рассматриваются актуальные проблемы преподавания современного украинского
литературного языка на материале изучения разделов "Лексикология" и "Фразеология" в контексте
реализации функционально-коммуникативного подхода к изучению языка.
Yanchuk N.V. Urgent Problems of Teaching the Modern Ukrainian Literary Language in Higher
Educational Pedagogical Establishments.
Urgent problems of teaching the modern Ukrainian literary language on the basis of chapters "Lexicology" and
"Phraseology" learning material are observed in this article in the context of realization of the functional and
communicative approach to learning languages.
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ПОЄДНАННЯ ЛІТЕРАТУРНО-КРАЄЗНАВЧОГО ТА МОВНОГО АСПЕКТІВ У ПРОЦЕСІ
ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ В ШКОЛІ
У статті розглядається питання про поєднання літературно-краєзнавчого та мовного аспектів на
уроках мови й літератури в школі.
Мета впровадження літературного краєзнавства на уроках мови й літератури певною мірою подвійна:
розширити світогляд учнів, сприяти патріотичному й естетичному вихованню, формувати художні смаки
й активізувати знання учнів з рідної мови, підвищити результативність уроків.
Літературне краєзнавство розкриває великі можливості для інтелектуального, морального,
естетичного розвитку, формує патріотичні почуття учнів, любов до рідного краю, до своїх земляків.
Збагачуючись знаннями про рідний край на уроках мови та літератури, учні зростають духовно,
задумуються над сенсом життя, над своїм походженням. Окрім того, вони розвивають культуру усного й
писемного мовлення, вчаться вільно володіти мовою.
Вивчаючи творчість певного письменника на уроках літератури, розповідаємо про його зв'язок з
рідним краєм, про твори, написані на місцевому матеріалі. Відповідно на уроки мови добираємо зв'язні
тексти з творів цього письменника, пропонуємо завдання літературно-краєзнавчого і мовнограматичного характеру, які, по-перше, сприятимуть кращому засвоєнню краєзнавчого матеріалу на
уроках літератури, а по-друге, формуватимуть мовленнєві уміння і навички, поліпшать знання з рідної
мови.
Таким чином, поєднання літературно-краєзнавчого й мовного аспектів у процесі вивчення мови та
літератури сприяє естетично-художньому вихованню учнів, розвитку їх емоційного світу і художніх
смаків, а також активізує знання з мови, сприяє ефективнішому засвоєнню вивченого.
Пропонуємо для прикладу літературно-краєзнавчий матеріал, який учитель може використати на
уроках мови, як змістовне доповнення до вивченого на уроках літератури. Він подається у вигляді
карток, які включають зв'язні тексти – уривки з творів відомих письменників-земляків. Тексти
супроводжуються завданнями, літературно-краєзнавчими та мовно-граматичними.
Картка 1. Прочитайте текст. Яка його основна думка?
Визначте тип кожного речення. У складнопідрядних вкажіть вид підрядного. Поясніть розділові
знаки.
Сьогодні я вперше почув його. Південний вітер колихав сосни і приносив з собою тепло. Із-за білих
хмар, що проносилися над землею, де-не-де проглядувало ніжне, ясно-синє весняне небо.
Він сидів на гілці високо над моєю головою і співав свою першу весняну пісню у ріднім краю.
Виспівував свою радість, що повернувся на батьківщину, що побачив рідний сосновий ліс, що знову
почув його тихий шум.
Іноді він замовкав, бо згадував: і недавню подорож, і страшне море, і бурі на ньому, і чужі країни.
Він покинув теплі, багаті їжею гаї, перетерпів усе, аби дістатися на холодну, але рідну йому північ.
Він був не один: разом з ним летіли сотні його братів.
Безліч їх упало на дорозі, багато загинуло в кігтях ворогів, але інші не загубили свого бажання і
нарешті дісталися рідної землі.
О, коли б люде могли так любити свою батьківщину!
(Олег Ольжич. Весняний гість)
·
Поясніть написання виділених слів. До яких частин мови вони належать?
Картка 2. Про кого з відомих поетів-земляків ідеться у вірші?
Спишіть. Підкресліть однорідні члени речення.
Цвітуть бузки, дощем маєвим вмиті,
Іриси і півонії цвітуть.
Завзяті бджілки старанно снують
В рожевім, білім, синім рясноцвіті.
Збирають по росиночці меди
Найзапашніші, найсолодші в світі.
А сонце птицею вогненною летить
По небу і в ріці купається в блакиті.
© Башманівська Л.А., 2004
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О, як цвітуть Романівські сади!
Яке тут справді для душі роздолля!..
Тут він до матері вклонитися ходив
На могилки, стояв в задумі біля школи.
(Валентин Грабовський. Його Романівка)
·
Зробіть морфологічний розбір виділених слів.
Картка 3. Прочитайте уривок з новели. Пригадайте, про що автор у ній говорить. Знайдіть
відокремлені обставини, виражені дієприслівниковим зворотом. Поясніть розділові знаки.
Діти розступилися, даючи йому дорогу, а на пухкій пилюці за ним лишилося безліч неглибоких
борозенок, наче то проповзла тьма якихось дрібних плазунів. Один з хлопчиків, гидливо відпльовуючись,
пожбурив услід Сергієві надгризену недозрілу грушку.
А дерево, спершись на дві недоломлені гілляки, ніби намагалося підвестись на лікті, але сил вже
бракувало – тільки листочки та недозрілі плоди від силкування того тремтіли чи, може, від того, що по
стовбуру стрибали діти, щасливі собі й рухливі, як живе срібло.
(Євген Концевич. Груша)
·
Поясніть правопис виділених слів.
·
Зробіть фонетичний розбір слова розступилися.
Картка 4. Прочитайте. Що автор хоче сказати у своїй поезії? Як ви розумієте зміст цих рядків?
Знайдіть односкладні речення. Назвіть їх типи.
Могила.
Обеліск.
Невтішна мати.
Пливуть у безвість сині небеса,
А там лелеки, мов хрести крилаті.
... Сльозиною потьмарена краса.
Здається, з року в рік – те саме:
Сніги, і провесінь, і перший грім...
Та меншає лелек під небесами,
І меншає на світі матерів.
(Петро Білоус)
·
Поясніть розділові знаки у другій строфі.
·
Зробіть морфологічний розбір виділених слів.
Картка 5. Розкажіть, як святкують Різдво на Житомирщині? Прочитайте, як про це розповідає Олена
Пчілка. Знайдіть пряму мову, вставні слова і речення. Поясніть розділові знаки.
Ось перший день Різдва: ледве звечоріє, під вікном чути гомін; крізь химерні морозні квіти на шибках
мріють постаті колядників. Гукають: "Чи позволите колядувати?" Колядників кличуть у хату. Свіжа
хвиля надвірнього повітря увіходить разом з ними. "Кому колядувати?" – "Михайлові" (старшому,
бачите). Гучно, ретельно лунає колядка: "Ой рано, рано Михайло устав, раненько устав, коня напував..."
(далі довгенька розмова з конем). "Дівці Варочці" (старшій сестрі) колядують про червону рожу, що їй
на віночок у гаю процвіла... Колядникам дають на подяку, що належиться.
(Олена Пчілка. Фольклорні записи)
·
Зробіть синтаксичний розбір першого речення.
·
Поясніть вживання великої літери.
Картка 6. Прочитайте. Хто такий Борис Тен? Що ви про нього знаєте? Випишіть прислівники, зробіть
їх морфологічний розбір, поясніть написання.
Знову вранці та ввечері місто наповнюється чистою мелодією церковних дзвонів, нагадує про святе,
вічне.
... Про Житомир та інші міста і селища нашої області написано немало, проте історія культури
нашої землі (це факт) ще не створена. Тим часом, кожне місто чи селище має свою культурну
традицію, нею живиться, нею славиться. Одна з найяскравіших сторінок нашої культури – Борис Тен.
Свій талант митець послідовно віддавав роботі з творчою молоддю – як літпрацівник, музикознавець. І
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досі багато житомирців пам’ятають концерти симфонічного оркестру та чудові лекції, що їх читав
безкоштовно в Зеленому театрі Микола Васильович Хомичевський.
(Олексій Опанасюк)
·
Поясніть написання великої літери.
·
Зробіть фонетичний розбір виділених слів.
Отже, поєднання літературно-краєзнавчого і мовного аспектів сприятиме відродженню національної
школи, літературно-краєзнавчих та народознавчих традицій, а також вдосконалюватиме граматичну
будову власного мовлення учнів, їх пунктуаційну грамотність.
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В статье рассматривается вопрос о литературно-краеведческом и языковом аспектах на уроках языка
и литературы в школе.
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The article considers the combination of literary and country study as well as linguistic aspects in teaching the
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УРОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ
ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ
У статті розглядаються можливості розвитку творчих здібностей учнів у процесі вивчення української
мови. Досліджуються оптимальні умови, що сприяють формуванню інтелектуально розвиненої, творчо
мислячої особистості.
У ХХІ столітті в час розвитку науки і техніки чи не найбільшою цінністю має стати людина, здатна
обґрунтовувати і відстоювати самостійні підходи у розв’язанні проблем. Формування інтелектуально
розвиненої, творчо мислячої особистості, свідомого громадянина Української держави – основні
завдання, які ставить перед собою загальноосвітня школа. Вона покликана виховати у дитини
найважливішу здібність – творчо мислити.
Проблему формування інтелектуально розвиненої, творчо мислячої особистості вирішували
В.О. Сухомлинський, А.С. Виготський, Л.О. Варзацька, Г.С. Тарасенко, Л.І. Бондарчук. Аналіз спеціальної
літератури з проблеми дослідження свідчить про те, що багато питань залишається ще не вирішеними.
Метою нашого викладу є обґрунтування доцільності створення експериментальної системи роботи над
розвитком творчих здібностей учнів і впровадження її в практику викладання української мови.
Із предметів шкільного курсу найефективнішими є уроки української мови, адже рідна мова –
"природний вихователь", "найбільший педагог". Завдяки мові й через мову учень рухається на шляху
пізнання, сприймає світ зовнішній і формує свій власний. "Мова має стати "ключиком" для оволодіння
усіма іншими предметами, виступає могутнім чинником у формуванні свідомості індивіда" [5].
Найперший обов’язок кожного вчителя, а особливо словесника, – дати дітям можливість відчути
особливість рідної мови.
У вивченні мови принципового значення набирає проблема методики викладання. Вчителі повинні
звернути увагу на ті методи навчання української мови, які б зацікавили учнів при вивченні теоретичного
матеріалу, допомогли б досягти високої писемної та усної грамотності, навчили б мислити. Навчання
рідної мови має бути осяяне фантазією, грою, красою природи і людських взаємин, самобутньою
творчістю дитини, зокрема словесною [1; 2]. Кожен урок словесності повинен бути змістовним, щоб
учні, крім граматичних знань, винесли з нього відчуття радості, відкриття, пізнання.
Систему завдань і вправ потрібно будувати так, щоб діти мали змогу разом з учителем відкрити
таємниці лінгвістики. Робота з текстом, завдання творчого характеру, лінгвістичні ігри та тести,
проблемні питання та пошукова робота сприяють розвитку інтелектуальних здібностей дітей, інтересу до
мовних явищ, прищеплюють любов до рідного слова, дають змогу зрозуміти і відчути красу і естетичну
цінність рідної мови. "Дайте дитині радість розумової праці, радість успіху в навчанні", – закликав
В.О. Сухомлинський. [2]
Творчість ніколи не зростає на "порожньому" місці, вона можлива тільки на основі глибокого
засвоєння теоретичних знань, попереднього досвіду учнів, оскільки тільки багатий досвід народжує
фантазію, пробуджує думку дитини, спонукає творити. Психологи стверджують, що особистість
формується в дитинстві. Маленькій дитині необхідна віра в її здібності й щира радість за її успіхи. Вона
потребує психологічної допомоги вчителя і його позитивної оцінки. Душа дитини дуже чутлива до
тонкощів краси й емоційного забарвлення рідного слова. Постає питання: чи багато наших учнів
відчувають могутню владу художнього слова?
Ніхто не стане заперечувати, що вивчення української мови в сучасній школі – це насамперед
опанування мистецтвом слова, а слово пристрасне, одухотворене виконує найважливішу роль у розвитку
творчих здібностей, у формуванні світогляду, збагатити й розширити який можна виражальними
засобами рідної мови. Тому на уроках української мови "лінгвістичні відомості розглядаються не
самостійним предметом вивчення, а засобом і умовою розвитку мислення та творчих здібностей учнів,
виховання на засадах гуманізму й демократизму" [4].
Розширення тематичного діапазону творчості школярів має відбуватися на основі системного
збагачення їх емоційного і духовного життя, дедалі глибшого осмислення різних явищ дійсності. "Треба
всіляко розширювати досвід дитини, якщо ми хочемо створити міцні основи для її творчої діяльності" [3].
Потрібно створити на уроці оптимальні умови для розвитку творчих здібностей дитини. Учитель
повинен працювати за принципом "не створи, а відкрий". Ще Г. Сковорода нагадував, що треба
рахуватися з природою учня і сприяти її розвитку: "Не заважай тільки їй, а коли можеш, усувай перепони
і ніби прочищай їй дорогу. Клубок сам покотиться з гори, відкинь тільки камінь, що заважає йому".
Значні можливості для розвитку здібностей учнів мають творчі роботи різного характеру. Саме вони
сприяють розвитку однієї з творчих властивостей особистості – здатності самостійно, незалежно
висловлювати своє судження. Учні з інтересом пишуть роботи за афоризмами. Бажано вести рукописні
© Кратасюк Л.М., 2004
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словники афоризмів з п’ятого класу. Значна частина цього безмежного багатства ляже в основу
написання творчих робіт, а саме:
Слово – не стріла, а глибше ранить (Н. тв.).
Поведінка – дзеркало душі (Й.-В. Гете).
Добре бачить тільки серце. Найголовнішого очима не побачиш. (А. де С.-Екзюпері).
Дружбу не можна випросити, ні купити, ні силою вирвати (Г. Сковорода).
Патріотизм починається зі ставлення до своєї мови (В. Русанівський).
Якщо дитина звертається до теми, яка не торкнулася найпотаємніших струн душі, то її духовні
ресурси залишаться не пробудженими, справжні параметри обдарування не виявляться. Учень повинен
висловити ті почуття, які сформувалися в його душі. Як показує практика, мета досягається тоді, коли
завдання зацікавлюють учнів, відповідають їхньому особистому досвіду та інтересам. Отож бажано на
початку уроку проводити ліричні п’ятихвилинки, які створюють відповідний настрій для сприйняття
навчального матеріалу, спонукають до творчості. Кожна дитина в глибині своєї душі – поет, у кожній
душі заховані ці чарівні струни, вони зазвучать, якщо дитина відчує красу художнього слова.
Невимушена розповідь про побачене, що замилувало око, вразило і пробудило думку, повинна бути
обов’язковим елементом уроку. Одвічно хвилюють людей своєю красою барвиста веселка і блакитне
небо, тендітна сніжинка і яскрава краплина роси, перший пролісок і осінній листочок, прощальний клекіт
журавлів і шум дощу… Вони викликають прекрасні емоції, що переповнюють юні серця, тому і
народжуються поетичні рядки.
Хмарки
Знов весна на дворі квітне,
Мила, люба і привітна.
В небі хмарки пропливають,
Різні форми вони мають:
Ось олень, а ось лелека
Лине в небо ген далеко.
Людмила Кундас, 5-А кл.

І квіти перші, і листочки.
А ліс увесь позеленів:
Адже світанку перший вісник
– Промінчик сонця навесні
Заграв на гіллі світлом
чистим.
Катерина Борківська, 6-Б кл.

Весняний промінчик
Промінчик сонця навесні,
Відкривши ніжні очки,
Оглянув лагідно бруньки,

Зимовий сад
Зима уже припорошила:
Сади й ліси, степи й луги,
Й неначе сад приворожила,
Немов зацвів серед зими.

Береза тут, як наречена,
Біленьку сукню одягла,
мабуть, зірок дістала з неба
й собі у коси заплела.
А ось близнючки – дві тополі
Собі гойдаються поволі.
Й немов у спеку у липневу
Покриті пухом всі дерева.
Оксана Трокоз, 7-А кл.

Необхідно розширювати діапазон творчості школярів, у яких визначилися здібності, змінювати його в
тих, хто терпить творчі невдачі, але наполегливо продовжує вправи.
Цікавими і потрібними є уроки за епіграфом. Протягом уроку проводиться комплекс вправ з єдиним
тематичним спрямуванням. Дидактичний матеріал допомагає дітям більш глибоко дізнатися про
традиції, звичаї українського народу, ознайомитися з минулим і сучасним своєї Батьківщини,
проаналізувати людські цінності, вести спостереження над різноманітними явищами природи. У творахмініатюрах школярі роздумують над одвічними філософськими проблемами – життя, смерть і безсмертя;
добро і зло; любов і дружба; вірність і честь; патріотизм і зрада; співпереживання і байдужість тощо.
Такі творчі роботи виявляють внутрішній світ дитини. Вони спонукають учнів до самостійного
вирішення проблем, прийняття правильного рішення.
Щастя
Щастя – це море, це цвіт весняний.
Хоч він прекрасний, але дорогий.
Треба мети досягти у житті,
Щоб цього цвіту собі принести.
Треба щось знати, уміти робить,
І доля тобі усміхнеться на мить.
Ольга Щербина, 7-А кл.

Дружба – найбільший скарб
після мудрості
Мудрій людині без друга не можна:
Він і порадить, і допоможе.
Друг – це надія, друг – це підтримка,
для мудреця – це цілюща краплинка.
Тому закликаю я всіх: подивіться,
Чи є у вас друг? Якщо є – посміхніться!
Радійте завжди найкращій людині,
Яка не покине в страшній самотині.
Олександра Войналович, 7-Б кл.

Важливу роль у формуванні цих умінь відіграють спостереження над мовою, яке сприяє розвитку
ініціативи, пошукових можливостей учнів. Школярі навчаються помічати й виправляти недоліки у змісті
й мовному оформлені творчих робіт.
На певному етапі уроку доцільно проводити творчі завдання стилістичного характеру, що розвивають
логічне та творче мислення, творчу уяву дітей. Робота над добором стилістично доцільного синоніма,
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влучного заголовка до тексту, робота з деформованим текстом, редагування власних висловлювань і
творчих робіт товаришів, вміння критично оцінювати сказане й написане, відзначаючи в ньому
позитивне й негативне, привчає школярів бути уважними у використанні мовних засобів, дбайливо
ставитись до словникового багатства рідної мови.
Так, у 5 класі при опрацюванні теми "Лексичне значення слова" з єдиною темою висловлювання
"Квіти часто нам говорять втричі більше, ніж слова" діти отримують завдання: до назв квітів добрати
епітети. Дивлячись на картини, малюнки та фотографії, на яких зображені квіти, діти добирають
найбільш влучні епітети: чарівні конвалії, синьоока фіалка, ніжні проліски, тремтливі дзвіночки,
сором’язливі ромашки, барвисті чорнобривці, палаючі жоржини, горді нарциси, п’янкі троянди.
Пропонується підготувати усну відповідь "Квіти – найкращий подарунок". Діти обґрунтовують свій
вибір квітів для букета, розказують, кому подарують його. Відповідно домашнє завдання дається
диференційовано (за бажанням учнів):
1. Написати вірш про улюблену квітку.
2. Підготувати матеріал про квіти в українському віночку.
3. Знайти легенди про квіти.
Підсніжник
Ще небо вкрите хмарами,
і сніг лежить за рамами,
а з-під сніжку біленького
підсніжник вигляда.
Зелененьке стебельце,
голівка золота.
А з ним весна прекрасная
у край наш поверта.
Тетяна Опанасюк, 5-Б кл.

На городі соняшник
Стоїть та красується.
– Я такий, як сонечко! –
Знай, собі хизується.
Тетяна Опанасюк, 5-Б кл.
У селі
Подружу з рікою й полем,
З лісом тим високочолим,
Сонце й вітер в друзі теж
візьму.
Буду коси я купати
У любистку й руті-м’яті

Та ще й чари від русалок
перейму.
А коли вернусь додому,
То не розкажу нікому,
Де ходила, що робила в
літеплі.
Лиш букет ромашок білих,
Лісових дзвіночків синіх
Я у глечику поставлю на
столі.
Ірина Завальнюк, 5-А кл.

Робота над збагаченням словникового запасу дітей, над розширенням їх уявлень про значення слова є
одним з основних завдань словесника на уроках української мови. "Захоплення красою мови – одне з тих
найтонших і найглибших почуттів, які треба поволі, але неухильно, докладаючи немало зусиль,
утверджувати в юній душі" [2]. Головне, щоб дитина не втратила віри у свої сили, завжди відчувала
підтримку і була впевнена, що у неї все вийде.
Може, саме добрим впливом вчителя-філолога різнобічно обдарована дитина виявить свої творчі
здібності й розвине їх до великого таланту, зможе реалізувати себе на повну силу в цьому складному і
цікавому світі.
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Матеріал надійшов до редакції 5.12.2004 р.
Кратасюк Л.Н. Урок украинского языка как один из основных средств развития творческих
способностей учеников.
В статье рассматриваются возможности развития творческих способностей учеников в процессе
изучения украинского языка. Исследуются оптимальные условия, которые содействуют формированию
интеллектуально развитой, творчески мыслящей личности.
Kratasyuk L.M. A Lesson of the Ukrainian Language as One of the Major Means
of Developing Students’ Creativity.
The article conveys the possibilities of developing students’ creative abilities in the process of studying the
Ukrainian language. It investigates the most favorable conditions which facilitate enable creative thinking of an
intelligent person.
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СЛОВО ПРО ВЧЕНОГО, ПЕДАГОГА, ЛЮДИНУ БАГАТОЇ ДУШІ
Ця стаття – коротке слово про життєвий і науковий шлях знаного в Україні вченого.
Цього року виповнюється 75 років з дня народження Миколи Михайловича Богдана –
вченого-мовознавця, педагога, багатої душі людини, який дуже любив життя, завжди був для
нас зразком шляхетності у стосунках з іншими, високої інтелігентності, порядності,
закоханості в роботу, друзів. Минуло майже десять років, як він пішов від нас, а втрата стає
дедалі відчутнішою.

Микола Михайлович Богдан народився у віддаленому, але напрочуд гарному, мальовничому
поліському селі Бобер Київської області 13 листопада 1928 року в сім’ї селянина-середняка. На жаль,
сьогодні це село відоме через аварію на Чорнобильській АЕС. 1933 року родина Богданів переїхала до
м. Сарапула Удмуртської АРСР. До першого класу Микола пішов через два роки, а в 1933 році сім’я
знову повертається до Поліського району. Після війни хлопець навчався в Мличівській неповній
середній школі, а потім у Максимовицькій середній школі, котру закінчив у 1947 році з атестатом, у
якому була тільки одна четвірка. Микола успішно склав вступні екзамени до Київського державного
педагогічного інституту імені О.М. Горького (нині Київський національний педагогічний університет
ім. М. Драгоманова) і був зарахований на спеціальність "Логіка, психологія й українська мова ".
Щасливе поєднання таких трьох цікавих наук в інституті утвердило в Миколи Богдана бажання
глибше проникнути в лінгвістичну науку. На нього звернув увагу завідувач кафедри української мови,
доцент, а пізніше професор А.П. Медушевський, автор багатьох наукових праць, шкільних та вузівських
підручників з мови.
Після закінчення в 1951 р. інституту з відзнакою М.М. Богдан був залишений в аспірантурі при
кафедрі української мови [1:2]. А.П. Медушевський став і науковим керівником дисертації М. Богдана на
тему "Фразеологія художніх творів М.М. Коцюбинського". Наукова проблема повністю захопила
дослідника. Він жадібно почав проникати у світ фразеології, у поезію прози надзвичайно тонкого
українського письменника. Із закінченням аспірантури молодий науковець завершив і кандидатську
дисертацію. Н.А.Титаренко, доцент кафедри, яка 25 років пропрацювала разом з М.М. Богданом на одній
кафедрі, так згадує цей період у його біографії: "У 1956 р. я вступила до аспірантури Київського
педінституту, а Микола Михайлович тільки-но її закінчив. Усі аспіранти й викладачі філологічного
факультету добре пам’ятають його, сільського хлопця з далекого поліського села, як здібного, порядного,
сумлінного у навчанні й стриманого, доброзичливого у вчинках та спілкуванні з людьми. Як молодого
вченого його високо цінував науковий керівник проф. А.П. Медушевський. Усі на факультеті заздрили
міцній дружбі Миколи Богдана з Петром Хропком (на жаль, уже покійним – В.В.), приятелюванню з
Марією Плющ - нині професорами, докторами філологічних наук".
А ось як пригадує аспірантські роки в листі до А.Я. Богдан від 4 лютого 1994 р. академік П.П. Хропко:
"Пам’ять повертає в дні нашої аспірантської молодості. Саме з Колею ми зійшлися душами. Саме з ним
розмовляли про те, що єднало нас, – світле в людині, красу природи, чари слова. Тоді навіть дисертації
писали про найкращого з наших письменників: Коля про мову Коцюбинського, а я про повість "Фата
моргана" як літературний жанр. Читали й перечитували його твори, ділилися думками про красу слова.
Ідемо, було, з Центральної наукової бібліотеки – центром Києва аж до нашого гуртожитку. Ідемо
пізнього вечора, бо засиджувалися, як правило, допізна, а голова хитається від перевтоми. Тільки,
бувало, й дихнеш вільніше, оглянешся навколо, бо за працею, за книжками більше нічого й не бачили.
Часом у неділю виходили на придніпровські кручі, дивилися на плин ріки. Справді, думалося про
велике, вічне".
У кінці серпня 1954 р. за направленням Міністерства освіти України М.М. Богдан приїхав до
Житомира і був прийнятий асистентом кафедри української мови, яку очолював відомий український
славіст доцент Т.В. Баймут. 8 травня 1956 р. на засіданні ради Київського педінституту він захистив
дисертацію і здобув учений ступінь кандидата філологічних наук [2:95].
© Власенко В.В., 2003
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В інших спогадах П.П. Хропко дуже ніжно писав про свого друга: "Між собою називали його Колею,
і це ім’я, як і інше – Богданчик – дуже йому, миловидному, скромному, як дівчина, пасувало. Він,
здається, не міг нікого образити, хоч у розмовах між нами міг дати нищівну оцінку окремим агресивним
натурам, зокрема таким, що можуть і "цвяхи перегризти". Та це було тільки між нами, в наших розмовах,
коли згадували таких. Роз’їхалися ми після закінчення аспірантури по всіх усюдах, але при зустрічах, у
телефонних розмовах завжди називали Миколу Богданчиком, і ні в кого таке ім’я не викликало
здивування. Таким він був "ніжним, таким тривожним" [3:147].
У 1956 році М.М. Богдан стає старшим викладачем, а в 1960 році – доцентом кафедри. У 1962 р. він її
очолив. Цього ж року рішенням ВАКу СРСР від 19 грудня 1962 року йому було присвоєно вчене звання
доцента [4:26].
У серпні 1963 та 1964 року М.М. Богдан двічі був у відрядженні у польському місті Лігниці для
роботи на курсах учителів української мови, які працюють у Польщі.
Починаючи з 1956 р., М.М. Богдан систематично публікував свої наукові розробки з питань
фразеології та лексики художніх творів українських письменників. Згодом він переходить до розробки
інших лінгвістичних проблем. Його зацікавила актуальна тоді тема "Родовий відмінок у сучасній
українській літературній мові", яку запропонував і з якої консультував відомий український учений
проф. М.А. Жовтобрюх. У родинному архіві є план-проспект цього дослідження. Як це було взагалі
характерно для Миколи Михайловича, складений він скрупульозно, деталізовано, розписано і враховано
все до дрібниць. І тут же поряд список публікацій за цією темою. Всього 12 позицій.
Опрацьовуючи цю тему, М.М. Богдан звернув увагу на те, що необхідно дещо з іншого, структурносемантичного погляду подивитись і на складне речення, оскільки в науці з’явився ряд нових думок і
поглядів на цю проблему. І вчений пише статті до журналу "Українська мова і література в школі", які з
інтересом зустріли науковці й учителі шкіл. Серед них назвемо такі наукові розробки: "Сполучники і
сполучні слова як засоби зв’язку частин складнопідрядного речення", "Складнопідрядні речення з
підрядними з’ясувальними", "Складнопідрядні речення з підрядними означальними".
М.М. Богдан любив учителів школи, завжди проникався їхньою нелегкою працею, нестачею науковометодичної літератури, навчальних посібників. Він скеровував членів очолюваної ним кафедри на
розробку й публікацію досліджень, які допомагали б учителям у їхній важкій роботі. Так з’явилися
видання: "Складнопідрядне речення в сучасній українській літературній мові", "Синтаксичний розбір
словосполучення і простого речення", "Синтаксичний розбір складного речення".
Дослідник постійно думав про студентів, про те, як полегшити їм роботу над засвоєнням великого
курсу мови. З’являється ряд розробок для студентів-заочників: "Морфологічний розбір", "Синтаксичний
розбір", "Питання лексикології і граматики", "Фонетичний розбір". Вже після смерті вченого вийшла
колективна праця членів кафедри (М.М. Богдан у співавторстві з В.В. Власенком і Г.К. Конторчук),
рекомендована Міністерством освіти і науки України як навчально-методичний посібник для студентів
вищих навчальних закладів, "Сучасна українська літературна мова. Лексичний, фонетичний і
граматичний аналізи. – Житомир, 2001.– 135 с.".
Про авторитет М.М. Богдана-науковця свідчить низка посилань на його дослідження в ряді солідних
республіканських видань [5:274; 210; 310].
М.М. Богдан був щиро закоханий в українську мову. Він не терпів зневажливого ставлення до будьякої й особливо до рідної. В одній з останніх своїх праць він писав: "Час розбудови суверенної держави
настійно вимагає пробудження національної свідомості, відродження національної культури, активного
застосування рідної мови не лише в побуті, але й у науці, громадському житті, політиці, культурі.
Любов до рідного слова, усвідомлення необхідності активного використання української мови в усіх
сферах суспільного життя, постійна потреба шліфувати своє мовлення є запорукою утвердження і
розвитку державної мови України. Виплекана духовно багатим і щедрим на почуття волелюбним
народом, українська мова в нових умовах має звучати повнокровно й вільно, природно й правильно,
невимушено й гарно" [6:4-5].
М.М. Богдан завжди уважно ставився до науковців, які подали до захисту дисертації. У своїх відзивах
він усіляко намагався підтримати їх на захисті. Так, у родинному архіві збереглися відзиви на
автореферати докторських дисертацій П.С. Дудика "Синтаксис украинской разговорной литературной
речи" (К., 1973), Валейки Лаймутиса – Вацловаса Вацлово "Образование, структура и семантика
именных словосочетаний в литовском языке (в сопоставлении с английским) (Вільнюс, 1977) та на
автореферати кандидатських дисертацій О.П. Петровської, І.В. Уздиган, М.Ф. Коломійця, М.І. Фурдуй,
Н.Ф. Непийводи, Л.П. Литвин.
Протягом 12-ти років М.М. Богдан очолював кафедру української мови. З 1977 по 1979 роки був
проректором Житомирського педінституту із заочної форми навчання. За цей час він зумів створити
монолітний, дружний колектив висококваліфікованих викладачів.
Широкими були захоплення М.М. Богдана, Він любив музику й театр, поезію й живопис, а найбільше – людей, і вони платили йому тим самим. М.В. Кравчук, у минулому старший викладач кафедри,
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так згадує: "Людина широкого серця й великої душі, Микола Михайлович володів даром по-особливому
розуміти людей, щоб завжди прийти їм назустріч, порадити, допомогти. З ним було легко й приємно".
Особливу втіху для душі й серця він мав від своєї сім’ї. Микола Михайлович дуже любив дружину
Антоніну Яківну – свою помічницю і в багатьох скрутних життєвих моментах опору, дочок Таню і
Роксану, а коли з’явилися онуки Микола і Володя – радощам не було меж. Хлопці одержували від діда
всю повноту його ласки й любові [7:103].
За багаторічну сумлінну працю М.М. Богдан був удостоєний високої урядової нагороди – ордена
"Знак пошани", медалі "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина",
відзначений значком Міністерства освіти УРСР "Відмінник народної освіти".
21 січня 1994 року перестало битися серце Миколи Михайловича Богдана, талановитого викладача,
науковця і скромної людини. Рідні й близькі до його родини на пам’ятнику на могилі Корбутівського
кладовища викарбували такі слова: "Вклонімося вовіки і нині Вчителю, Батькові, Людині".
Ці слова воістину точні й правдиві.
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Эта статья – краткое слово о жизненном и научном пути известного на Украине ученого.
Vlasenko V.V. About a Scholar, Educationalist and a Person of a Profound Soul.
The article givesis a brief sketch of the life and scientific career of an outstanding Ukrainian scholar.
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КРАСА БЕЗДОГАННОСТІ
Теплі рядки про спільну працю на кафедрі української мови Житомирського
педуніверситету з М.М. Богданом.
Людська пам’ять має добру особливість – найдовше зберігати світлі моменти життя. Ясно пригадую
один із таких днів Миколи Михайловича. Це було одруження старшої дочки Тані: загальна радість,
веселі гості, чарівна наречена. І щасливий батько – піднесений, усміхнений, в елегантному костюмі, в
окулярах з оригінальною оправою – просто європейський пан професор. А на житті цього пана
відбилися, як любили говорити за тодішніх часів, важкі етапи історії країни.
Микола Михайлович Богдан народився в поліському селі, в чесній і бідній родині. Тому селу випала
трагічна доля – стати відчуженою землею в Чорнобильській зоні. Миколі Богдану випала доля теж не
поблажлива. Рано помер батько. Дитинство Миколки було важким, як і в багатьох. Окрім початкової,
школи вдома не було, тому хлопчик навчався в сусідньому селі, жив там в інтернаті, де навіть спати
доводилося на одному ліжку з однокласником. Потім почалася війна і забрала життя єдиного старшого
брата.
А по війні був легкий (відповідно знанням) вступ до Київського педінституту, але важке навчання в
ньому (ніякої допомоги від матері, котра й сама нічого не мала). Звідси – як і в тисяч інтелігентів
колишніх і сучасних – хвороба, яку довелося довго лікувати. Однак навчання у вузі, та ще й столичному,
багато дало: знання, зустрічі, знайомства, потім – спогади, традиції. Цікаво, що деякий час юнак жив в
одній кімнаті з Павлом Глазовим, уже тоді веселим, гострим дотепником. Студентом Микола
потоваришував із Надією Москаленко, дочкою відомого мовознавця А.А. Москаленка, із багатьма
однокашниками, серед яких були й ті, що стали викладачами Житомирського педінституту –
Л.Т. Пивоварський, О.М. Іващенко. Тоді ж Микола Михайлович подружився з Петром Хропком,
майбутнім доктором наук, професором Київського педінституту. Це була вірна, незрадлива дружба.
Мовознавець і літератор вважали себе побратимами. Петро Опанасович не раз приїжджав до Житомира,
зустрічався із другом, жив у родині Богданів, читав спецкурси на філологічному факультеті. По
закінченні інституту Микола Богдан, як прекрасний студент, був прийнятий до аспірантури, після котрої,
за призначенням, поїхав працювати в Житомир.
В аспірантурі Київського педінституту я і почула про Миколу Михайловича, хоча його вже не було в
Києві. Сама я перебувала в столичній аспірантурі, невдовзі мала їхати на роботу в Житомир. Перед
від’їздом мій науковий керівник і добрий приятель М.К. Бойчук сказав, що в Житомирі працює (його
слова) порядний і совісний хлопець Микола Богдан і що в його особі я знайду хорошого, надійного
колегу.
До Житомира я приїхала в березні 1960 р. При першій же зустрічі з кафедралами переконалася в
справедливості слів мого наставника: я побачила привабливого, ошатного, чемного, делікатного
чоловіка. Скоро молодий кандидат наук став завідувачем кафедри української мови. Ті дванадцять років
керівництва Миколи Михайловича вважаю золотим віком нашої кафедри. Обстановка, що панувала там,
може бути взірцем для подібних невеликих колективів. Микола Михайлович був м’якою натурою, але
зовсім не мав нічого спільного з безхарактерністю або невиправданою поступливістю. Найперше, на
кафедрі велася належна навчальна робота – кожен знав і чітко виконував свої обов’язки: відбувалися
засідання, проводилися науково-методичні семінари, працював студентський гурток… Микола
Михайлович керував роботою вимогливо і водночас демократично, інтелігентно. За весь час він ніколи
навіть не підвищив голосу, тим більше нікого не образив. Тому шанобливе, добре ставлення людей до
Миколи Михайловича не змінилося ні тоді, коли він був проректором заочного навчання, ні коли
працював просто доцентом. Завдячуючи атмосфері людяності, взаємоповаги, спілкування викладачів не
обмежувалося лише роботою. У кабінеті української мови ми разом відзначали свята, дні народження,
захисти дисертацій. Звичним було на визначні події в сім’ї запрошувати кафедру. В наших домівках і
понині зберігаються невибагливі, але естетично підібрані подарунки колег.
На кафедрі Микола Михайлович був, перш за все, знаючим, сумлінним викладачем. Він
висококваліфіковано читав увесь курс сучасної української мови, вступ до мовознавства,
старослов’янську мову, порівняльну граматику. Його заняття були глибоко науковими і притому
доступними. Ми, викладачі кафедри, з цікавістю відвідували ті змістовні й повчальні лекції. Одночасно
Микола Михайлович займався науковою роботою. Він автор багатьох статей у тогочасних українських
мовознавчих журналах, наукових збірниках, також автор методичних розробок для студентів. Ці
розробки й зараз зустрічаються в університетській бібліотеці, вже старі, пошарпані, бо пройшли через
сотні рук багатьох поколінь студентів. Микола Михайлович почав було працювати над докторською
© Титаренко Н.А., 2003
142

Н.А. Титаренко. Краса бездоганності

дисертацією – про родовий відмінок в українській мові, і тільки слабке здоров'я не дозволило завершити
дослідження.
Микола Михайлович, як завкафедрою, а ще більше – як педагог і наставник, залучав до роботи
кращих студентів факультету. Саме він помітив, підтримав, а потім сприяв приходу на кафедру
Володимира Власенка, нині старшого викладача, опікувався молодим колегою, дарував свою дружбу,
виховував як спеціаліста.
Привабливим був Микола Михайлович не тільки на лекціях. Освіченість, уважність у сприйнятті
світу, м'який, але влучний гумор, не просто вихованість – делікатність робили його надзвичайно цікавим
і приємним співбесідником. За такі риси Миколу Михайловича дуже поважали жінки факультету, в колі
яких він часто перебував.
Микола Михайлович був глибоко порядною, доброзичливою, шляхетною людиною. З великою
вдячністю пам’ятаю його благородний вчинок щодо мене. Це було в 1963 р., коли я мала захищати
дисертацію. І раптом надовго захворіла. До запланованого захисту залишалося не багато часу, треба було
їхати оформляти численні документи, інакше захист зірвався б. Ситуація була загрозливою. І тоді
Микола Михайлович сам поїхав до Києва, розіслав автореферат, зробив усе необхідне. Мало хто здатний
на такий вчинок.
Якщо Микола Михайлович до оточуючих ставився так порядно і добре, то що вже й говорити про
сім'ю Богданів! – ті стосунки можна назвати ідеальними. Микола Михайлович любив, шанував, оберігав
свою дружину Антоніну Яківну, дочок – Таню і Роксану. Антоніна Яківна якось сказала, що за все
спільне життя чоловік на неї не те що не розсердився, а навіть не крикнув. Дружина, в свою чергу,
розділяла задуми Миколи Михайловича і підтримувала його, надзвичайно любили батька дочки.
Недарма перший онук у сім’ї (син Тані) був названий на честь діда. Благородні гени роду Богданів
уповні проявилися в молодших поколіннях. Обидві дочки одержали вищу освіту: старша – філологічну,
як батько, молодша – математичну, як мати; благополучно вчаться й онуки: один – в аспірантурі,
другий – в інституті.
Коли вдивляються в минуле, то часто його трохи ідеалізують. Але коли згадаєш Миколу
Михайловича, то думаєш не про ідеалізацію – про бездоганність його образу. Пам’ять, як відомо, вища за
всі обеліски. Тож нехай шаноблива, вдячна, жива пам’ять назавжди збережеться про Миколу
Михайловича Богдана.
Матеріал надійшов до редакції 18.12.2003 р.
Н.А. Титаренко. Красота безупречности.
Теплые строки об общей работе на кафедре украинского языка Житомирского педуниверситета
с Н.М. Богданом.
Tytarenko N.A. The Immpecable Beauty of Person
The paper features the reminiscences of cooperation with M.M. Bogdan at the Ukrainian language department
of Zhitomir Pedagogical University.
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УДК 811. 161. 2
М.К. Щуренко,
кандидат філологічних наук, доцент
(Київ)
ЗГАДУЮЧИ ТОВАРИША, ДРУГА, КОЛЕГУ
Спогад про студентські та аспірантські роки навчання М.М. Богдана
Миколі Михайловичу Богдану виповнилося б у листопаді 2003 року тільки 75 літ. А вже незабаром
буде 10 літ, як його немає серед нас. Він міг би ще працювати, бо був закоханий у свою професію, зміг
би дати ще багато студентам, до яких ставився шанобливо і вимогливо. Лише з жовтня 1954 року,
приїхавши після закінчення аспірантури при кафедрі української мови Київського педінституту до
Житомира і ставши викладачем української мови в Житомирському педінституті, він починає величатися
Миколою Михайловичем. А сім років студентства й аспірантства ми знали його як Богданчика і називали
тільки так (навіть за очі). "Прізвисько" завжди буває влучним. І Микола Михайлович був справді
Богданчиком – Богом даною дитиною. Як діти, він завжди був щирим, правдивим, відкритим для
ніжності й добра, часто усміхненим (а усмішка його була універсальною: то схвальною, то заперечною, а
то й іронічною чи навіть саркастичною). Та життєвою стезею він пройшов як справжній муж: з честю
долав нестатки, хвороби, всілякі труднощі.
У колі своїх друзів, ровесників Микола Михайлович вирізнявся делікатністю в манерах поведінки,
мові. Він любив чи не всі види мистецтва, любив і вмів танцювати, бувати в колективі колег, друзів, умів
дружити, шанував тих, хто заслуговував його шани.
Микола Михайлович не мав міцного здоров’я – пережив голодні 1933 і 1947 роки, – не був
матеріально забезпеченим – батьки сільські трудівники. Та він мав основне, що могло зробити його
особистістю, вченим: невтолиму жагу до знань, до самовдосконалення. В 1947 році, студент І курсу
філологічного факультету Київського педінституту, він продавав продуктові карточки на м’ясо, рибу,
щоб купити книги. Мешкав у гуртожитку, жив на мізерну студентську стипендію. В аспірантські роки
Микола Михайлович у бібліотеці колишньої АН УРСР працював з ранку до її закриття часто без обіду. А
ввечері, повертаючись пішки до гуртожитку (майже завжди з ним поверталися його однокурсники –
Петро Панасович Хропко, друг і однодумець, згодом доктор філологічних наук, і автор цього спогаду).
Дорогою ми купували по батону і, відкушуючи з нього по шматочку так, щоб не помітили пізні зустрічні,
з’їдали хліб іноді й повністю. Це був наш обід (і наша вечеря).
Гранична економія на їжі, одязі була в Миколи Михайловича, як і в більшості його однокурсників,
протягом усіх років навчання. Але ж на зекономлені гроші ми купували квитки (зрозуміло, найдешевші)
в оперу, філармонію, драмтеатри. Не маючи музичної освіти, Микола Михайлович пристрасно полюбив
не лише оперу, але й симфонічну музику. А пригадується, що розуміння цих непростих видів мистецтва
прийшло не відразу. Запам’яталися перші відвідини оперного театру. Слухали "Травіату" Верді, слухали
і сміялися та дивувалися. Партію Віолетти виконувала знаменита Єлизавета Чавдар. Голос нам зразу
сподобався. Але ж невеличка, повненька, явно здорова виконавиця, на наш погляд, ніяк не вписувалася в
трагічну долю героїні. Нам було смішно, що така героїня помирає від виснажливої хвороби, а головне,
що співалися звичайнісінькі розмовні слова. Ми довго в гуртожитку, зустрічаючись на кухні, не
говорили, а співали. Зрозуміло, ми й не могли відразу зрозуміти умовність життя і поведінки персонажів
опери, бо не розуміли специфіки самого жанру. Потрібні були час і бажання, щоб зрозуміти й полюбити
оперу, а пізніше й симфонічну музику.
Особливо подобалася Миколі Михайловичу опера Бізе "Кармен" і виконавиця головної ролі –
солістка Великого театру Віра Давидова. А зі співаків-гастролерів він боготворив Зару Долуханову.
Захоплювалися ми й співом Гмирі, Гришка, любили капелу бандуристів, хор Верьовки тощо.
Про залюбленість у науку, працьовитість, педагогічну майстерність Миколи Михайловича вже
немало згадували його друзі та колеги. Мені особливо запам’ятався один із промовистих результатів
його праці над собою. На першому курсі навчання в інституті Микола розмовляв майже повністю на
одному з діалектів Чернігівщини. А вже десь до кінця цього курсу він цілком володів чистою
українською літературною мовою. Наполегливість, жага самовдосконалення були визначальними в
характері Миколи Михайловича.
Все життя цієї прекрасної людини – вірного, надійного друга, відданого чоловіка, люблячого і
мудрого батька – свідчить, що його шлях до самоствердження, успіху, щирого пошанування в колег,
друзів, у всіх, кому судилося з ним спілкуватися, пролягав через самовідданий труд, постійне
самовдосконалення, уміння вимагати й прощати.
Ми, друзі Миколи, завжди відчували й зберігаємо в душі тепло від спілкування з ним, світлу пам’ять
про його чесне, гідно прожите життя.
Матеріал надійшов до редакції 8.12.2003 р.
М.К. Щуренко. Вспоминая товарища, друга, коллегу.
Воспоминание о студенческих и аспирантских годах обучения Н.М. Богдана.
M.K. Shchurenko. Reminiscences of a Friend and Colleague.
The paper features the reminiscences of student and postgraduate years of study of M.M. Bogdan.
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ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ НАЗВ СТЕБЕЛ І ЛИСТЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
КУЛЬТУР У ГОВОРАХ ХАРКІВЩИНИ
У статті розглянуто особливості творення назв стебел і листя сільськогосподарських культур у
говорах Харківщини.
Потреба ґрунтовного дослідження словотвірних діалектних явищ існує давно, проте упродовж усього
розвитку української діалектології словотвірні особливості окремих українських територіальних говорів
були вивчені недостатньо, не кажучи вже про їх дослідження в межах усієї української мовленнєвої
території.
Необхідність ареального вивчення мовленнєвої дериватики особливо гостро постала під час підготовки
Атласу української мови (1949-1973), але й досі питання діалектного словотворення є актуальним, бо бракує
узагальнюючих праць, які б визначали його специфіку. Щоправда, помітним явищем є монографія Я.В.
Закревської "Нариси з діалектного словотвору в ареальному аспекті" [3], проте ця праця обмежується лише
західним регіоном. Це й не дивно, тому що вона значною мірою спирається на матеріали до ІІ тому АУМ, які
стосуються в основному південно-західних і західної частини говорів української мови. І хоча ця
фундаментальна робота уже відносно давно побачила світ, але й досі питання мовленнєвої дериватики не
втратили актуальності. Окремі питання діалектного словотворення на матеріалі цього ж ареалу висвітлені в
розвідках І.І. Ковалика [4], П.П. Чучки [8], Г.Ф. Шила [9] та ін. Деякі відомості про словотвір цього
мовленнєвого масиву представлені в монографічному дослідженні Д.Г. Бандрівського [2]. Дериватика різних
діалектних територій, як правило, в межах окремих частин мови детально висвітлена в працях В.В. Німчука
[6], присвячених діалектним особливостям словотвору закарпатських говорів, А.М. Мукана [5], який
займається словотвором українських наддунайських говірок, З.С. Сікорської і Б.А. Шарпила (особливості
словотворення південно-східного мовного пограниччя) [7]. Однак словотвірним особливостям говіркового
мовлення Центральної Слобожанщини (Харківщини) не була приділена належна увага. Тому ми й
наважились якоюсь мірою заповнити цю прогалину, розглянувши у роботі особливості творення назв стебел і
листя сільськогосподарських культур даного ареалу. Матеріалом для нашої праці послужили записи
говіркової лексики Харківщини, виконані викладачами та студентами філологічного факультету Харківського
національного університету ім. В.Н. Каразіна. Певну частину фактажу зібрав сам автор. Стаття спирається на
дані з більш як 50 населених пунктів, обстежених в основному за програмою Й.О. Дзендзелівського.
Історія заселення й дозаселення території сучасної Харківської області зумовила формування
гетерогенного характеру досліджуваних говірок. Більшість із них є типовими континуантами
слобожанського діалектного типу, але є, очевидно, утворення з полтавськими та південно-західними
елементами. Характеризуються дані говірки і взаємодією з російським мовленням, що зумовлюється їх
територіальною близькістю з Росією.
У досліджуваних говорах найменування листя чи стебел сільськогосподарських культур утворюють
переважно від іменників, що означають назву самої рослини (кукурýдза - кукурудзúн¢(н¢)а, кукургýза кукургузúн¢(н¢)а, свеклá – свеклúн¢(н¢)а, фасóл¢а - фасолúн¢(н¢)а та ін.), або ж прикметниками, які входили
до складу двослівних найменувань – горóхове лúстя - гороховúн¢(н¢)а, горохвúн¢(н¢)а. Але значну групу
становлять і назви, які не мотивуються найменуваннями самих рослин, а утворені від етимологічно
інших основ (гúчка, бадúл¢( л¢)а, ботвá, огýдина та ін). Як правило, ці назви мають загальніше значення і
можуть означати стебла і листя різних культур – буряків, моркви, гарбузів та інших, але в говірковому
мовленні вони диференціюються за допомогою описових назв (гúчка бурякíв, бадúлля квасóлі, гúчка (з)
мóркви) або за допомогою різної територіальної локалізації омонімічних структур. Це можна
проілюструвати, скажімо, на прикладі слова "гичка", яке, як зазначено вище, може означати листя різних
городніх культур. Найчастіше на Харківщині воно використовується для називання листя буряків. У
цьому значенні слово "гичка" функціонує майже в усіх обстежених пунктах, і лише в окремих із них
(Вербівка Балаклійського району, Катеринівка Лозівського району і Хрущова Микитівка
Богодухівського району) цю сему не зафіксовано. Дане слово використовується тут на позначення листя
моркви. У половині досліджених пунктів гúчка – це лише ‘листя буряків’. У селі ж Лебежому
Чугуївського району лексема "гичка" має значення ‘листя буряків і гарбузів’, а в Іванівці (Барвінківський
район) воно вживається на позначення листя усіх трьох згаданих городніх рослин.
Назви листя і стебел сільськогосподарських культур у центральнослобожанських говорах, як правило,
утворюються за допомогою таких суфіксальних морфем: -ин¢ (н¢)а, -ин-а, -ник, а також спорадично
виявлених, зокрема -н¢ак.
Найпоширенішими є утворення з суфіксом ин¢(н¢)а: морквúн¢(н¢)а, бур¢ачúн¢(н¢)а, квасолúн¢(н¢)а,
фасóлин¢(н¢)а, гарбузúн¢(н¢)а, кабачúн¢(н¢)а, свеклúн¢(н¢)а, кукурудзúн¢(н¢)а, кукургузúн¢(н¢)а. Рідше у
центральнослобожанських говорах для називання листя і стебел городніх культур уживаються іменники
з суфіксом -ин-а: фасолúна, гарбузúна, стоўбурúна (тверде стебло редьки). Ця суфіксальна морфема в
© Сердега Р.І., 2003
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даному ареалі переважно використовується для творення назв із сингулятивним значенням: цибулúна,
капустúна, часничúна, зернúна, нас¢інúна, коноплúна, картоплúна, картошúна та ін.
У частині центральнослобожанських говорів, зокрема в південних районах і рідше в північних,
уживається суфікс -ник: квасóл¢ник, гарбýзник, тúквеник, який є характерним і для південно-західних
говорів (Рівненська і Житомирська області) [1]. Очевидно, подібні утворення постали внаслідок
взаємодії центральнослобожанських говорів із північно-західним ареалом.
Відзначено окремі вузьколокальні словотворчі структури, які мають лексикалізований характер,
наприклад: кукурузн´áк. Проте кількість лексикалізованих зі словотвірного погляду назв незначна:
взагалі суфікс -н¢ак уживається в даному ареалі на позначення збірних номінацій дерев: сосн´áк,
березн´áк, дубн´ áк та ін.
Зрідка зафіксовані також похідні від іншомовних кореневих морфем, зокрема російських, які
творяться, проте, за допомогою українських афіксів, наприклад: свеклá – свеклúн¢(н¢)а.
Для повної характеристики аналізованого матеріалу слід відзначити, що, крім похідних суфіксальних
утворень, етимологічно споріднених із найменуваннями самих рослин, є ряд непохідних, етимологічно
відмінних назв, які мають загальніше значення. Назви типу гúчка (гич), бадúл¢(л¢)а, ботвá (ботвúна,
ботвúн¢(н¢)а), огýдина (огýдин¢(н¢)а, гýдина, гýдин¢(н¢)а), лабузúн¢(н¢)а можуть означати листя чи стебла
різних сільськогосподарських культур, наприклад: бадúл¢(л¢)ам називається листя картоплі, квасолі,
моркви, буряків, гарбузів, гороху, рідше моркви; ботвóю – буряків, моркви. Окремі назви такого типу
означають стебла тільки однієї конкретної рослини, наприклад, лабузúн¢(н¢)а – ‘стебла гарбузів’.
Крім спеціальних найменувань, утворених суфіксальним способом, на території Центральної
Слобожанщини поширена певна кількість описових форм: лúс¢т¢a цибýлі, лúс¢т¢a капýсти, капýс¢т¢aне
лúс¢т¢a, кукуруз¢áне лúс¢т¢a, лúс¢т¢a (з) бур¢aкíв та ін.
Аналіз матеріалу дає змогу зробити такі висновки:
Діалектне словотворення потребує ґрунтовного дослідження, тому що саме говірковий матеріал
якнайповніше відбиває багаті, складні і вічно живі процеси народного назвотворення.
Словотвірні особливості говорів Центральної Слобожанщини потребують належної уваги, бо без їх
вивчення не можна уявити цілісної картини словотвірних явищ українського народного мовлення.
"Словотвір Харківщини" у даному сегменті сільськогосподарської лексики характеризується,
зокрема, такими особливостями: найбільшу територію займають утворення із суфіксом -ин¢(н¢)а, який в
українській літературній мові для розглянутих назв є нормативним; рідше для творення номінацій листя і
стебел сільськогосподарських культур застосовуються суфікси -ин-а, -ник. Поширені назви, утворені від
етимологічно інших основ (не мотивовані найменуваннями самих рослин). Функціонує і певна кількість
описових форм.
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Сердега Р.И. Особенности создания названий стеблей и листьев сельскохозяйственных культур в
говорах Харьковщины.
В статье рассматриваются лингвогеографические особенности создания названий стеблей и листьев
сельскохозяйственных культур в говорах Харьковщины.
Serdega R.І. Peculiarities of Coining the Names of Stalks and Leafs of Agricultural Crops in
Kharkovschina’s Dialects.
The article highlights linguistic and geographical peculiarities of coining the names of stalks and leafs of
agricultural crops in Kharkovschina’s dialects.
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АНАЛІЗ СЕМАНТИЧНИХ ЗРУШЕНЬ У ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ СУЧАСНОЇ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Розглянуто коло питань змін семантичного значення, виділені та згруповані види таких змін, зроблені
спостереження над їх причинами.
Вивчення фразеології сучасної англійської мови значною мірою базується на результатах численних
праць професора О.В. Кунина, який здійснив детальне та багатоаспектне дослідження цього надзвичайно
цікавого та складного шару лексики. На базі багатьох лінгвістичних досліджень попередників та
глибокого власного аналізу він розробив знамениту структурно-семантичну класифікацію
фразеологічних одиниць (ФО), у якій вони були поділені на класи, підкласи та розряди [1:312-340], і яка
слугувала і слугує теоретичним фундаментом сотень досліджень. Проте уже в цьому глибокому та
всебічному творі вчений звертав особливу увагу на семантичний аспект вивчення фразеологічного фонду
мови [1:321, 323], що призвело до більш пізньої класифікації ФО, побудованої в основному на
семантичному принципі [2]. У цій роботі дослідник наголошував на проблемі структурної складності та
різноманітності ФО англійської мови, яка переплітається з проблемою семантичної ускладненості: для
фразеологічної семантики характерні наявність образних значень різних ступенів, експліцитних та
імпліцитних значень, фразеологічно пов’язаних та вільних значень, наявності або відсутності
оцінювальних сем, великого значення конототивного аспекту, поєднання узуальності та оказіональності.
Крім того, ФО властиві замінність та незамінність компонентів, що також відбивається на семантиці у
процесі актуалізації ФО [2:99-100]. Ці спостереження мають велике теоретичне значення, що
підтверджується даними інших фразеологів, зроблених на матеріалі інших мов [3; 4; 5; 6].
Отже, вивчення семантичного аспекту актуалізації ФО має цікаву історію та серйозні теоретичні
обґрунтування. Тому мета даної статті – спробувати проаналізувати семантичні зрушення при
актуалізації ФО у тексті та виділити види таких зрушень.
Питання про використання ФО в тексті та про реалізацію їх семантичних потенцій у германських
мовах привертають увагу багатьох дослідників. Так, вивчалися особливості збагачення смислу та набуття
ФО додаткових значень у контексті [7; 8], досліджувалися структурні особливості варіантів ФО та
стилістичний потенціал варіантів ФО [9; 10]. У низці дисертаційних робіт розглядалися семантичні
процеси, притаманні реалізації ФО у тексті, зокрема властивості ФО виконувати функції текстотворення
[11], залежність семантичних змін у ФО від їх формальних властивостей [12], окремі види семантичних
зрушень на матеріалі цього фразеологічного фонду англійської мови [13; 14] та на матеріалі прислів’їв та
приказок [15]. Крім того, аналізувалися естетичні функції ФО у художньому тексті та ієрархія складності
семантичних процесів, які спостерігаються при трансформації ФО, зумовленої комунікативним
завданням [16]. Найбільш детального вивчення семантичні процеси дістали на матеріалі повного фонду
німецької мови, проте з залученням тільки газетних текстів, у роботі С.Б. Пташник [17]. Простий перелік
лінгвістичних робіт підкреслює плідність семантичного підходу до вивчення функціонування ФО, який
пояснюється тим, що фразеологічне значення, так як і лексичне значення слова, реалізуючись у
різноманітних контекстах, зазнає певних перетворень, які зумовлені контекстуальними потребами.
Функціонуючи у складі тексту, ФО сприймається, з одного боку, як частина цілого, яка асоціюється з
цим цілим всіма елементами свого змісту, як компонент тексту. Водночас ФО сприймається і як одиниця
мови, яка частково або повністю реалізує своє типове або варіантне значення. У процесі використання
ФО у мовленні інтуїтивно фіксується як звуковий склад та граматична форма ФО, так і її внутрішня
форма та семантичний потенціал кожного лексичного компонента. У дослідженнях попередніх років
наголошувалося, що включення ФО до тексту мотивується не лише її значенням у цілому як окремої
одиниці системи мови, але й внутрішньою формою, вихідним значенням її лексичних компонентів, що
виявляє аналітичний характер її індивідуального сприйняття та використання, а також суб’єктивну
оцінку всіх елементів форми ФО з точки зору здатності служити компонентами вираження певного
смислу [18:58; 19:562].
Загальновідома категорія ФО – стійкість їх значення, пов’язана зі стійкістю їх лексичного складу, –
призводить до роздільнооформленості та семантичної злитості. Перше явище зумовлює широку
мобільність компонентів ФО, тоді як друге зумовлює відносну стабільність її загального значення.
Мобільність компонентів логічно веде до можливості семантичних зрушень, тому стабільність
фразеологічної семантики дослідники пропонують називати "гнучкою стабільністю" [5:9], стабільністю в
динаміці, проявом взаємодії стійкості та нестійкості, які доповнюють одна одну та забезпечують
функціонування та динаміку всього фразеологічного фонду мови.
© Кузнєцова Г.В., 2003
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Види семантичних змін у значенні ФО на матеріалі англійської мови вивчалися з різних точок зору,
що зумовлює особливості класифікацій: розглядається стилістичний потенціал таких змін [20: 132-135;
10], зв’язок семантичних зрушень у ФО з реалізацією текстових категорій [21]. Проте в низці досліджень
усі випадки змін у структурі та семантиці ФО трактуються як прояв мовленнєвої варіативності [8; 22; 9]
або як результат
суто оказіонального функціонування [21; 13]. Названі підходи не висвітлюють
вичерпно суть питання.
Так, у деяких роботах, присвячених даній проблемі, аналізується не повний фразеологічний склад
англійської мови, а лише певні групи фразеологізмів, наприклад, ФО зі структурою речення [23];
номінативні та дієслівні ФО [10; 11], прислів’я та приказки [15]. У деяких дослідженнях розглядаються
конкретні види структурно-семантичних змін у ФО: розширення ФО та її стилістичні властивості [23;
14], заміна компонентів ФО [13]. Однак іще не було зроблено детального дослідження всіх видів
семантичних змін при реалізації ФО у художньому тексті, яке б охоплювало повний фразеологічний
фонд англійської мови.
Нижче пропонується спроба опису видів семантичних зрушень у значенні ФО, виділених на основі
аналізу фразеологічних словників та текстів романів та оповідань англійських і американських
письменників CC - CCI століть загальним обсягом близько 3000 сторінок.
1. Розширення компонентного складу ФО. Це найбільш частотний тип семантичних зрушень, який
має на меті уточнення значення ФО, що зумовлене конкретною комунікативною ситуацією.
1.1. Розширення значення ФО завдяки появі атрибута при іменному компоненті ФО. Наприклад:
(1) ‘A neat pack of banknotes, crisp, new and consecutive might catch the most curious eye.’ (Francis.
The Day of Losers, с. 242)
Цікаво відзначити, що такого розширення може зазнавати не один іменний компонент ФО, а
декілька, наприклад: (2)…he had dismissed her as a very poor bit of girl stuff. (Priestley. Angel Pavement,
с.127)
1.2. Розширення ФО завдяки лексичній конкретизації ступеню прояву ознаки, вираженої
адвербіальним компонентом. Наприклад:
(3) ‘Just that the only time I ever heard your father’s name mentioned in his presence, he flew
completely off the handle, saying your father’s sole purpose in life seemed to be a desire to ruin the Kane
family.’ (Archer. The Prodigal Daughter, с.160)
Наведені приклади показують, що зміна лексичного значення одного з компонентів, який усередині
ФО виявляє ознаки слова або фрази з власною семантикою, призводить до певного семантичного
зрушення – контекстуальної конкретизації – у семантиці ФО в цілому. Прагнення автора максимально
уточнити семантичне значення вжитої ФО особливо яскраво спостерігається у прикладі (2), де вживання
лексеми ‘girl’, яка розширює ФО, навіть призводить до смислової тавтології: значення базової ФО ‘a bit
of stuff ‘ – розмовне, дещо презирливе називання особи жіночої статі.
Як було зазначено вище, даний вид семантичних зрушень є найчастотнішим, проте спроби далі
подробити семантичне
явище конкретизації або уточнення, які пропонуються у дослідженні
І.О. Новикової [23:34-36], вважаємо досить дискусійними у зв’язку з тим, що пропоноване автором
подроблення (підсилення / послаблення значення ФО) вступає у протиріччя з аналізом контекстуальних
зв’язків деяких аналізованих ФО: у названій роботі не аналізуються імплікативні особливості ФО з
семантичними зрушеннями.
1.3. Розширення у вигляді синтаксичного розгортання ФО, яке також зумовлене потребою мовця
конкретизувати висловлювання. Наприклад, базова ФО ‘a carrot and / or (the) stick ‘ – подарунок та
погрози (OID,с. 49) актуалізується таким чином:
(4) With a carrot in front and the stick behind, Mundt was recruited. (Le Carre. The Spy Who Came in
from the Cold, с.167)
Приклади подібного розгортання є проявом протиріччя між роздільнооформленістю ФО та її
семантичною цілісністю, яке реалізується у таких випадках ослабленням спаяності компонентів та
збільшенням їх семантичної автономії, що, у свою чергу, призводить до семантичних зрушень. Проте, як
зазначав М.В. Нікітін, автономно сприйнятий компонент ФО набуває значення тільки з позицій
сприйняття цілого, тобто з позицій сприйняття значення базової ФО, як значущий елемент значення ФО
[19:562], тому семантичне значення модифікованої таким розширенням ФО не втрачається, а навпаки,
стає конкретнішим та яскравішим.
2.Скорочення компонентів складу фразеологічних одиниць.
2.1. Скорочення у вигляді простого відсікання початкової або кінцевої частини ФО. Наприклад:
(5) He now said ‘All work and no play’.
‘That’s right’" said Charlie. ‘I went to the doctor. He gave me a tonic and said I’m fundamentally sound
in wind and limb.’ (Lessing. England Versus England, с.21)
У цьому фрагменті спостерігаємо відсікання кінцевої предикативної частини прислів’я ‘All work
and no play makes Jack a dull boy’. Таке використання можна пояснити, зробивши семантичний аналіз
скорочуваного прислів’я та виділивши ‘архісеми‘ (методика С.А. Мошіашвілі), які відбивають предметно-логічний зміст ФО: ‘all work and no play‘ – довга або виснажлива робота без розваг; ‘makes Jack a dull
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boy‘ – не призводити до успіху. У даному випадку автор обрав номінативну архісему, з очевидною
фразеологічною образністю, що забезпечило експресивність контексту.
(6) ‘ Well’, he said,’there’s nothing to be done about it, and I may as well have my smokes… Well you
want to be off. A stitch in time. I’ll get my coat. ‘ (Green. I Spy, с.354)
Тут також спостерігається відсікання предикативного компонента прислів’я ‘A stitch in time saves
nine’. Скорочена ФО має значення ‘щось, зроблене вчасно‘. Слід зазначити, що такий вид семантичного
зрушення виходить за межі оказіональної зміни ФО: скорочена ФО переходить до узусу як нова,
самостійна ФО, що зафіксовано в одному з останніх (за часом укладання) фразеологічних словників. У
Oxford Idioms Dictionary знаходимо таку презентацію цієї ФО: ‘a stitch in time (saves nine)’ – immediate
action when something goes wrong [24:377].
Аналіз даного виду семантичних зрушень показує, що він є характерним саме для прислів’їв,
причому факти утворення нової ФО не є поодинокими.
2.2. Скорочення у вигляді стягнення, коли ФО змінює свій мовний статус, а з ним – і морфологічну
належність. Наприклад:
(7) ‘ She’s a bit of a stick - in - the - mud, my mother. ‘ (O’Flanagan. Far from Over, с.280). ФО ‘stick in
the mud‘ означає ‘відставати від життя‘ [24:722], тобто має характеристику предиката. Проте в цьому
прикладі, стягнута у складне слово, вона вживається як атрибут. Іншими словами, спостерігаємо зміну
понять, що призводить до семантичного зрушення.
(8) During a defence debate on the floor of the House, soon after this humiliating exercise, Florentyna
departed from her notes to deliver an off – the – cuff remark. (Archer. The Prodigal Daughter, с.333)
У цьому фрагменті стягнення зазнає ФО ‘off the cuff’ – ‘без попередньої підготовки або
обдумування’ [24:73], яка має адвербіальну належність. Проте тут вона вживається в атрибутивній
функції, тобто ФО набуває характеристик ад’єктивності, що також призводить до семантичного
зрушення. У випадку аналізованої ФО також спостерігається утворення нової ФО, зафіксованої
словником ‘an off-the-cuff remark’ [24:73].
3. Заміна одного з компонентів ФО, який сприймається як слово з самостійним значенням.
3.1. Заміна повнозначного компонента ФО.
У дослідженнях попередніх років відзначалися значна частотність та експресивність цього виду
семантичних зрушень у ФО [20:134], а також лексична різноманітність компонентів-замінників [13:4].
Семантичною суттю заміни є те, що її результат визначається складною взаємодією структурносемантичних особливостей базової ФО, семантики слова-замінника та контексту. Наприклад:
(9) And Moggie Reily was still there, on his horse, without his feet in the stirrups, but still trying to make
up for lost ground, still trying to catch the five or six runners ahead, but with no hope of winning. (Francis.
Haig’s Death, с. 286)
Тут у ФО ‘to make up for the lost time’ – наздоганяти втрачений час [25:765] спостерігається заміна
компонента ‘time’ на компонент ‘ground’, що спричиняє значне семантичне зрушення, оскільки
компонент ФО, що замінюється, та слово-замінник належать до різних семантичних груп.
Слово-замінник може бути антонімічним по відношенню до компонента-замінника, наприклад, ФО
‘on firm grounds’ – ‘впевнено’ набуває такої реалізації:
(10) There was nothing obviously wrong with the horse, and he knew he would be in trouble himself if
he allowed Morrison to withdraw so hot a favourite on such slender grounds. (Francis. Carrot for a Chestnut,
с.131)
Цей приклад переконливо свідчить про вагомість подібних семантичних зрушень для актуалізації
смислових зв’язків широкого контексту.
3.2. Заміна артикля.
Артикль є службовим компонентом ФО, проте його заміна при реалізації ФО у певній
комунікативній ситуації може мати неабияку контекстуальну значущість. Так, у прикладі (11) However,
just at the point when the opinion polls showed she was holding her lead he played an ace that Florentyna
hadn’t foreseen. (Archer. The Prodigal Daughter, с. 281) ФО ‘play your ace’ – залучати найвагоміший
аргумент [24:288] – заміна присвійного займенника, який є граматичним еквівалентом означеного
артикля й вказує на конкретність значення наступного компонента, на неозначений артикль, виводить
значення означуваного компонента ‘ace’ з числа єдино можливих і надає виразу іншого значення –
залучати один з аргументів, якийсь аргумент’, важливість якого не визначена.
4. Зміна синтаксичної функції використання ФО. Поняття предметності в базовій ФО можуть
трансформуватися в поняття предикативності або атрибутивності. Так, базова форма ‘a ghost writer‘ –
‘справжній автор, який працює замість іншої людини’ - використана таким чином:
(12) ‘You are not expected to commit all your reminiscences to paper. You will meet my client and he
will arrange to have the material…ghost written.’ (Le Carrе. The Spy Who Came in from the Cold, с.60)
Текстовий матеріал свідчить про численні випадки взаємодії названих видів семантичних зрушень.
Найбільш частотними є такі моделі взаємодії:
а) розширення одного компонента ФО та скорочення частини ФО. Наприклад:
(13) But it was hardest of all to be parted from the girl he loved with all his passionate young heart.
(Maugham. A Casual Affair, с. 162) У даному випадку спостерігається розширення компонента ‘heart’ у
ФО’with all one’s heart and soul’ та скорочення ФО в цілому;
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б) скорочення ФО та набування скороченою частиною іншої морфологічної належності, що має
результат у використанні такої одиниці в новій синтаксичній функції. Наприклад:
(14) [...] in time I would see her on the street and greet her with casualness, and sit with her over coffee,
quetly discussing the flow beneath the bridges since last we met. (Trevor. The Day We Got Drunk on Cake,
с.195-196) Тут ФО ‘A lot of water has flown ( gone, passed, run) under the bridge(s)’ – ‘багато води збігло’
– зазнає скорочення номінативної частини, причому предикативна частина набуває ознак номінативності
та вживається у значенні ‘поточні події, буття’.
Випадки взаємодії різних видів семантичних зрушень є, на наш погляд, переконливим свідченням
мобільності, нестійкості лексичних характеристик ФО [5:10], яка забезпечує її динамізм, готовність до
оновлення для досягнення необхідної експресивності та точності виконання конкретного
комунікативного завдання.
5.Контекстуальне переосмислення ФО на базі семантичних зрушень різного ступеня складності.
5.1. Зміна семантики одного з компонентів ФО в межах базової структури, яка детермінована
широким контекстом. Наприклад:
(15) ‘Good, now we shall have to start rebuilding bridges. Dry your tears, my dear, and we shall begin
immediately..’ ( Archer. The Prodigal Daughter, с.105)
Цілком очевидно, що розуміння модифікованої ФО ‘build bridges’ – ‘намагатися знайти засоби для
поліпшення стосунків’ [24:42] у даному випадку можливе лише з опорою на весь попередній контекст та
на численні смислові зв’язки цього художнього твору.
5.2. Виділення одного з компонентів ФО та функціонування його як самостійного слова на фоні
актуалізації базової ФО. Наприклад:
(16) ‘You can’t teach an old dog new tricks.’ – ‘Old! She’s not fifty!‘ (Lessing. England Versus England,
c.17)
У цьому фрагменті спостерігається явище, відоме як подвійна актуалізація [26:66; 21:36], коли у
межах вузького контексту актуалізується фразеологічне значення базової ФО та пряме лексичне
значення одного компонента, який функціонує як самостійне слово. Ширший контекст твору показує, що
даний компонент виконує певну текстоформуючу функцію, тому що він є сигналом смислової
значущості віку персонажа для подальшого смислу тексту.
(17) ‘He does his work, but only after a fashion, аnd it’s not a fashion I like, I must say’. (Pristley. Angel
Pavement, с.340)
Тут спостерігається семантичне зрушення, яке надає вузькому контексту більшої експресивності
завдяки імпліцитній грі слів, яка побудована на багатозначності слова ‘fashion’, що підсилюється
використанням ФО та слова-еквівалента компонента ФО в межах одного речення.
5.3. Семантична концентрація образності, яка виникає при використанні декількох ФО у вузькому
контексті, наприклад:
(18)…his mind was made up on the Mitty question. There is a certain pleasure in making up your mind,
putting your foot down, taking a firm stand, especially if, like Mr. Smeeth, you do it rarely. (Priestley. Angel
Pavement, с.245)
Концентрація образності в цьому фрагменті детермінована наявністю спільної семи у значенні усіх
трьох використаних ФО – рішучість. При сприйманні фрагмента читачем ця сема інтуїтивно
сприймається як повторюване поняття, від чого інформативна експресивність фрагменту зростає.
5.4. Семантична контамінація, яка спостерігається при зливанні двох ФО в одну. Наприклад:
(19) ‘What do you do these days, old chap? ‘asked Ashe. Leamas shrugged. ’I’m on the shelf, ‘he
replied, and grinned a little stupidly. ‘Out of the bag and on the shelf.’ (Le Carre. The Spy Who Came in from
the Cold, с.52)
У цьому фрагменті при повторенні ідіоми ‘to be on the shelf ‘ – бути усуненим від справ – вона
фактично злита зі скороченою ФО ‘let the cat out of the bag‘ – ‘випустити кота з мішка’. Розуміння цього
фрагменту базується на численних текстових імплікативних зв’язках, тому що йдеться про агента, якого
розсекретили та вивели з гри.
Слід зазначити, що випадки контекстуального переосмислення ФО важко піддаються моделюванню
у зв’язку з унікальністю кожного комунікативного завдання. Усі випадки семантичного зрушення цього
виду відзначаються високим ступенем експресивності й тому заслуговують на подальше вивчення з
точки зору їх комунікативно-прагматичного потенціалу.
Виділені види семантичних зрушень у ФО демонструють значний потенціал активності
фразеологічного шару лексики в процесі реалізації їх значень у контексті та здатність фразеологічного
значення до гнучкості, мотивованої особливостями комунікативного завдання.
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Кузнецова Г.В. Анализ семантических сдвигов во фразеологизмах современного английского языка.
Рассматривается круг вопросов семантических изменений в пределах фразеологического значения,
выделяются и группируются виды таких сдвигов, сделаны наблюдения над их причинами.
Kuznetsova G.V. The Analysis of Semantic Shift Kinds in Modern English Phraseology.
The main problems of semantic shifts within phraseological meaning, the kinds and the reasons of such shifts are
the concern of the present article.
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ГАВОРКІ ВЫГАНАЎСКАГА ПАЛЕССЯ Ў МІЖДЫЯЛЕКТНЫМ АСЯРОДДЗІ
У статті розглядається проблема діалектної межі між загородськими та понеманськими групами
говірок на основі фонетичних та морфологічних особливостей.
Сучасная дыялектная мяжа паміж заходнепалескай (брэсцка-пінскай, загародскай) і гродзенскабаранавіцкай (панямонскай) групамі гаворак блізкая да старажытнай балта-славянскай моўна-этнічнай
мяжы. Многія даследчыкі ўмоўна праводзяць яе па рацэ Ясельдзе. Мяжа гэта невыразная. Тут праходзіць
значная колькасць ізаглос [1] . На тэрыторыі адзначанай мяжы ў шырокім плане знаходзіцца даволі
спецыфічны рэгіён – Выганаўскае Палессе.
Размешчана Выганаўскае Палессе ў міжрэччы Ясельды (прыток Прыпяці) і Шчары (прыток
Нёмана). Найбольш пашыраныя тут паўночнабрэсцкія гаворкі [2]. Адна з груп гэтых гаворак –
цэнтральнацеляханская. На поўдзень ад яе пашыраны гаворкі паўднёвацеляханскія. На крайнім поўдні
рэгіёна бытуюць гаворкі валішчанска-аброўскія, паўночназагародскія і сярэднезагародскія.
Фарміраванне дыялектнага ландшафту Выганаўскага Палесся мае сувязь не толькі з прыроднымі
аб’ектамі або гістарычнымі фактарамі, якія спрыялі кантактам насельніцтва (старадаўні шлях Пінск –
Слонім, Агінскі канал) ці перашкаджалі ім (балотныя і лясныя масівы). Відавочна, у даследуемым
рэгіёне не было поўнай дыялектнай аднароднасці і ў старажытныя часы, калі пачаў фарміравацца яго
дыялектны ландшафт.
Да Х—ХІІІ стст. адносіцца значная колькасць славянскіх курганаў у Выганаўскім Палессі.
Размешчаны яны ў заходняй яго частцы (Жытлін, Коратчын, Хадакі, Сярадава), цэнтральнай (Святая
Воля), паўночна-ўсходняй (Залужжа, Свяціца), паўднёва-ўсходняй (Бакінічы). Прыкладна да VІ—ХІІІ
стст. адносіцца гарадзішча ў Целяханах.
У ХV – пачатку ХVІ стст. Выганаўскае Палессе ўваходзіла ў склад наступных адміністрацыйных і
ўдзельных адзінак [3]. Асноўная адзінка – Вядская воласць (вядома з 1433 г.). Яна ўключала цэнтр і захад
былога Целяханскага раёна. Да 1508 г. Вядская воласць уваходзіла ў склад Слонімскага павета. У гэтым
жа годзе ўвайшла ў склад Пінскага княства, якое з 1521 г. стала паветам (спачатку Трокскага, а з 1566 г.
Берасцейскага ваяводства). Ліпская воласць уключала ўсход былога Целяханскага раёна і прылягаючую
частку Ганцавіцкага раёна (Раздзялавічы). Бобрыцкая воласць уключала паўночны ўсход Пінскага,
поўдзень Ганцавіцкага раёнаў, большую частку Лунінецкага (без поўначы), часткі Жыткавіцкага і
Петрыкаўскага раёнаў. Здзітаўская воласць Слонімскага павета (затым асобны павет) уключала значную
частку Драгічынскага і Іванаўскага раёнаў, паўднёвы ўсход Бярозаўскага раёна і тэрыторыю на поўнач
амаль да Івацэвіч.
У ХVІ—ХVІІ стст. Беларусь пакрылася сеткай мястэчак. Гэта паселішчы, якія сумяшчалі ў сабе рысы
горада і вёскі. Яны з’яўляліся эканамічнымі цэнтрамі навакольных акруг. У Выганаўскім Палессі і яго
наваколлях такімі мястэчкамі з’яўляліся Выганашчы (упамінаецца ў 1600 г.), Хатынічы (з 1661 г.),
Івацэвічы (упамінаецца ў 1600 г.), Лагішын (да 1569 г.). Пазней найбольш значным мястэчкам
вывучаемага раёна, яго "сталіцай" сталі Целяханы. (першае ўпамінанне адносіцца да ХVІ ст.).
У пачатку ХІV ст. амаль уся тэрыторыя Выганаўскага Палесся ўвайшла ў склад Вялікага княства
Літоўскага. У выніку змен адміністрацыйнага падзелу сярэдзіны ХVІ ст. большая частка разглядаемага
рэгіёна апынулася ў складзе Пінскага павета Берасцейскага ваяводства. Пасля другога падзелу Рэчы
Паспалітай у склад Расіі ўвайшлі ўсходнія ўскраіны Выганаўскага Палесся, у выніку трэцяга падзелу
(1795 г.) – астатняя яго частка. Большая частка рэгіёна ўвайшла ў склад Пінскага павета Мінскай губерні,
заходнія ўскраіны – у склад Слонімскага павета (у 1795—1797 гг. у складзе Слонімскай, у 1797—1801 гг.
– Літоўскай, з 1801 г. – Гродзенскай губерні). У 1921—1939 гг. Выганаўскае Палессе ўваходзіла ў склад
Польшчы. Адміністрацыйна яно з’яўлялася часткай Палескага (Брэсцкага) ваяводства, уваходзячы
пераважна ў склад Косаўскага павета. З 1939 г. гэты рэгіён у складзе БССР (Целяханскі, часткова
Лагішынскі і Ганцавіцкі раёны Пінскай вобласці, ускраіны – у складзе Косаўскага раёна Брэсцкай і
Ляхавіцкага раёна Баранавіцкай абласцей). У 1954 г. Пінская вобласць і чатыры раёны Баранавіцкай (у
тым ліку Ляхавіцкі) уключаны ў склад Брэсцкай вобласці. Косаўскі раён у 1947 г. у выніку пераносу
раённага цэнтра ў Івацэвічы перайменаваны ў Івацэвіцкі. Апошні ў1962 г. уключаны ў Бярозаўскі раён, а
ў 1965 г. адноўлены. Целяханскі раён існаваў да 1959 г., затым уключаны ў склад Івацэвіцкага і
Лагішынскага раёнаў. Лагішынскі раён у 1962 г. уключаны ў склад Пінскага, часткова Лунінецкага
раёнаў. Потым некаторыя сельсаветы (раней уваходзілі ў склад Целяханскага раёна) перададзены ў
Івацэвіцкі раён.
Лінгвагеаграфічнае даследаванне мовы рэгіёна дало магчымасць адасобіць асноўную частку
Выганаўскага Палесся (Целяханшчыну) як пэўную дыялектную адзінку. Цэнтральнацеляханскія гаворкі
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выступаюць як выразна акрэсленая дыялектная адзінка. Значная частка фанетычных, марфалагічных і
лексічных з’яў характэрна гэтаму рэгіёну і мала пашырана або адсутнічае ў рэгіёнах суседніх. Да такіх
рыс адносяцца наступныя.
А. У галіне фанетыкі:
1) рэфлекс *о > [ê] ў новых закрытых націскных складах: в’êз, вэыз, стэыл;
2) галосныя [ы], [і] на месцы *о ў прыназоўніку *под: пыд, п’ід;
3) вымаўленне губна-губнога зычнага [w]: пра΄wда, до΄wг’і, куп’і´w;
4) галосны [е] на месцы *ę ў словаформах гл’едзе΄w, зл’ек΄аwса, зл’ека´цца;
5) ужыванне пераднаціскнога галоснага [е] ў словаформе йейцэ´м // йейцо´м;
6) вымаўленне слоў [джала] жало´, [часнок] часны´к;
7) палаталізаваныя зычныя [дз], [ц]: дз’ен’, ц’епэ´р (у адрозненне ад палатальных, пашыраных у
гродзенска-баранавіцкіх гаворках);
8) вымаўленна зычнага [т] у дзеяслоўных формах 3-й асобы адз. і мн. ліку: хо´дз’іт, хо´д’іт,
хо´дз’ат, хо´д’ат.
Б. У галіне граматыкі (марфалагічныя асаблівасці):
1) канчатак [-э] ў месным склоне адз. ліку назоўніка мяжа´ (мэжа´): на мэжэ´;
2) ужыванне канчаткаў [-эй], [-ей] у назоўнікаў жаночага роду
3) ў родным склоне множнага ліку: бабэ´й, баб’е´й;
4) форма меснага склону назоўніка чо´боты: у чобо´тах;
5) канчаткі [-е], [-і] ў неазначальнай форме дзеясловаў пэкц’е´,
пэкц’і´;
6) форма 1-й асобы адзіночнага ліку дзеясловаў ходз’у´, ход’у´;
7) дзеяслоўная форма в’е´с’ат у выразе "часы вісяць".
В. У галіне лексікі:
Ужыванне лексем: со´н’ен’ко (сонейка), пэрэ´хмарок (воблака), красноголо´в’ік (падасінавік), овэ´чые
грыбы (неядомыя грыбы), журахв’і´ны (журавіны), чобу´р, чыбу´р (чабор), пта´шка (птушка),
орабу´шок, гарабу´шок (верабей), св’і´н’н’е ру´хкают (свінні рохкаюць), йе´жык (вожык), пыдло´га,
помэ´ст (падлога), ла´пно (вапна), звэд (вага ў калодзежным жураўлі), звэд (саха ў калодзежнам жураўлі
– іншая семантыка), комн’ак’і´ (таўчоная бульба – страва), вуздэ´чка, уздэ´чка (аброць), спова´ц’і
(спяваць), цэ´ха (палатняная коўдра, радно), му´с’іт (мабыць).
Наш рэгіянальны Атлас народных гаворак Выганаўскага Палесся (рукапіс) паказвае наступны
малюнак міждыялектных суадносін гаворак гэтай тэрыторыі [4].
1. Выдзяляюцца рысы, якія аб’ядноўваюць увесь ці амаль увесь рэгіён з Панямоннем і
супрацьпастаўляюцца Загароддзю: по´л’е – по´лэ (карта 25), цвёрды ц : мяккі ц (карта 38), у но´с’і : в
носу´, в но´совы (карта 57), л’у´дз’ам : л’у´д’ум (карта 60), но´вы : но´вый (карта 63), молоды´ : молоды´й
(карта 64), ус’е´ : ус’і´ (карта 70), розка´звац’і : роска´зуваты (карта 76), со´н’ейко : со´нычко (карта 86) і
інш.
2. Рысы, якія аб’ядноўваюць з Панямоннем большую частку тэрыторыі Выганаўскага Палесся, акрамя
крайняга поўдня (гаворкі валішчанска-аброўскія і інш.): роб’і´ц’і, роб’і´т’і : роби´ти, робы´ты (карта
27), з’іма´ : зима´, зыма´ (карта 28), до´вг’і : до´вги, до´вгый (карта 31), ц’і´хо, т’і´хо : ти´хо, ты´хо
(карта 33), на дворэ´ : на двор’і´ (карта 55), кл’у´чка : кл’уч – вага ў калодзежным жураўлі (карта 118) і
інш.
3. Рысы, якія аб’ядноўваюць з Панямоннем большую частку гаворак рэгіёна; з Загароддзем
аб’ядноўваюцца асобныя гаворкі, якія тэрытарыяльна ўтвараюць "астравы", "кліны": цвёрды р : мяккі р
(карта 36), цвёрдыя шыпячыя : мяккія шыпячыя (карта 37), стрыгу´т : стрыжу´т’ (карта 83).
4. Рысы, якія аб’ядноўваюць з Панямоннем паўночную і цэнтральную частку рэгіёна; гаворкі яго
паўднёвай часткі аб’ядноўваюцца з Загароддзем: дз’ен’о´к : дэн’о´к (карта 24), дз’ен’ : дэн’ (карта 32),
дз’ед : д’ед, д’ід (карта 34), жа´ло: адсутнасць гэтай словаформы – вымаўленне слова "джала" (карта 19).
5. Клінападобны арэал па лініі Івацэвічы – Целяханы, які аб’ядноўваецца з Панямоннем: слоне´чн’ік :
слонэ´чн’ік (карта 20).
6. Рысы, якія аб’ядноўваюць з Панямоннем паўночную частку рэгіёна; цэнтральная і паўднёвая часткі
аб’ядноўваюцца з Загароддзем: во´с’ен’ : о´с’ен’, о´сэн’ (карта 43), во´чы : о´чы (карта 44), о´блако :
адсутнасць гэтай словаформы (карта 87), с’о´н’н’а : адсутнасць гэтай словаформы (карта 90), пэту´х :
п’е´вэн’ (карта 103), [пра курэй] соко´чуц’ : сокора´т (карта 105), гумно´ : клу´н’а (карта 114),
боронова´ц’і : волочы´ц’і (карта 128).
7. Рысы, якія аб’ядноўваюць Выганаўскае Палессе з Загароддзем і супрацьпастаўляюць яго
Панямонню: оканне : аканне (карта 1), вэн, вôн і інш.: ён (карта 50), в’е´ц’ор, в’і´т’ор : в’е´ц’ер (карта 5),
мэд : м’од (карта 10), вэ´чор : в’е´чар (карта 11), за´йец, за´йец’ : за´йац (карта 15), був, буў : быў (карта
18), бэ´рог : б’е´раг (карта 22), до´вгэйе : іншыя варыянты (карта 26), дуб : дуп (карта 39), мн’а´со :
мйа´со (карта 42), шчо, шо : што (карта 52), бабэ´й : баб, ба´баў (карта 59), ходз’і´ц’і, ход’і´т’і, ходы´ты
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: хадз’і´ц’ (карта 73), роб’і´ц’іса : раб’і´цца (карта 74), л’е´тац’, лэ´таты : л’ата´ц’ (карта 77), чы : ц’і
(карта 85), по´ночы: адсутнасць гэтага слова – цёмна (карта 89), страм’і´на : драб’і´на – драбіны (карта
113), клу´н’а : гумно´ (карта 114), волочы´ц’і : баранава´ц’ (карта 128), судос’і´ц’іса : адсутнасць гэтага
слова – сустрэцца (карта 129), чо´боты : бо´ты (карта 131), му´с’іт, му´сыт’ : ма´быц’ (карта 137).
8. Лакальныя сувязі часткі гаворак Выганаўскага Палесся і Загароддзя: пролэ´й : пролы´й – лівень
(карта 88), корань "дзюб" – дзюба ў птушак (карта 100), ра´ўкайе : мр’а´вкайе – кошка мяўкае (карта 108),
пэрэ´чынок : пырэ´чынок – пластаваны абярэмак сена (карта 120), цэ´ха : ц’і´ха – палатняная коўдра
(карта 132).
9. Рысы, якія аб’ядноўваюць гаворкі Выганаўскага Палесся, Загароддзя і Тураўшчыны: оканне (карта
1), пратэтычны в (карта 50), в’е´ц’ор, в’і´т’ор (карта 5) [5: Т.2: К. 40], за´йец, за´йец’ (карта 15), був, буў,
була´ (карта 18), шчо – вымаўленне слова "што" (карта 52), по´ночы – цёмна (карта 89), ц’еп’е´р, ц’епе´р,
тэпэ´р – сёння (карта 90), волочы´ц’і, волочы´ц’, волочы´ты – баранаваць (карта 128).
10. Рысы, якія аб’ядноўваюць гаворкі Выганаўскага Палесся з гаворкамі Тураўшчыны і не
пашыраюцца на асноўную частку Загароддзя: но´в’е (карта 23), молода´ (карта 65), молодэ´, молодэ´йе
(карта 68), чэбрэ´ц – чабор (карта 97), кубло´ – гняздо (карта 99), ку´ра – курыца (карта 104), [конь]
нату´рысты (карта 110), н’ебо´ж – пляменнік (карта 135). Дарэчы, па этнаграфічных асаблівасцях
частка Выганаўскага Палесся ўваходзіць ва Усходнепалескі рэгіён.
11. Асаблівасці гаворак Выганаўскага Палесся утвараюць значныя арэалы ў палескім дыялектным
кантыніуме: н’е´шчо : н’е´што – займеннік "нешта" (карта 72), бойу´са : бойу´с’а (карта 79), бу´с’ко :
іншыя назвы – бусел (карта 101), коп’і´ца : копа´ – капа сена (карта 122).
Вялікая роля ў фарміраванні дыялектнага ландшафту гаворак Выганаўскага Палесся належыць
міграцыйным (пераважна мікраміграцыйным) рухам і міждыялектным кантактам. Аснова выдзялення
цэнтральнацеляханскіх гаворак, відаць, была закладзена яшчэ да ХІІІ ст. Наяўнасць местачковых цэнтраў
у Выганаўскім Палессі спрыяла, па-першае, вылучэнню мікрагруп мясцовых гаворак, па-другое, іх
кансалідацыі і захаванню. Наклалі адбітак на дыялектны ландшафт рэгіёна і колішнія дзяржаўныя і
адміністрацыйныя межы. Так, сучасная дыялектная мяжа паміж цэнтральнацеляханскай групай
паўночнабрэсцкіх гаворак і панямонскімі гаворкамі амаль супадае з былой мяжой Пінскага княства (да
пачатку 70-х гадоў ХІІ ст. уваходзіла ў склад Тураўскага княства) з Чорнай Руссю ХІІ-ХІІІ стст., а потым
з Літвой часоў Міндоўга.
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В статье рассматриваются вопросы междиалектных связей говоров Выганайского Полесья, а также
обосновывается выделение центральнотелеханской группы говоров.
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The article examines the questions of the connections between different dialectal groups of Vygonoshchi Polesye.
It also explains the distinct character of the Central Telekhany dialectal group.
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З ІСТОРІЇ КОНФІКСА КА-... ...-Ø (А)
У статті досліджується історія становлення і функціонування конфікса ка-.........-ø (а), який продукує
іменники з різними лексико-словотвірними значеннями.
Конфікс ка-.........-ø (а) не був об’єктом вивчення дериватологів, оскільки донедавна не вважався
самостійним словотворчим засобом, що пояснюється, певне, затемненою етимологією як складників
цього форманта, так і морфеми в цілому.
Метою нашого дослідження є історія становлення та функціонування конфікса ка-.........-ø (а), який
продукує іменники з різними лексико-словотвірними значеннями.
У пам’ятках ХІ-ХІІІ ст. знаходимо іменник калhка: И тu опочиваю(т) калики (ХІІ Ср І 1182) "той, хто
позбавлений частини тіла (або не може користуватися нею); жебрак, паломник, прочанин". Ґенезис цього
слова звичайно виводиться із тур. kаlak "спотворений, безформний", пов'язуваного із перс. kalek "тс."
(див. S II 27; ЕСУМ ІІ 352). Проте існує припущення щодо питомого походження цього слова із ка-лhка,
де ка- виступає як рідкісний префікс [1:18].
Якщо покласти цю гіпотезу в основу словотвірно-етимологічного аналізу ряду слів нової української
мови, то стає зрозумілою роль компонента ка- у таких із них як: калужа (О І 336), калюга (Ник 186) "яма,
вибоїна на дорозі з водою і гряззю", пор. рос. лужа; канудити (Ващенко 42) "нудити"; каворон (Ж 132)
"грак"; кабурх (Гр ІІ 204) "звуконаслідувальне утворення", пов‘язане з бурх "вигук на означення звуку від
кинутого у воду предмета, пориву вітру, удару хвиль", паралельне до вигуків [чабовть], шубовсть (див.
ЕСУМ ІІ 333); каблук (203) "дуга, вигин; лука в сідлі", утворене від основи *blokъ "вигин".
Усталеного тлумачення гіпотетичного словотворчого компонента ка- і його фонетичних варіантів не
існує. Найвірогіднішим поясненням, на наш погляд, може слугувати таке: цей афікс прийменникового
походження (пор. сучасне рос. К) є фрагментом питального займенника *къ-to, укр. хто (див. ЕСУМ ІІ
332-333).
Керуючись такими міркуваннями, дехто з сучасних мовознавців говорить про те, що "не викликає
сумніву наявність у іменних утвореннях української мови префікса ка- з багатьма аломорфами" [2:49].
Між тим словниковий склад української мови містить і такі іменники, при аналізі яких
вичленовуються два компоненти: ка- (препозитивний) і матеріально не виражений (постпозитивний),
тобто конфікс ка-.........-ø. Виявлені похідні іменники здебільшого віддієслівні. Оскільки постпозитивний
елемент конфікса є матеріально не вираженим, то при творенні віддієслівних іменників "нульова
суфіксація забезпечує переведення дієслівної основи до класу слів, що виражають предметність" [3:170].
Тому девербативам притаманне загальне словотвірне значення – "те, що є наслідком опредмеченої дії,
названої мотивувальною основою". Із дібраного матеріалу виокремлюються такі лексико-словотвірні
групи:
- назви споруд господарчого вжитку: каюта (О І 344) "хлів, стайня, клуня", пор. сучасне рос.
ютить(-ся), приютить; канура (Сизько 39) "назва собачої будки", співвідноситься із *nuriti "опускати",
пор. укр. занурити(-ся), рос. нырять, понурый; кагат (Гр ІІ 206) "купа городини (картоплі, буряків і
т.ін.), відповідно укладена й покрита соломою, землею тощо для тривалого зберігання", від гатити;
- найменування побутових реалій: кадіб (Гр ІІ 206), кадоп, кадовб (О І 334) "висока видовбана діжка
або бочка для капусти, зерна, полови і т. ін."; кадовб (Лысенко 25) "велика бездонна бочка, яка
вставляється в криницю замість зрубу"; кадовб, кадовба (Ник 185) "ямка, заглиблення на дорозі, вибите
колесами, полозами або водою"; кадовб (Програма 51) "вулик-дуплянка, встановлений вертикально",
співвідноситься із *ка-dьlbti (ЕСУМ ІІ 338-339), укр. довбати; катлуба (О І 334) "висока рівна діжка з
клепок; дерев'яний круг у колодязі", від т(д)лубати; карб (О І 341) "клеймо на вухах або рогах овець",
карби (Там само) "ціпки, палиці, на яких неграмотні війти робили позначки про рівень податків окремих
селян", походить із рубати, пор. карбованець; кандьор (Гр ІІ 215) "рідка каша, куліш", витворилося із
ка(н-) +дерти(дьор-) (ЕСУМ ІІ 364), оскільки перед приготуванням страви крупу дерли, подрібнювали;
- атрибутивні назви істот: кандиба (Гр ІІ 214) "шкапа", від ка(н-) +дибати "ходити повільно і
незграбно, витягуючи ноги" (див. ЕСУМ ІІ 363); каліка (О І 336) "жінка, що причіпляє молодим вінці на
весіллі"; каліча (Там само) "людина з фізичною вадою";
- інші найменування: каверза (Гр ІІ 204) "підступ, інтрига; зла витівка", співвідноситься із *vьrzti
"плести" (ЕСУМ ІІ 335); кавід (205) "рід, порода", від основи дієслова водитися, пор. виводок; кавер
(Лысенко 24) "вир, водоворот" витворилося або від псл. vьreti "вирувати", або із вертіти, пор. [коворот]
"коловорот" (див. ЕСУМ ІІ 334).
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Одиничним десубстантивом вважаємо утворений за подібністю до названого мотивуючою основою
іменника дериват кавуш (Програма 122) "ківш з довгим держаком, що має характерну заглибину на кінці,
за допомогою якого дістають воду із криниці" (<вухо).
Таким чином, описаний матеріал дозволяє стверджувати, що в новій українській мові функціонує
конфікс ка-... ...-ø (а), перший елемент якого сягає праслов'янської доби й у багатьох словах
вичленовується лише етимологічно, а другий виділяється за наявності двох умов [4:148]:
1) нульовий афікс (суфікс-прим. авт.) повинен мати синонімічний ненульовий афікс (суфікс), пор.:
кадовб – кадовбина, кадовбаня, кадовбець; катлуба – катлубень;
2) поряд із словом, що розглядається, існує спільнокореневе слово, простіше за значенням, що могло
б бути твірним для аналізованого в тому випадку, якби дериваційне значення останнього виражалося
ненульовим значенням. Наприклад:
гатити
гатіння
гатка
ка–гат-ø
Сфера вжитку іменників цього типу поширюється в основному на говіркове мовлення.
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ЕЛЕМЕНТИ ДІЛОВОГО СТИЛЮ ЯК ЗАСІБ КОМІЧНОГО У ТВОРЧОСТІ ОСТАПА ВИШНІ
(ЖАНРОТВОРЧИЙ АСПЕКТ)
У статті розглянуто стилістичні і жанротворчі функції елементів ділового стилю у художньому
тексті (на матеріалі фейлетонів Остапа Вишні).
Павло Михайлович Губенко (Остап Вишня) близько століття залишається чи не найпопулярнішим
українським письменником-сатириком. Творчо продовживши багаті традиції української сміхової
культури, він збагатив національну літературну систему новими жанрами й жанровими різновидами,
виробив неповторний індивідуальний стиль. Головні ознаки цього стилю – багатогранність, широкий
діапазон використання мовних засобів, непередбачуваність у творенні мовної структури художнього
тексту. Одним з аспектів індивідуального письма Остапа Вишні є функціональне використання ресурсів
нехудожніх стилів мови, зокрема офіційно-ділового.
Наше дослідження присвячене вивченню стилістичних і жанротворчих функцій елементів ділового
стилю у творчості Остапа Вишні, а насамперед у жанрах реп’яшка й фейлетону. У центрі нашої уваги
проблема особливостей використання елементів нехудожнього стилю з естетичною метою як одного з
засобів створення гумористичного й сатиричного образу.
Дослідження словесних засобів комічного – важливий напрямок сучасної філологічної науки. Це
насамперед вивчення мовних явищ, які спричиняють сміх, і особливостей їх використання у творчості
того чи іншого письменника. Щодо творчості Остапа Вишні, то й до сьогодні дослідники лише побіжно
торкаються його мовної майстерності у створенні комічного. Чи не єдиним ґрунтовним дослідженням
мовних прийомів письменника залишається лінгвостилістична праця Б.Г. Пришви "Засоби гумору в
творах Остапа Вишні" (1977 р.). У ній автор розглядає ситуаційні, словесні і словесно-ситуаційні засоби
гумору у творчості письменника-сатирика. Поза певною розробленістю проблеми практично не
дослідженим залишається питання "переміщення слів і виразів одного стилю мови в інший" [1 : 22] як
прийом творення комічного у фейлетонах Остапа Вишні.
Таким чином, основними завданнями нашого дослідження є вивчення особливостей використання
елементів ділового стилю у художньому тексті, атрибуція і класифікація цих елементів, а також розгляд
їх стилістичної функції у жанрі фейлетону і жанротворчої у жанрі реп’яшка.
Матеріалом дослідження нами обрано фейлетони, гуморески Остапа Вишні, створені ним у період з
1924 по 1926 роки, а також реп’яшки, написані у 1924-1925 роках.
Жанровий різновид фейлетону – реп’яшок – це яскравий приклад авторської жанрової модифікації,
характерний для творчості Остапа Вишні. Уперше цей термін як визначення жанру з’явився у 1923 році.
Реп’яшки – надзвичайно оперативні, лаконічні й дотепні виступи на теми внутрішнього та міжнародного
життя. Усього письменник написав понад 300 реп’яшків. Матеріалом йому служили власні
спостереження, сількорівські та робкорівські листи, телеграфні повідомлення, газетні матеріали [2 : 448].
Значна частина цих творів утратила естетичну вартість і актуальність, однак кращі з них і до сьогодні
залишаються цікавими, особливо з погляду жанрово-стильових особливостей. Це приклад локального
авторського жанру, який хоч і не набув загальнолітературної сфери функціонування, все ж залишається
цінним теоретико-практичним фактом розвитку родово-жанрової системи української літератури.
Свої завдання як письменника-сатирика Остап Вишня сформулював у своєрідному маніфесті, що
висів над його робочим столом: "Мої "друзі", будь вони трижди прокляті". Очолюють цей список
бюрократи. Силу свого сатиричного таланту митець спрямував проти бюрократизму в усіх його проявах.
Більшість реп’яшків, розглянутих нами, містять у собі елементи ділового стилю саме для висміювання
громіздськості, недолугості, консервативності радянської бюрократичної системи.
Головним прийомом використання ресурсів ділового стилю є монтування в одному тексті
стилістично різних уривків. Автор використовує писемні жанри ділового спілкування і обрамляє їх
своєрідними дотепними коментарями. Для жанру реп’яшка характерно те, що Остап Вишня
послуговується реально існуючими документами, бо головним своїм завданням бачить миттєвий відгук
на ту чи іншу ситуацію.
Так, наприклад, у реп’яшку "Куркулю, муркулю, вгадай, жінко, що я говорю…" об’єктом критики
стає постанова Народного комісаріату фінансів від 19.01.1924 року. При цьому автор зупиняється саме
на стилістичній стороні цього документу, помітивши грубі помилки у використанні ділового стилю
(перевантаження тексту іменниками, неправильна побудова речень, використання складних
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синтаксичних конструкцій, а також мовленнєві помилки, причиною яких є вплив російської мови). Остап
Вишня зберігає в художньому тексті всі атрибути документу, включно з особливим розташуванням його
частин. Обрамлення-коментар займає менше місця, письменник ніби підштовхує читача самому зробити
висновки: "Я оце читав-читав, а тепер ще ви всі прочитайте… Як по правді сказати вам (на ухо тільки!),
ні чорта я не второпав." [3 : 318].
Так само вибудовано структуру реп’яшка "Релігійний рух", який має характерний підзаголовок
"Літера в літеру". Основу його становить зацитований повністю витяг зі звіту Барашівського
райвиконкому. Коментар автора зовсім короткий, написаний у розмовному стилі.
Інколи Остап Вишня вдається до своєрідної стилістичної правки. Зацитувавши той чи інший
документ, автор докладно зупиняється на мовних помилках і їх причинах, роблячи це у невимушеному
розмовному тоні. Прикладом цього є реп’яшок "Самий "рик", у якому розглянуто стилістичні вади
документів, пов’язані з впливом російської мови: "От іще графа:
Зріст, рик, день. Це значить: "возраст, год, день" [3 : 328].
Таким чином, поєднання різних стилів, зокрема нехудожніх і художніх, є однією з жанрових
характеристик реп’яшка. Це дозволило автору гранично стисло і в той же час повно означити ту
ситуацію, на яку спрямовано сатиру.
Іншим аспектом використання елементів ділового стилю у жанрі реп’яшка є його імітація з
гумористичною метою. Остап Вишня запозичує характерні мовно-стилістичні ознаки ділового мовлення,
щоб передати, скажімо, безглуздість, комічність того чи іншого негативного суспільного чи морального
явища. Спостерігається стильова несумісність змісту і викладу, що й витворює гумористичний ефект.
Так, у реп’яшку "Що повинен знати кожен член спілки", автор продовжує статут профспілки, в якому
сказано, що член спілки "не повинен підчищати союзного стажу на першій сторінці членського квитка":
"Члени профспілки не повинні:
1) красти хусток носових з кишень пасажирів у трамваї,
2) підпалювати будинки,
3) роздягати подорожніх…" [3 : 325].
Саме імітація офіційно-ділового стилю є основним способом використання Остапом Вишнею його
елементів у жанрі фейлетону. Найчастіше автор імітує такий документ, як стислий протокол. У формі
протоколу, як правило, робляться повчальні висновки чи висувається авторська пропозиція щодо
усунення тих чи інших суспільних недоліків. Інколи, як, наприклад, у фейлетоні "Кримський місяць (І це
лірика)" автор використовує форму протоколу для створення образу, близького до алогізму,
скориставшись стилістичною і логічною несумісністю мовних компонентів художнього і нехудожнього
стилів: "Заслухавши доповідь члена правління N про чергову роботу на селі і беручи під увагу всю
складність і серйозність становища в зв’язку, з одного боку, з непом, а з другого боку – з необхідністю за
всяку ціну зміцнити союз робітництва з селянами, ухвалили:
Дайте нам
за руб за двадцять
женщину з огньом."
Бо на небі місяць кримський." [3 : 20].
Остап Вишня для створення комічного ефекту використовує також окремі мовні компоненти
офіційно-ділового стилю, зокрема специфічну лексику, сталі вирази і кліше. Спрямовуючи сатиру проти
бюрократичної тяганини, автор утрирує таку ознаку писемного ділового спілкування, як уживання
усталених мовних зворотів, тобто певної стандартизації документу. Наприклад: "…Ну слухайте далі:
"Слухали:
Про культосвітню роботу.
Постановили:
Вжити рішучих заходів щодо поглиблення культосвітньої роботи на селі."
– Іч, як… "Вжити рішучих заходів щодо поглиблення"… Оті мені "рішучі заходи"… Хіба б не можна
написати толком, що треба зробити, щоб оту саму, як пак її, справу налагодити?" (фейлетон "Отака
мати..") [3 : 235].
Остап Вишня мав особливе чуття слова. "Глибока обізнаність з різними стилями мови, з її
лексичними шарами і різновидами давала можливість письменникові майстерно використовувати
скарбницю українського народного гумору, створювати надзвичайно ефективні засоби комічного" [4 :
114]. Одним з таких ефективних прийомів є використання елементів офіційно-ділового стилю у
художньому тексті, коли різностильові мовні ресурси стають джерелом творення несумісності форми і
змісту, а також контрасту, який лежить в основі комічного образу. В оригінальному авторському жанрі
реп’яшка мовні компоненти ділового стилю виконують також жанротворчу функцію, оскільки за їх
допомогою вибудовується своєрідна структура тексту (як головна атрибутивна ознака жанру). Пізнання
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мовно-стилістичних засобів творення комічного є важливим напрямком дослідження майстерності
великого письменника-сатирика Остапа Вишні і повинно стати частиною ґрунтовнішого вивчення його
творчої спадщини.
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(жанротворческий аспект).
В статье рассмотрены стилистические и жаноротворческие функции элементов делового стиля в
художественном тексте (на материале фейлетонов Остапа Вишни).
Shevchuk M.V. Elements of the Business Style as a Comical Means in Works by Ostap Vyshnya.
(Genre-Creating Aspect).
The article highlights stylistic and genre-creating functions of the business style elements in the fiction and the
poetry (based on feuilletons by Ostap Vyshnya).
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КРИЛАТІ СЛОВА У САТИРИЧНОМУ РОМАНІ О. ЧОРНОГУЗА "ПРЕТЕНДЕНТИ НА
ПАПАХУ"
У статті розглядається стилістична роль крилатих слів як засобу гумору в художньому тексті.
Нечисленні дослідники стилістичних можливостей крилатого слова у тексті конкретного художнього
твору підкреслюють, що ці можливості значною мірою пов’язані з приналежністю уживаних лексем до
мовної партії автора чи персонажа [1: 107]. З цим важко не погодитись. Так, О.Чорногуз, обираючи
форму оповіді у романі "Претенденти на папаху", зупинився на своєрідному коментареві описуваних
подій, а також дій, вчинків, поведінки, манер героїв. Крилаті слова в авторському мовленні, що нагадує
внутрішній монолог, – це насамперед оцінний засіб, як-от:
"Сідалковський мовчав. Він уже зараз почував себе на сьомому небі: його запрошують туди, куди (так
йому здалося) він мріяв усе життя…". Водночас подібні вислови виразно підкреслюють ставлення автора
до зображуваного: "Грак, ніби пропускаючи ці слова повз свої мідасові вуха, спокійно продовжував:
– І що ж тепер?"
Авторська модальність підкреслюється завдяки переосмисленню крилатого вислову: "У "Фіндіпоші"
грона гніву перестигли. Настає доба великих перемін. Пора гнати крамарів з храму." Тут вислів із Нового
Заповіту (Апокаліпсиса) – грона гніву достигли-, який належить ангелу на початку Суду Божого, і в
переносному значенні означає наближення докорінних змін, викликаних попередніми тривалими
стражданнями людей [2: 278-279], а також слова з Євангелія від Марка "гнати крамарів із храму" (перен.
боротися проти людей, які використовують велику справу у своїх дрібних, нечистих цілях) – [2: 242],
потрапляючи у незвичний, невідповідний контекст, набувають не тільки вторинної семантики, але й
додаткового гумористичного ефекту, який підсилюється уживанням кількох крилатих виразів "по
сусідству".
Значно частіше зустрічаються крилаті слова у мові персонажів – переважно як характерологічний
засіб, який дозволяє закцентувати увагу читача на особливостях поведінки героя в певній ситуації, на
певних аспектах осмислення ним цієї ситуації, зрештою, виділити героя з-поміж інших дійових осіб
твору. Треба сказати, що О.Чорногуз дуже вправно використовує цей визнаний спосіб індивідуалізації
персонажів. Так, протягом усього твору виразно простежується потяг до вживання крилатих слів
головним героєм твору – Євграфом Сідалковським. Таким чином автор підкреслює, з одного боку,
намагання "графа" (як він себе величає) похизуватися – незалежно від аудиторії і ситуації – своїм
інтелектом і вченістю, незважаючи на те, що він не закінчив вищого навчального закладу і не має
диплома, а з іншого – це спосіб зайвий раз привернути до себе увагу: "При людях завжди кажіть не хам, а
син Ноя. Це для таких високоосвічених людей, як я, звучить однаково образливо". Тут, обігравши
загальну назву та ім’я легендарного біблійного сина Ноя, автор скаламбурив вустами героя і досягнув
бажаного гумористичного ефекту. Цікаво, що Сідалковський постійно вживає крилаті слова як відомі,
традиційні, так і перероблені ним, а також створені самостійно, на кшталт відомих: "Запахло кавою,
Сідалковський. Цілуй ложку, – подумав він. – Попіл "Фіндіпошу" стукає тобі в груди…"
Крім Сідалковського, умінням переплітати мовлення вельми розумними і досконалими та
привабливими за формою висловами О.Чорногуз наділив персонажів роману: Хлівнюка, Ковбика,
Ховрашкевича – співробітників академічного інституту, які постійно зловживають або запозиченою
лексикою типу науковоподібної термінології, або крилатими висловами. Таким чином, за задумом
автора, висміюється псевдовченість і псевдоактивність нікому не потрібного закладу, в якому нібито
проводилися соціологічні дослідження попиту на шапки, а насправді це були аферисти, котрі оббирали
державу.
Крилаті вислови, як відомо, особливий тип фразеології – насамперед тому, що вони переважно
книжного походження. Уживання таких стійких зворотів завжди є свідченням високого інтелекту мовця.
Насичення тексту сатиричного роману крилатими висловами підкреслює рівень інтелектуального
розвитку і автора, і народу, представниками якого є персонажі твору, котрі, на жаль, не можуть за
описуваних обставин, суспільних і соціальних, гідно реалізувати себе як громадяни, як професіонали,
зрештою – як звичайні люди.
Джерелами крилатих висловів, використаних О.Чорногузом, є:
- Біблія та Євангеліє : кедр ліванський, ріки вавілонські, вигнання з раю, гнати крамарів з
храму, син Ноя та ін.;
- грецька і римська міфологія: скриня Пандори, нитка Аріадни, Аякс, мідасові вуха, солова
арфа, сади Семіраміди, гордіїв вузол, авгури та ін.;
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- антична творчість: розумному досить (Плавт), гроші не пахнуть (Ювенал), на сьомому
небі (Аристотель) та ін.;
- вислови відомих людей: земля все-таки крутиться… (Галілей), синя пташка (Метерлінк),
тільки вона (праця) робить нас людиною (Ф. Енгельс), від великого до смішного – один
крок (Ж.-Ф. Мармонтель), шерше ля фам! (А. Дюма – батько) та ін.
Значну частину крилатих слів у романі "Претенденти на папаху" становлять запозичення без
перекладу – варваризми. Основне навантаження їх у тексті – привернення уваги співрозмовника. Автор,
як правило, подає ці вислови без перекладу, що, безперечно, утруднює сприйняття тексту пересічним
читачем, не знайомим з іншомовним виразом. Джерелами запозичених крилатих висловів-варваризмів є
французька мова: ле вен е тіре, іль фо ле буар (Le vin est tiré, il faut le boir) – вино розкупорено, треба
його пити (перен. справу розпочато, слід її завершити); ідея фікс (idee fixe) – нав’язлива думка та ін.;
італійська мова фініта ля комедія! (finita la comedia!)- виставу закінчено (перен. настав кінець, крах);
латинська мова: кавеант консулес (caveant consules!) – хай консули будуть пильні (перен. стережіться,
будьте обачливі); фата моргана (fata morgana) – міражі; аб абсурдо (ab absurdo) – від нісенітниці;
англійська мова: хеппі енд (happy end) – щасливий кінець; німецька мова : айн момент (ein moment) –
одну хвилину; польська мова: що занадто, то не здрово. Найбільше серед ужитих висловів – варваризмів
французького походження.
Частина подібних виразів відома широкому загалу (се ля ві – таке воно, життя; шерше ля фам –
шукайте жінку; тет-а-тет – віч-на-віч), а частина рідко зустрічається у практиці спілкування (са депан –
зважаючи на обставини; пур ле бозьє – заради чудових очей (перен. цілком безкорисливо – слова
Мольєра); мар’яж де резон – вигідний шлюб), а тому, на нашу думку, утруднює сприйняття описуваного,
зависаючи у тексті, якщо немає хоч якого-небудь пояснення: – "Відмова, відмова…Але не від влади, –
згадавши про анонімку, мовив сердито Стратон Стратонович. – Запам’ятайте це, Хлівнюк! Вам це
корисно знати…
_
Ні фуа, ні люа, – знизив плечима Хлівнюк.
_
Ви тут без матюків, будь ласка, – суворо застеріг його Ковбик… "
Знущаючись над невіглаством (незнанням французької мови і запозичених слів) колег, герої ніби
потішаються і над читачами ( пор. діалог: – Що сьогодні з вами, Сідалковський? – У нього лібідо! –
пояснив Хлівнюк). Французький вислів "ні фуа, ні люа" (ni foi, ni loi – букв. ні віри, ні закону, перен. ні
честі, ні совісті) герой роману сприйняв через тільки йому зрозумілі асоціації, але автор не досяг
бажаного гумористичного ефекту, оскільки і читачеві зміст вислову залишився незрозумілим. В іншій
ситуації автор вустами персонажу пробує обіграти запозичений з латинської вислів "nolens volens, asinus
asinum fricat" ( хоч не хоч, а осел об осла треться; перен. дурень дурня вихваляє): "Вам, Клавдію
Миколайовичу, більше до вподоби папаха…хоч вона вам і не до лиця. Я вже не кажу про корову і
сідло…
_
Ноленс – воленс…азінус азінум фрікат…
_
Ви як знавець іноземної мови одразу й переклали б, – порадив Ковбик Хлівнюкові.
_
Будь ласка, – відповів той. – Хоч не хоч, а осел треться…
_
Не осел, а об віслюка треться, – розгнівався Ковбик. Хлівнюк тільки знизав
плечима.
Як видно з контексту, доречно цитована латинська фраза зі вторинним, іронічним змістом, що
відомий тільки поінформованим, "зависає" у діалозі, у якому тлумачиться первинна семантика вислову,
далека від його фігурального значення.
Інколи запозичений вислів-варваризм трансформується автором: "перефразувавши Хлівнюкову
сентенцію ("Кохання – це добре, а вірність краще"), сказав сам до себе: "Вірність – це добре, а кохання з
чужою жінкою ще краще: Хлівнюк амікус, але ж вона мені мила…" Герой твору переробляє відомий
латинський вислів "amicus Plato, sed magis amica est veritas" – букв. Платон мені друг, але істина дорожча
(Аммоній Сакс), що фігурально значить "правда – найбільше добро", залишаючи від первинного вигляду
фрази тільки її структуру та лексему "amiсus", що для обізнаного читача є прозовим натяком на суть
висловленого. О. Чорногуз часто позбавляє крилаті вислови їх "канонічної" форми, вдаючись до
різноманітних способів їх трансформації (розширення меж крилатого вислову або скорочення його до
натяку, зміна форми якогось компонента, заміна компонентів іншими лексемами – інколи від фрази
залишається тільки структура – і т.п., наприклад: "А все-таки вони крутяться", "Земля все-таки крутиться
і не має форми чемодана: (пор. зафіксований у словнику вислів "А все ж вона крутиться!); Від любові до
ненависті один крок (пор. "Від великого до смішного – один крок"); Нове життя нової прагне шапки
(пор. "Нове життя нового прагне слова"- М. Рильський); валтасарів балаган (замість валтасарів бенкет).
Трансформовані вислови більш виразні, більш гострі, більш іронічні, бо більш інтелектуально місткі.
Окремо слід сказати про крилаті вирази, які у структурі сатиричного роману О.Чорногуза виконують
своєрідну функцію лейтмотиву. Так, повторюючись у тексті кілька разів, вислів "Розумному досить" (це
улюблена фраза головного героя, Сідалковського), на наш погляд, передає головну думку твору, автор
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котрого намагався якомога глибше осягнути непривабливі сторони радянської дійсності, але не мав
великих можливостей прямо говорити про це. Розумному досить – крилата фраза з комедії
староримського письменника Плавта "sapienti sat" – уживана О. Чорногузом як у прямому значенні (" Ви
могли сказати те саме, але іншими словами, я б зрозумів. Розумному досить."), так і у фігуральному, з
натяком: "Так за чим же затримка?- дивувалася вона , – за мною чи за вами?" – "За вами, Антоніє, за
вами… Ваша згода – і я піду за вами хоч на околицю Оболоні пішки…" – "Для чого ж так далеко,
Євграфе? Ви ж, знаю, живете в центрі…" – "Розумному досить…" Ще один крилатий вислів – синя
пташка – (назва однойменної п’єси М. Матерлінка) як символ невловимого щастя супроводжує діяння
головного героя, який, будучи прагматиком, шукає "синю пташку з оливковою гілочкою на пишних
грудях", але зрештою приходить до філософського осмислення буття: "Головне у житті – це піймати
птаха щастя, не спіймавши облизня!"
Таким чином, виконуючи узвичаєні функції – прагматичну, пізнавальну, гносеологічну – [3: 64] у
тексті сатиричного роману О. Чорногуза, крилаті слова є і засобом емоційно-експресивним, який,
безперечно, виконує ще одну – через гумористичний та іронічний ефект – жанроутворюючу функцію.
Окрім того, крилаті слова і вислови, часто трансформовані, часто авторські новотвори, – одна з
визначальних рис творчої манери О. Чорногуза.
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Конторчук А.К. Крылатые слова в сатирическом романе О. Черногуза "Претенденты на папаху".
В статье рассматривается стилистическая роль крылатых слов как юмористического средства в
художественном тексте.
Kontorchuk G.K. The Usage of Winged Words in the Satirical Novel "Pretenders to Papaha" by
O. Chornoguz.
The article sets out the stylistic role of winged words as a humoristic means of the fiction text.

162

УДК 811.161.2’282
Г.І. Гримашевич,
кандидат філологічних наук, старший викладач
(Житомирський педуніверситет)
СТРУКТУРА ПОЛІСЕМІЧНИХ НАЗВ ОДЯГУ В СЕРЕДНЬОПОЛІСЬКИХ ГОВІРКАХ
У статті порушена проблема полісемії діалектного слова на основі аналізу назв одягу
середньополіського діалекту.
Одним з важливих завдань сучасної лінгвістики є системне вивчення лексико-семантичної структури
народних говорів, адже без цього неможливо з’ясувати ряд питань, що стосуються історичного розвитку,
становлення та нормалізації сучасної української літературної мови, класифікації говорів тощо. Тому
останнім часом у слов’янському мовознавстві активізувалося вивчення різних тематичних груп лексики
(ТГЛ).
Об’єктом нашого дослідження є лексика на позначення одягу та взуття у середньополіському
діалекті. Ця ТГЛ є однією з найбільш архаїчних і загальновживаних, а реалії, позначувані відповідними
лексемами, а також самі назви супроводжують людину від народження до смерті. Ця ТГЛ є частиною
тематичної групи побутової лексики, яка упродовж останніх десятиліть була в полі зору багатьох
дослідників, зокрема Бабія Ф.Й., Глуховцевої К.Д., Мартинової Г.І., Ястремської Т.О., Тищенко Л.М. та
ін. Кожен учений метою свого дослідження вибирав фонетичну будову лексем, їх морфологічну та
семантичну структуру, етимологію зафіксованих назв тощо. Разом з цим вони принагідно зупинялися на
пробемі полісемії діалектного слова, яка на сьогодні є особливо актуальною, оскільки ще не була
предметом спеціального дослідження.
Метою нашого дослідження є виявлення полісемічних лексем, з’ясування їх семантичної структури,
визначення поліфункціональних та полісемантичних лексем.
Діалектним словам, як і літературним, властива багатозначність. Кожна лексема реалізує своє
значення в конкретній одиниці мовлення і на конкретній території. Тому структура більшості діалектних
слів може бути об’єктом як семантичного, так і ареального аспекту вивчення. Ряд лексем говорів, як і
мови в цілому, мають складну семантичну структуру. Аналіз діалектного лексичного матеріалу має
ґрунтуватися на розумінні семантичної структури лексеми як цілісного об’єднання у парадигмі
взаємопов’язаних компонентів. Семантична структура є не простою сумою сем, тут існують значно
складніші відношення, бо її утворює конечна множина сем [1: 14].
До полісемії діалектного слова можна підходити двояко:
1) лексико-семантичними варіантами або компонентами полісемічного слова вважають
значення, які відомі в різних говірках; але це не є полісемія як така, це зведення різних значень
лексеми;
2) коли певна лексема має кілька значень, ідеографічно пов’язаних між собою, в одній
говірці (такий підхід для нас є визначальним).
Але тут необхідно зазначити, що на рівні гносології ми можемо зводити значення тієї ж лексеми,
зафіксовані в різних говірках, в одну модель. Якщо скласти реєстр семантичних варіантів лексеми, то в
розпорядженні дослідника виявиться полікомпонентна за репертуаром, інваріантна за характером
реалізації, складна за архітектонікою семантична структура лексеми [1: 14-15]. Це не полісемія як така,
це полікомпонентна щодо значень модель дослідження, це матриця, яку можна використовувати як
гносеологічний прийом для вияву реальної онтології, семантики лексеми у говірках. Створивши
наддіалектну гносеологічну полікомпонентну модель (це може бути питальник, таблиці), ми перевіряємо
у конкретних говірках її реалізацію. Отже, наддіалектна інваріантна модель для вияву семантичної
структури лексеми у говірках існує. З одного боку, ми заперечуємо, що це полісемія, бо з точки зору
онтології – це не полісемія, а тільки зведення воєдине усіх значень, це дає можливість побачити
варіативність семантичної структури, її різність.
Так, явище полісемії властиве одиницям ТГЛ одягу та взуття середньополіського діалекту. Матеріал,
зібраний у 165 говірках за спеціально складеною програмою-питальником, яка нараховує близько 300
питань, показує, що багато лексем є полісемічними на наддіалектному рівні. Явище полісемії притаманне
таким лексико-семантичним групам (ЛСГ), як ‘верхній одяг’, ‘поясний одяг’, ‘загальні назви одягу’.
Найменше полісемічних лексем виявлено у ЛСГ взуття, плетеного з лика різних дерев, хоча ЛСГ сучаних
видів взуття теж багата на полісемічні лексеми, які на наддіалектному рівні можна вважати
полікомпонентними; частина з них є полісемічними в одній говірці. Полісемічними ми вважаємо
лексеми, відомі в одній говірці з різними значеннями; поліфункціональними – лексеми, які мають різні
значення в різних говірках.
Першим етапом у дослідженні таких лексем є зведення усіх значень воєдино, що може бути виражене
у формі словникової статті, де показано кількість значень, з якими зафіксована лексема існує на
дослідженій території [див.: 2]. Але це не дає можливості побачити лексему в одній говірці з різними
© Гримашевич Г.І., 2003
163

Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 14. Філологічні науки

значеннями. Тому побудова словникових статей – найпростіша традиційна форма моделювання
семантичної структури лексем. Новіша – репрезентація семантичної структури у вигляді варіантів
наддіалектної моделі, побудованої на основі амплітуди коливання значення опорної лексеми. Звідси
випливає ІІ-ий етап – моделювання семантичної структури лексеми, з якого видно, чи це
полікомпонентна лексема, чи лексема, яка має кілька значень в одній говірці. Як бачимо, лексеми, які
мають велику кількість значень, є полікомпонентними. ТГЛ одягу середньополіського ділекту
характеризується значною кількістю полісемантичних назв, що призводить до того, що кількість назв
набагато перевищує кількість реалій. До уваги ми взяли лексеми з ЛСГ ‘верхній одяг’, у яких основним
значенням, поряд із рядом інших, виступає ‘різновид верхнього одягу’.
Розглянемо семантичну структуру лексем 'бурка, бур'нус, 'бунда. У сучасній українській літературній
мові ці лексеми є моносемічними. Словник української мови подає ці слова з такими значеннями: бурка –
’повстяний безрукавний плащ або накидка з козячої вовни (перев. на Кавказі)‘ [3: І: 258]; бурнус заст.–
’просторе жіноче пальто з широкими рукавами‘ [3: І: 260]; бунда діал. – ’рід верхнього одягу‘ [3: І: 255].
Слово бурка у досліджуваних говірках відоме переважно для найменування довгої чоловічої свити з
доморобного сукна з башликом, хоча зафіксоване з різними значеннями, які можна об'єднати в ряд груп:
1)
верхній довгий суконний одяг: ‘довгий верхній чоловічий одяг з домашнього сукна у
вигляді свити‘, ‘верхній чоловічий одяг з фабричного сукна з капюшоном‘, ‘чоловічий
довгий сукняний одяг з ватною підкладкою‘, ‘сукняна накидка без рукавів із
зав’язками‘;
2)
плащеподібний одяг: ‘верхній одяг з непромокальної тканини, який одягали в дорогу‘,
‘плащеподібна накидка від дощу без рукавів з прорізом для рук‘, ‘плащ з капюшоном‘;
3)
різновиди пальт: ‘довге жіноче пальто з домашнього сукна‘, ‘довге осіннє пальто
прямого покрою‘, ‘жіноче півпальто‘;
4)
одяг з хутра: ‘накидка з овечої чи козячої вовни‘, ‘великий чоловічий кожух‘;
5)
короткий верхній одяг: ’чоловічий короткий одяг у вигляді куртки з капюшоном, у поясі
призібраний на резинку‘, ’повстяна безрукавка‘;
6)
шапка: ’шапка з овчини‘.
Слово бурка відоме в багатьох українських говорах, зокрема в надгоринських 'бурка ’вид верхнього
довгого суконного одягу (переважно чоловічого) з капюшоном‘ [4 : 117], західнополіських 'бурка ’одяг у
дорогу з башликом‘ [5 : 33], ’верхній довгополий чоловічий одяг з сукна‘ [6 : 71], волинських ’тепла
спідниця, ткана з грубих вовняних ниток‘ [7 : 129], ’літник із стрічками, пошитий з портюха‘ [8 : 150],
’жіноча спідниця‘ [9 : 77], наддністрянських 'бурка ’блузка, маринарка‘ [10 : 285], ’суконний плащ з
пришитою капузою’ [10 : 439], бойківських ’чемерка‘ [11 : І : 47], полтавських ’плечовий довгий одяг з
домотканого сукна з капюшоном, який одягали поверх свитки‘ [9 : 77]. Поширена лексема 'бурка і в
білоруських говірках: 'бурка ’довгий суконний одяг, вид арм’яка‘ [12 : 59], ’ватівка, довша за звичайну‘
[13 : 26], ’верхній короткий чоловічий одяг з домотканого сукна‘ [14 : 25], ’добрий верхній чоловічий
одяг з капюшоном з сукна сірого чи чорного кольору‘ [15 : 251], ’сукняне пальто з капюшоном‘ [16 :
141], ’довгий і широкий самотканий одяг з башликом, який одягається поверх кожуха‘ [17 : I : 243],
’широкий довгий одяг з башликом‘ [18 : I : 95], ’андарак‘, ’рябак‘, ’довгий чоловічий одяг з самотканого
сукна з башликом, який одягають поверх свити‘ [19 : 283], ‘верхній жіночий або чоловічий одяг‘,
‘сермяга‘, ‘чоловічий одяг з брезенту‘, ‘різні види одягу‘ [20 : І : 417]. Фіксують цю лексему і російські
джерела: 'бурка ’зимовий верхній одяг з домотканого сукна‘ [21 : II : 218], ’плащ‘, ’безрукава опанча‘ [22
: I : 143], ’короткий одяг з темної овечої вовни‘, ’дорожній плащ‘, ’пелерина‘ [23 : III : 288]. На думку
Г.І. Халимоненка, дуже раннє фіксування слова бурка в пам’ятках української та російської мов
заперечує версію запозичення його з кавказьких мов, тим більше, що там немає слова, яке б формою
нагадувало укр. бурка. В укр. мові засвідчене ще в 1516 році. Етимон слов’янського бурка знайти
неважко – це тюрк. börk, bürk, burk, яке в тюрк. мовах має переважно такі значення: ’різновид шапки‘,
’різновид верхнього одягу‘. Найімовірніше, що звичай носити бурку поширився в побуті укр. населення
в ХІІ-ХІV ст. внаслідок тісних контактів з тюркомовним населенням, яке осіло після розпаду Золотої
Орди в південноукраїнських степах та районі Дону. Потрібно також зауважити, що 'бурка ’каптур‘,
’різновид верхнього одягу‘ та 'бирка ’шапка‘ за своїм походженням абсолютно різні лексеми [24 : 21-40].
Переконливої етимології слова бурка до сьогодні немає. Одні дослідники пов’язують його з бурий [25 : І :
245], пропонують кавказький вихід слова [26 : І : 301-302]. Білоруські етимологи пропонують
вищенаведені та інші етимології слова, зокрема як запозичення з угорської чи польської мов [20 : І : 417].
Лексема бур'нус (фонет. варіанти бур'нос, 'бурнус, 'бурнос, 'бурмус, 'бурнас, дериват бур'нос΄ік,
бур'носа (ж.р) у досліджуваних говірках відома на позначення:
1) довгого верхнього одягу: ‘суконний плащ, накидка від непогоди‘;
2) різних видів пальт: ‘жіноче пальто на ваті без коміра, вузьке в плечах і розширене
донизу‘, ‘тепле жіноче довге пальто‘, ‘широке жіноче пальто‘, ‘верхній жіночий одяг у
вигляді пальта з грубого фабричного сукна‘, ‘жіноче пальто з широкими рукавами‘,
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‘недовге (вище колін) жіноче пальто з лисячим коміром‘, ‘жіночий зимовий одяг до
колін з сукна, вузький зверху і широкий внизу‘, ‘жіночий зимовий одяг із складками,
виложистим коміром і манжетами‘, ‘будь-який верхній одяг вільного покрою,
розширений донизу‘, ‘чоловічий верхній одяг з недоброякісного сукна з ворсом,
схожий на пальто, з великим коміром і зборками ззаду‘, ‘тепле чоловіче півпальто‘;
3) короткого верхнього одягу: ‘просторий, подібний до піджака зимовий жіночий одяг з
фабричного сукна‘, ‘святкова жіноча тепла куртка на клоччі, розширена донизу‘,
‘чоловіча рясна куртка‘, ‘важкий незручний піджак‘;
4) одягу з хутра: ‘жіночий кожух‘.
Лексема бур'нус у правобережнополіських говірках зафіксована з 14 значеннями [27 : 44]. Слово
'бурнус та ряд його фонетичних варіантів відомі в українських говорах, зокрема поліських 'бурнос
’зимовий жіночий одяг‘ [28 : 19], бойківських бур'мус ’верхній чоловічий одяг‘ [11 : I : 77], полтавських
бур'мус ’короткий жіночий одяг на ваті без коміра‘ [29 : 14], 'бурмос ’плечовий жіночий одяг з рукавами
з домотканого або фабричного сукна, в якому поли сягали нижче стегна; бурмоси були прямоспинні з
маленьким круглим стоячим коміром, оздоблені вишивкою, із застібкою на лівий бік‘, бур'мус ’довгий
верхній одяг‘, ’легкий довгий одяг – різновид плаща з каптуром‘, ’довгий дорожній одяг від дощу або
снігу‘, ’короткий одяг на зразок піджака‘, ’довгий жіночий одяг‘, ’плащ у вигляді накидки‘, бур'нос
’чоловічий кожух‘, ’довгий суконний одяг‘ [9 : 77-78]. У білоруських говірках 'бурнос ’сукняне чоловіче
пальто без коміра, в якому низ, рукава і кишені обшиті чорним сукном‘ [15 : 251], ’великий чоловічий
кожух, козачина‘, ’довгий одяг з домотканого сукна‘, ’плащ‘ [19 : 283], ’плащ‘ [30 : 23], ’традиційний
верхній чоловічий одяг з домотканого сукна‘ [17 : I : 244]. У російських говорах 'бурнус ’старовинний
верхній одяг, прикрашений бісером‘ [21 : II : 220]. Слово 'бурнус вважається давнім запозиченням,
очевидно, через турецьке і французьке та польське посередництво з арабської мови [25 : І : 247; 26 : І :
303-304; 20 : І : 418-419]. Форма 'бурнас запозичена з польської мови, про що свідчить зв’язаний
фіксований наголос [20 : I : 419].
У досліджуваних говірках на позначення різних видів жіночого одягу відома лексема 'бунда
(фонетичні варіанти 'бун΄д΄а, 'бон΄д΄а, 'бундз΄а). Переважно на усій території 'бунда – це ’старовинне
довге жіноче плаття прямого покрою‘, хоча в ряді говірок відбулося семантичне зрушення, оскільки за
допомогою лексеми 'бунда стали називатися різні види такого жіночого одягу, зокрема ‘жіноче
суцільнокроєне плаття‘, ‘широке жіноче плаття зі зборками в поясі‘, ‘ситцеве плаття‘, ‘жіноче плаття з
домотканої вовни‘, ‘святкове плаття‘, ‘довге плаття‘, ‘довге, широке, негарне, пошите не за розміром
плаття‘, ‘літнє легке плаття‘, ‘дитяче плаття‘, ‘дитяче плаття, пошите мішком, з вирізаною горловиною і
дірками для рук‘, ‘зневажлива назва будь-якого дитячого плаття чи широкої кофтини‘. За допомогою
лексеми 'бунда реалізується також сема ‘сорочка‘, причому зазначено, що це ‘дитяча довга полотняна
сорочка‘. Ця ж лексема відома на позначення різних видів спідниць, зокрема 'бунда – це ‘довга
спідниця‘, ‘довга, широка ситцева квітчаста спідниця‘, ‘тепла спідниця‘, ‘тепла вовняна (переважно
картата) спідниця‘, ‘будь-яка спідниця‘, ‘вовняна довга спідниця‘, ‘широка спідниця в складки‘, ‘тепла
спідниця‘. Зрідка лексема 'бунда служить для називання різних видів верхнього одягу, зокрема це ‘будьякий дуже довгий одяг‘, ‘широкий довгий одяг типу накидки, який захищає від дощу‘, ‘жіноча кофта‘,
‘безрукавка‘, ‘шуба‘, ‘верхній теплий одяг у вигляді довгої фуфайки‘, ‘тепла зимова куртка‘, ‘яка-небудь
одежина, частіше ношена‘. Отже, за допомогою лексеми 'бунда у досліджуваних говірках реалізуються
семеми ‘одяг з хутра‘, ‘довгий верхній одяг з сукна‘, ‘короткий верхній одяг‘, ‘плечовий безрукавний
одяг‘, ‘легкий нагрудний одяг‘, ‘жіноче плаття‘, ‘жіноча сорочка‘, ‘жіноча спідниця‘. Слово бунда на
позначення різних видів одягу відоме у надгоринських говірках 'бунда ‘широке жіноче плаття‘, ‘широка
жіноча спідниця‘, ‘демісезонне пальто‘ [4 : 69], волинських 'бунда ‘дитяча сукня‘ [31 : 77], 'бунда
’жіноче плаття‘ [32 : 48], закарпатських ‘кожушана безрукавка‘ [9 : 61], степових 'бунда ‘широке пальто
дорожнє‘ [33 : 18; 9 : 77], ‘дитяче, переважно дівчаче плаття‘ [34 : 722], бойківських 'бунда ‘безрукавка
кожушана з глибоким вирізом біля шиї, обрамлена чорним смушком, оздоблена гладдю, аплікована
сукном і сап’яном‘ [9 : 77], карпатських ‘кожух без рукавів‘, ’накидка‘, ‘верхній чоловічий
одяг‘,‘короткий кожух без рукавів, обшитий баранячим хутром, з нашитими квітами, шнурками,
металевими ґудзиками‘ [11 : I : 76], подільських 'бундя ‘жартівливо, знев. довгий, погано прилягаючий до
стану одяг, переважно жіночий‘ [35 : 24], наддністрянських 'бунда ‘довгий сукняний плащ з капузою‘
[10 : 211]. Відома лексема у білоруських поліських говірках: 'бунда ‘старовинне жіноче плаття
особливого крою: довге, пряме‘, ‘дитяче плаття‘ [19 : 282-283]. Очевидно, розвиток семантики має
вигляд: ‘плечовий верхній одяг’ – ‘жіноче плаття’ – ‘жіноча сорочка’ – ‘жіноча спідниця’ – ‘дитячий
одяг’. Учені джерелом слова 'бунда вважають уг. bunda ‘хутро, кожух’; у всі східнослов’янські мови
запозичено, мабуть, через польську [20 : І : 410-411; 26 : І : 295]. І семантична амплітуда, і територія
поширення лесеми 'бунда в українських говорах від Карпат до Полісся свідчить про те, що це слово дуже
давнє.
Як бачимо, усі вищенаведені лексеми у середньополіських говірках є полісемічними.
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Таким чином, наведений матеріал вимагає по-новому підходити до вирішення ряду питань: важливою
є густота мережі досліджуваних населених пунктів; з’ясування семантики досліджуваних лексем на
інших ареалах, в інших говорах; спроба простежити розвиток семантики полісемічної лексеми;
важливою є побудова словникових статей, у яких значення лексеми розташовувати в порядку спадання,
зменшення кількості говірок, де наявна лексема з певним значенням; зважати на те значення лексеми, яке
називає реалії, що існували колись, а тепер вийшли з активного вжитку, - напевно, таке значення є
первинним, а семантика лексеми на позначення сучасних різновидів одягу свідчить про перенесення
назви на основі схожості крою, призначення тощо. Як свідчить зібраний матеріал, значна кількість
лексем у ТГЛ одягу та взуття – полісемічні, що значно ускладнює вивчення цієї ТГЛ, простежування
розвитку семантики цих лексем.
Отже, підхід до семантики діалектного слова у контексті його потенціальної багатозначності покладає
обов’язок на дослідника: максимально закласти потенційні значення у питальник, а також зобов’язання
на методику проведення експедиційної роботи, бо не тільки питання – відповіді відіграють вирішальну
роль, а надзвичайно важливе значення текстової реалізації, де зрозумілим стає підтвердження звуження,
розширення чи зміна семантики.
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Гримашевич Г.И. Структура полисемантических названий одежды в среднеполесских говорах.
В статье поднята проблема полисемии диалектного слова на основании тематической группы лексики
одежды, собранной автором в среднеполесских говорах.
Grimashevych G.I. The Structural Organization of the Polysemantic Nominations of theitems of Clothing in
the Middle-Polissya Dialect.
The article highlights the issue of polysemy of a dialect word according to the subject group of clothing
vocabulary, accumulated by the autor from the Middle-Polissya dialect.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ГРУПА НАЗВ КОНОПЕЛЬ У ГОВІРКАХ ПОДІЛЬСЬКОСЕРЕДНЬОНАДДНІПРЯНСЬКОГО СУМІЖЖЯ
У статті проаналізовано склад, структурну організацію та географічне поширення лексики на
позначення конопель у говірках подільсько-середньонаддніпрянського суміжжя.
Територія діалектного подільсько-середньонаддніпрянського суміжжя на Черкащині, за даними
сільськогосподарської, лексики окреслена ізоглосами західніше м. Умані і східніше річки Гнилий Тікич і
є зоною перехідних говірок подільсько-середньонаддніпрянського типу [1: 15].
Фонетичні та морфологічні особливості говірок подільсько-середньонаддніпрянської межі стали
предметом досліджень Є. Рудницького [2], А. Могили [3; 4], А. Очеретного [5]. Лексика ж говірок
суміжжя вивчена недостатньо, хоча лексичні контакти західних і східних південних ареалів і вивчали
А. Могила [3], П. Лисенко [6], І. Матвіяс [7]. А.Очеретний, досліджуючи говірки Уманщини, уклав
словник діалектної лексики, основний фонд якого складають лексеми на позначення побутових реалій
[5]. Спорадично представлені лексеми різних тематичних груп у праці О. Мельничука
"Південноподільська говірка с. Писарівки" [8], словнику діалектної лексики Вінниччини М. Доленка [9].
В останній час у діалектології лексику вивчають за тематичними групами, що дозволяє повно і всебічно
встановити зв’язок між словами і тими явищами, які вони позначають, виявити об’єм значень слів, їх
уживання. Побутова лексика подільсько-середньонаддніпрянської межі, куди входить і частина
досліджуваних нами говірок, докладно вивчена Г. Мартиновою [10]. Але наблизитися до об’єктивного і
всебічного опису лексичної диференціації певного континууму можна насамперед шляхом максимально
повного охоплення лексики, здійснюваного поетапно за окремими сегментами мови [11: 14]. Тому
вивчення складу, структурної організації, географічного поширення лексем на позначення конопель у
говірках подільсько-середньонаддніпрянської межі є актуальним.
Лексико-семантична група (ЛСГ) на позначення конопель є складовою тематичної групи
сільськогосподарської лексики і в говірках суміжжя утворює складне за внутрішньою організацією ціле.
Відбиваючи сегментацію позамовної дійсності, лексеми на позначення конопель передають
функціональну диференціацію, підкреслюючи їх господарську цінність, протиставлення за родом,
відмінності за зовнішніми ознаками. Лексеми, що групуються навколо зазначених архісем, утворюють
окремі парадигми, які не є ізольованими одна від одної, а перехрещуються в багатьох точках,
накладаються, зумовлюючи семантичний синкретизм.
Однорічні трав’янисті рослини (Cannabis sativa L.), зі стебел яких виготовляють прядиво, а з насіння
добувають олію, у літературній мові має назву коноплі лише у множинній формі [СУМ: ІV, 262].
Лексему конопля українська мова успадкувала із давньоруської [12: 271].
У досліджуваних говірках названу сему реалізовано однотипно – ко'нопл’і (1–3, 6–11, 13–16, 18–26,
28–30, 34, 36, 38–43, 48–51, 53, 59–61, 70, 72, 73, 76–79, 83, 84, 86–88, 90–93, 96, 101–104, 106–108, 110,
112–114, 117, 118, 122, 124–126, 128, 129). У говірках західніше Умані і до межиріччя Гнилого і
Гірського Тікичів сема репрезентована лексемою п'р’адиево та фонетичними варіантами п'радиево,
п'рад’іво (5, 17, 31–35, 46, 52, 54, 56, 57, 63, 64, 66–69, 71, 74, 75, 80–82, 94, 97, 100, 105, 109, 111, 114,
116, 119–121, 123, 127, 130, 131). Видається цілком закономірним функціонування стількох варіантів
лексеми п'р’адиево саме у говірках подільсько-середньонаддніпрянського суміжжя, зоні накладання
різнодіалектних ареалів, оскільки у південно-східних говорах існує кореляція |р’| : |р|, а у південнозахідних вона зникла [13: 65]. Появу лексеми п'р’адиво та її варіантів можна пояснити синкретизмом сем
‘культура, загальна назва‘ і ‘найцінніший продукт цієї культури‘. У рослини коноплі найцінніший
продукт стебло, що дає сировину для ткацтва – прядиво. Отже, реалізація семи ‘коноплі (загальна назва)‘
лексемою п'р’адиво зумовлена градацією і динамікою цінності реалії ‘рослина конопля‘ à ‘стебло‘ à
‘продукт праці‘ [14: 76]. Лексема п'р’ад’іво на позначення загальної назви конопель використовується в
одеських говірках (Терешко, 95), південноподільських (Мельничук, 51), п'радиво, п'рад’іво ‘сплутані
коноплі‘ – у правобережнополіських (Никончук, 225), п'редиво ‘льон‘ – у західноволинських (Корзонюк,
189), п'рад’іво – у південно-східнополтавських у значеннях ‘коноплі, стебла конопель, коли ще ростуть
або зірвані з ниви‘, ‘волокно з конопель, підготовлене до пряжі‘ (Сизько, 74). Спорадично у
досліджуваних говірках спостерігається вживання форми однини – ко'нопл’а (4, 9, 27, 37, 66, 85, 95, 109,
121, 130) та акцентуативного варіанта коноп'л’а (12, 17, 55, 115). Такі форми відомі в говірках Одещини
(Терешко, 96), правобережної Черкащини (Лисенко 1, 13). Лексеми, які вживаються в однині, самостійно
функціонують лише у 4, 27, 85 говірках. В інших говірках вони мають паралелізми: ко'нопл’і, коноп'л’а
(9, 34, 37, 55, 89, 114); коноп'л’а, п'р’адиево (17); коноп'л’а, п'радиево (66, 95, 109, 121, 130).
Лексична реалізація семеми ‘коноплі‘ викликає опозицію ‘чоловічі стебла конопель‘ : ‘жіночі стебла
конопель‘. Перша сема реалізована обмеженою кількістю лексем, найширший ареал серед яких займає
© Тищенко Т.М., 2003
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загальновживане п'лоск·ін’ [СУМ, VІ, 592]. Вузьколокальними на позначення чоловічих рослин конопель
є лексема п'лоск·ін із диспалаталізованим [н] (26, 34, 60, 66, 86, 99, 112, 113) та суфіксальне дериваційне
утворення п'лоск·інка (92, 93, 95, 111). Решта назв вживаються спорадично і є вторинними номінаціями:
ман’а'ки (115–117) – маняки – опудало, одоробало; привид, примара, статця, фігура (НТСУМ, ІІ, 571);
пустоц’'в·іт (34) – пустоцвіт – цвіт, який не дає плодів [СУМ, VIII, 402]. У говірках 89, 91 на позначення
чоловічих конопель використовується атрибутивне словосполучення 'б·іл’і ко'нопл’і, яке з цим же
значенням функціонує у правобережнополіських (Никончук, 81) та гуцульських говірках (ГГ, 25). Деякі
говірки не диференціюють коноплі залежно від статі. У говірках 4, 7, 8, 30, 85, 102 на позначення
чоловічих стебел конопель використовується лексема ко'нопл’і.
Сема ‘коноплі з жіночими квітками, що дають насіння та з яких виробляють грубе волокно‘ у
досліджуваних говірках реалізується дериваційними утвореннями від основи мат(и) за допомогою
словотворчих суфіксів -к-, -інк-, -инк-, -ниц'(а): 'мат’ірка, 'мат’інка, матеи'ринка, 'матка,
'мат’ірниц’а.
Загальновживаною на всій досліджуваній території є лексема 'мат’ірка. З таким же значенням вона
функціонує і в сучасній літературній українській мові [СУМ, ІV, 650], у східнополіських (Лисенко 2,
130), бойківських (Онишкевич, І, 433), полтавських говірках (Ващенко, 58). З обмеженням діал. СУМ
реєструє і лексему 'матка (ІV, 652). Для номена 'матка із значенням ‘жіночі стебла конопель‘
зафіксовано паралелі у сумських говірках (Безкишкіна, 216). В одеських говірках ця лексема вживається
у значенні ‘старі багаторічні дуби‘ (Москаленко, 50). Всі інші субстантиви є вузьколокальними:
матеи'ринка (34, 45, 65, 66, 92–98, 107, 108, 114, 119, 127, 130); 'мат’інка (28, 29); гаĭду'р’і (79, 89, 91,
110); 'мат’ірниц’а (90, 109, 123).
Семантика лексеми п'р’ади(і)во у 50, 51, 65, 77 говірках розширюється, оскільки лексема позначає
загальну назву конопель і стебла конопель із жіночими квітками.
Для реалізації семи ‘коноплина, яка збуяла‘ мовці досліджуваних говірок користуються значною
кількістю субстантивів: коноп'лина, ко'нопл’а, ко'нопл’і, коно'пел’ка, п'лоск·ін’, 'мат’ірка, п'радиво,
ман’а'ки, 'гаĭдур, 'гаĭстур, гаĭ'дук, гоаĭ'дак, гаĭда'рак, атрибутивними словосполученнями 'буĭна
коноп'лина, с’імйа'н’і ко'нопл’і та описовою формою побу'йала коноп'л’а, етимологія частини з яких є
прозорою. Найбільший ареал займає лексема коноп'лина. Значні компактні ареали у південній частині
досліджуваного мікроконтинууму утворюють лексеми 'гаĭдур, гаĭда'рак, які фіксує ЕСУМ (І, 453) у
значеннях ‘коноплина, що виросла окремо‘, ‘буйна коноплина‘, ‘добірна конопля, з якої збирають на
посів насіння‘, але чіткої етимології не подає. Назва гаĭда'рак ‘буйна коноплина‘ засвідчена у
південноподільських говірках зі значенням ‘коноплина, що росте окремо‘ (Мельничук, 68), в одеських –
зі значенням ‘дрібна конопля, з якої збирають на посів насіння‘ (Москаленко, 23). Лексема гаĭ'дур ‘буйна
коноплина‘ виявляє паралелі у правобережнополіських говірках (Никончук, 83), в одеських говірках
лексема гаĭ'дур’і вживається зі значенням ‘рідко посіяні, спеціально на насіння, коноплі‘ (Москаленко,
23; Терешко, 98). Імовірно, що лексема гаĭда'рак, яка функціонує у південних говірках суміжжя на
позначення семи ‘буйна коноплина‘, утворена від лексеми гаĭ'дур(к), відомої у східноподільських
говірках, та лексеми гоаĭ'дак, що побутує в інших говірках суміжжя (115, 121).
Опозиція сем ‘звичайні коноплі‘ і ‘коноплина, яка збуяла‘ активізує появу окремої лексикосемантичної мікропарадигми, в якій виділяються такі типи лексичних протиставлень: коноп'л’а : гоаĭ'дак
(27); коноп'л’а : коноп'л’а, гоаĭ'дак (115); коноп'л’а, п'радиево : гоаĭ'дак (121); ко'нопл’а, п'р’адиево :
гаĭда'рак (130); ко'нопл’і : 'буĭна коноп'лина, гаĭ'дур (101); ко'нопл’і : гаĭда'рак (112, 125, 129); ко'нопл’і :
гаĭда'рак, ман’а'ки (124); ко'нопл’і : 'гаĭдур (6, 50, 65, 91, 96, 98, 99, 113); ко'нопл’і : 'гаĭстур (128);
ко'нопл’і : 'гаĭстур, 'гаĭдур (122); ко'нопл’і : коноп'лина (1, 2, 8, 10, 13–16, 19–22, 24–26, 28, 29, 36, 38–44,
48, 50, 53, 58–61, 70, 72, 73, 76–78, 83, 84, 87, 88, 91, 102); ко'нопл’і : ман’а'ки (103, 104, 106, 117);
ко'нопл’і : 'мат’ірка (79); ко'нопл’і, коноп'л’а : гаĭда'рак, коноп'л’а (114); ко'нопл’і, ко'нопл’а : п'лоскін’
(55); ко'нопл’і, п'рад’іво : коно'пел’ка (82); ко'нопл’і, п'радиво : коноп'лина (46, 47); ко'нопл’і, п'радиво :
п'радиво (110); п'р’адиево : гаĭ'дур (74, 127, 131); п'рад’іво : гаĭ'дур (80, 81, 94, 97, 100, 111); п'рад’іво :
коноп'лина (31, 35, 45, 69, 71, 123); п'рад’іво : ман’а'ки (105, 116); п'радиево : с’імйа'н’і ко'нопл’і (64). У
говірці 74 такої диференціації назв конопель не засвідчено: ко'нопл’і : ко'нопл’і.
Коло репрезентантів семи ‘насіння конопель‘ обмежене. Здебільшого її маніфестує лексема 'с’імйа. У
мові жителів старшого покоління відзначено вживання двофонемної сполуки |мн’| на місці |мй| – 'с’імн’а
(14, 19–22, 25, 38–44, 56–60, 64, 70–75, 79, 87, 88, 91, 92, 103, 104, 107, 117, 127). Ф. Жилко зауважував,
що двофонемні сполуки губних з |л’|, |н’| (після [м]) поширені в південно-західних говорах, а від них –
частково в поліських і в південно-східних [12: 59]. У частині говірок зафіксовано загальновживане
на'с’ін’:а (9, 19, 69, 99–101), на'с’ін’.а (5, 46, 47, 49).
Сему ‘зв’язаний сніпок вибраних конопель‘ у досліджуваних говірках реалізують лексеми с’н’іп,
демінутив с’н’і'пок. У деяких говірках вживається лексема с'нопик (59, 78, 116). Найбільший ареал
займає лексема 'горстка, яка відома у літературній мові (СУМ, II, 139) і зареєстрована у словнику
Б. Грінченка (I, 316). Вузьколокальною на території суміжжя є лексема 'горс’т’, що вживається лише з
паралельною формою 'горстка (23, 111). Невеликий острівний ареал утворює лексема ру'чаĭка (124, 125,
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129, 130), яку з таким же значенням фіксує СУМ з позначкою діал. (VIII, 917) та словник Б. Грінченка
(IV, 90).
У ряді населених пунктів рослина не культивується, тому зникла з активного вживання і відповідна
назва, хоча у складі паремійних одиниць лексема ко'нопл’і широко використовується в говірках усієї
досліджуваної території: 'вискочиў йак Пи'лип с коно'пел’, йак О'мел’ко с коно'пел’ки.
Отже, залишаючись у межах своєї ЛСГ, багато лексем на позначення конопель є полісемічними:
п'лоск·ін’ – 1) чоловічі стебла конопель; 2) буйна коноплина; ман’а'ки – 1) чоловічі стебла конопель, 2)
буйна коноплина; п'р’адиво – 1) жіночі стебла конопель; 2) коноплі; 3) буйна коноплина; 'мат’ірка – 1)
жіночі стебла конопель; 2) буйна коноплина; ко'нопл’і, ко'ноп'л’а – 1) коноплі; 2) буйна коноплина.
Ядро ЛСГ на позначення конопель у говірках подільсько-середньонаддніпрянського суміжжя
утворюють загальновживані лексеми, вузьколокальні слова залишаються на периферії. Для західної зони
досліджуваного діалектного континууму характерне вживання лексем, які засвідчені у південно-західних
говорах. Лексеми, зафіксовані у східній зоні, виявляють паралелі найчастіше в середньонаддніпрянських
говірках. Вузьколокальні лексеми народної сільськогосподарської термінології мають паралелі в
південно-західних, у південно-східних та північних діалектах. Спільність елементів у віддалених зонах
свідчить про більш давні контакти між етнічними групами, про пізніші міжзональні зв’язки та про
незалежне збереження спільного архаїчного фонду [15: 115].
ÄÆÅÐÅËÀ
Безкишкіна – Безкишкіна М.Т. Про назви рослин конопель на Сумщині // Наукові записки
Полтавського пед. ін-ту. – Т. ХI. – Полтава, 1959. – С. 206–224.
Ващенко – Ващенко В. С. Словник полтавських говорів. – Харків, 1960. – 107 с.
ГГ – Гуцульські говірки: Короткий словник. – Львів, 1997. – 231 с.
ЕСУМ – Етимологічний словник української мови: В 7 т. / За ред. О.С. Мельничука. – К., 1982–1989.
– Т.1–3.
Корзонюк – Корзонюк М.М. Матеріали до словника західноволинських говірок // Українська
діалектна лексика. – К., 1987. – С. 62–268.
Лисенко 1 – Лисенко П. С. Словник специфічної лексики правобережної Черкащини //
Лексикографічний бюлетень. – К., 1958. – Вип. VІ. – С. 5–24.
Лисенко 2 – Лисенко П.С. Словник поліських говорів. – К., 1974. – 260 с.
Мельничук – Мельничук О.С. Південноподільська говірка с. Писарівка // Діалектологічний бюлетень.
– В. III. – К., 1951. – С. 44–69.
Москаленко – Москаленко А.А. Словник діалектизмів українських говірок Одеської області. – Одеса,
1958. – 78 с.
Никончук – Никончук М.В. Сільськогосподарська лексика Правобережного Полісся. – К., 1985. – 312
с.
НТСУМ – Новий тлумачний словник української мови: В 4-х т. – К., 1999. – Т. 1–4.
Онишкевич – Онишкевич М.Й. Словник бойківських говірок. – К., 1984. – Ч. I–II.
СБГ – Словарь української мови / За ред. Б. Грінченка. – К.: Наукова думка., 1996. – Т. 1–4.
Сизько – Сизько А.Т. Словник діалектної лексики говірок сіл південно-східної Полтавщини. –
Дніпропетровськ, 1990. – 99 с.
СУМ – Словник української мови. – К., 1970–1980. – Т. I–ХI.
Терешко – Терешко Л.С. Термінологія прядіння в українських говірках Одещини // Українська
діалектологія і ономастика. – К., 1964. – С. 95–107.
ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ
1.

Тищенко Т.М. Подільсько-середньонаддніпрянське суміжжя у світлі ізоглос: Автореф. дис… канд. філол. наук.
– К., 2003. – 19 с.
2. Рудницький Є. Діалекти Уманщини (Заг. характеристика) // Гуманщина: краєзнавчий збірник. – Умань, 1927. –
С. 190–205.
3. Могила А. П. До характеристики середньочеркаських говірок. – К., 1958. – 64 с.
4. Могила А.П. Деякі фонетичні особливості (консонантизм) говірок Західної Черкащини // Наук. зап. КДУ. – Т.
17. – Вип. 2. Зб. філол. фак. – № 13. – 1958. – С. 165–182.
5. Очеретный А.Д. Говоры Уманского района Черкасской области: Автореф. дисс.... канд. филол. наук. – К., 1958.
– 16 с.
6. Лисенко П. С. Словник специфічної лексики правобережної Черкащини // Лексикографічний бюлетень. – Вип.
VІ. – К., 1958. – С. 5–27.
7. Матвіяс І.Г. Лексичні ареали південно-східного наріччя (За матеріалами Атласу української мови // Праці ХII
респ. діалект. наради. – К., 1971. – С. 360–365.
8. Мельничук О. С. Південноподільська говірка с. Писарівки // Діалектологічний бюлетень. Вип. III. – К., 1951. –
С. 44–69.
9. Доленко М.Т. Словник діалектної лексики Вінниччини // ХII Респ. діал. нарада: Тези. – К., 1965. – С. 158–162.
10. Мартинова Г.І. Лінгвістична географія правобережної Черкащини. – Черкаси, 2000. – 265 с.

170

Т.М. Тищенко. Лексико-семантична група назв конопель у говірках подільсько-середньонаддніпрянського суміжжя

11.
12.
13.
14.
15.

Гриценко П. Ю. Ареальне варіювання лексики. – К., 1990. – 269 с.
Німчук В. В. Давньоруська спадщина в лексиці української мови. – К., 1992. – С. 233–293.
Жилко Ф. Т. Нариси з діалектології української мови. – К., 1966. – 306 с.
Гриценко П. Ю. Моделювання системи діалектної лексики. – К., 1984. – 226 с.
Гриценко П.Ю., Стоянов І. А. Українсько-інослов’янські лексико-семантичні міжзональні паралелі //
Слов’янське мовознавство. – К., 1988. – С. 101–124.

ÑÏÈÑÎÊ ÎÁÑÒÅÆÅÍÈÕ ÍÀÑÅËÅÍÈÕ ÏÓÍÊÒ²Â
1. Оратівка 2. Юшківці Оратівського р-ну Вінницької обл. 3. Долинка Монастирищенського р-ну. 4.
Житники 5. Зелений Ріг. 6. Сабадаш. 7. Тетерівка. 8. Павлівка Жашківського р-ну. 9. Кислин
Маньківського р-ну. 10. Мар’янівка Лисянського р-ну. 11. Пединівка. 12. Озірна. 13. Гудзівка. 14.
Богачівка. 15. Козацьке. 16. Княжа Звенигородського р-ну. 17. Лозоватка. 18. Топильно. 19. Терешки. 20.
Сердегівка. 21. Бурти. 22. Сигнаївка Шполянського р-ну Черкаської обл. 23. Яструбинці Іллінецького рну. 24. Підвисоке Оратівського р-ну Вінницької обл. 25. Шабастівка. 26. Цибулів Монастирищенського
р-ну. 27. Острожани. 28. Конела-Хутори. 29. Соколівка Жашківського р-ну. 30. Кищенці. 31. Буки
Маньківського р-ну. 32. Ризино Звенигородського р-ну. 33. Чорна Кам’янка Маньківського р-ну. 34.
Корбиново Тальнівського р-ну. 35. Гусаково. 36. Вільхівець. 37. Скаливатка. 38. Юрківка
Звенигородського р-ну. 39. Іскрине. 40. Васильків. 41. Кримки. 42. Лебедин. 43. Матусів. 44.
Станіславчик Шполянського р-ну Черкаської обл. 45. Карбівка Гайсинського р-ну Вінницької обл. 46.
Терлиця. 47. Халаїдово. 48. Попуднє. 49. Копіювата Монастирищенського р-ну. 50. Лищинівка
Христинівського р-ну. 51. Подобна. 52. Дзендзелівка. 53. Іваньки Маньківського р-ну. 54. Папужинці. 55.
Романівка. 56. Корбинова Гребля Тальнівського р-ну. 57. Розсоховатка Катеринопільського р-ну. 58.
Стецівка Звенигородського р-ну. 59. Капустино Шполянського р-ну. 60. Ступичне Катеринопільського рну. 61. Соболівка Шполянського р-ну. 62. Кузьминці Гайсинського р-ну Вінницької обл. 63. Велика
Севастьянівка. 64. Івангород Христинівського р-ну. 65. Яроватка. 66. Іванівка Уманського р-ну. 67.
Вікторівка Маньківського р-ну. 68. Поташ. 69. Мошурів Тальнівського р-ну. 70. Катеринопіль
Катеринопільського р-ну. 71. Колодисте Тальнівського р-ну. 72. Мокра Калигірка Катеринопільського рну. 73. Кавунівка Шполянського р-ну Черкаської обл. 74. Кіблич Гайсинського р-ну. 75. Цвіліхівка
Теплицького р-ну Вінницької обл. 76. Верхнячка Христинівського р-ну. 77. Городецьке. 78. Кочубіївка.
79. Родниківка. 80. Старі Бабани. 81. Танське Уманського р-ну. 82. Легедзино. 83. Тальянки. 84. Білашки.
85. Майданецьке Тальнівського р-ну. 86. Петраківка. 87. Глиняна Балка. 88. Ярошівка
Катеринопільського р-ну Черкаської обл. 89. Степанівка. 90. Мала Мочулка Теплицького р-ну
Вінницької обл. 91. Заячківка. 92. Кузьмина Гребля Христинівського р-ну. 93. Кочержинці. 94. Собківка.
95. Громи. 96. Гродзево. 97. Степківка. 98. Заячківка. 99. Ятранівка. 100. Сушківка. 101. Бабанка
Уманського р-ну. 102. Вишнопіль Тальнівського р-ну Черкаської обл. 103. Нерубайка. 104. Свердликово.
105. Журовка. 106. Кальниболот. 107. Мягкоход Новоархангельського р-ну Кіровоградської обл. 108.
Пологи Теплицького р-ну. 109. Серединка Бершадського р-ну Вінницької обл. 110. Юрківка. 111.
Томашівка. 112. Текуча. 113. Острівець Уманського р-ну Черкаської обл. 114. Перегонівка
Голованівського р-ну. 115. Підвисоке. 116. Розсоховатець. 117. Мартинівка Новоархангельського р-ну
Кіровоградської обл. 118. Краснопілка. 119. Завітне. 120. Тернівка Бершадського р-ну Вінницької обл.
121. Затишок. 122. Колодисте. 123. Ладижинка Уманського р-ну Черкаської обл. 124. Клинове. 125.
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Матеріал надійшов до редакції 3.12.2003 р.
Тищенко Т.Н. Лексико-семантическая группа наименований конопли в говорах
подольско-среднеподнепровского пограничья.
В статье рассматривается состав, структурная организация, пространственная вариативность
лексики, используемой для номинации конопли в говорах подольско-среднеподнепровского пограничья.
Tyshchenko T.M. Lexico-Semantic group of Hemp Nomination in Dialect Varieties
of Podillya and Mid-Dnieper Junction Area.
The composition, structural organization and geographical spread of the lexics dealing with hemp nomination in
dialect varieties of Podillya and mid-Dnieper junction area are the concern of the present paper.
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СЛОВОТВІРНІ ВАРІАНТИ АНТРОПОНІМІВ
У статті охарактеризовано словотвірні варіанти антропонімів, зафіксовані в українських
історіографічних пам’ятках другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст.
Вивчення української історичної антропонімії залишається актуальним і нині. На особливу увагу
заслуговують такі аспекти цієї загальної проблеми, як функціонування словотвірних, морфологічних,
лексичних, стилістичних та інших варіантів антропонімів у пам’ятках різних жанрів. Словотвірні
варіанти розглядалися у працях В.О. Шевцової [11], Р.Й. Керсти [5], Р.І. Осташа [7] та ін. Так,
Л.О. Белей, розмежовуючи морфологічні і словотвірні варіанти, твердить, що останні утворюються за
допомогою засобів, здатних виражати додаткові конотації [1:10]. Р.Й. Керста всі словотвірні варіанти
імен поділяє на три групи: утворені способом усічення; утворені суфіксальним способом; утворені
усічено-суфіксальним способом [5:70]. У пам’ятках історіографічного жанру варіантність власних
особових імен представлена широко, прізвищевих назв – вужче, що пояснюється порівняно меншою
кількістю афіксів, які можуть сполучатися з твірними основами апелятивів чи антропонімів інших класів
для творення прізвищевих назв. Форманти, які використовуються для творення варіантів власних
особових імен, несуть більше додаткових конотацій, аніж ті, що використовуються для творення інших
класів антропонімів.
Усічення суфікса -ій. Найчастіше при адаптації церковно-християнських імен усікався формант -ій,
який виконував функцію словотвірної адаптації запозичених імен [6:78; 7:11], напр.: Антонъ
(Лhтописецъ 1, 25), Василь Уманецъ (ЛВ, ІІІ, 508), Дмитра Несторенка (ЛВ, ІІІ, 424), Ефимъ Лизогубъ
(Описаніе 1, 88), Игнатъ Супруненко (ЛВ, ІІ, 317), Стефанъ Баторій (Описаніе 1, 54). Це підтверджують
дані Р.Й. Керсти [5: 71]. Проте в пам’ятках історіографічного жанру переважають повні форми імен, які
функціонують паралельно з народними варіантами, напр.: Арсеній Желиборский (ХЛ, 79), Василій
Максимовичъ (ЛВ, ІІІ, 180), Димитрій Полоцкій (ЛВ, ІІІ, 544), Діонисій Балабанъ (ЛВ, ІІ, 43), Евстафій
Ружинскій (Описаніе 1, 53), Игнатій Путинъ (ЛВ, ІІ, 186). Досліджувані пам’ятки досить широко
засвідчують факт заміни форманта -ій суфіксами -анъ, -ей, -ашъ(-яшъ): Еремhяшъ Вышневецкий (МЛ,
96), Афанасей Савенко (ЛВ, ІІ, 314), Василей Золотаренко (ЛВ, І, 405), Григорей Карпенко (ЛВ, ІІ, 186),
Дмитрей Харченко (ЛВ, ІІ, 313), Еремей Тисаровский (ХЛ, 78), Еремияшъ Вишневецкій (Лhтописецъ 1,
22), Ерофтей (ЛВ, ІІІ, 344), Игнатей Трофимовъ (ЛВ, ІІ, 188), Леонтей Сивянченко (ЛВ, ІІ, 317),
Остафей Лукяновъ (ЛВ, ІІ, 188), Прокопей Чмеренко (ЛВ, ІІ, 186), Тимофей Ивановъ (ЛВ, ІІ, 186), Юрей
Никифоровъ (ЛВ, ІІ, 313). У деяких іменах, очевидно, під упливом повної церковно-християнської форми
з’являється суфікс -ій, напр.: Евфимій (ЛГ, 213; Имена, 266) < Евфимъ; Кондратей Ивановъ (ЛВ, ІІ, 186)
< Кондратъ; Климентія Олшкевича (Хронологія, 115) < Климентъ.
В імені Лаврентій, крім усічення суфікса -ій, відбулася апокопа в групі приголосних – [нт] à [н]:
Лаврентій Крщоновичъ (ЛВ, ІІІ, 422), Лаврентію Борознh (ЛВ, ІІ, 102) – Лаврhнъ Игнатенко (ЛВ, ІІ,
317), Лаврhнъ Скоченко (ЛВ, ІІ, 312).
Поява суфікса -ай. В аналізованих творах лише один раз засвідчений випадок уживання церковнохристиянського імені Никола: Никола Сандомирскій (ЛВ, ІІІ, 422). З часом народний варіант Николай
почав сприйматися як канонічна форма [5: 73], яку із заміною початкового [н] на [м] відбивають і
досліджувані пам’ятки: Миколай Каменецкий (ХЛ, 78), Миколай Стогнhвъ (ХЛ, 77), Миколая
Пражмовского (ЛВ, ІІ, 41).
Усічення суфікса -і-я. Варіант Захаръ утворився внаслідок заміни суфікса -і-я формантом -ій та його
наступним усіченням: Захарія Четвертенскій (ЛГ, 73) – Захарій Степановъ (ЛВ, ІІ, 316) – Захаръ
Степановъ (ЛВ, ІІ, 187).
Усічення груп -ентъ, -онт-. "Чисте" усічення зафіксоване тільки в одному імені: Клима Чорнушенка
(ЛВ, ІІ, 164). В інших випадках до усіченої основи додавався ще й суфікс -к-о, напр.: Левко Гавриловъ
(ЛВ, ІІ, 313), Левко Свhчка (ЛВ, ІІ, 316), Левко Тарасовъ (ЛВ, ІІ, 314), Левку Шрамченку (ЛВ, ІІІ, 446) <
Левонтій < Леонтій.
Суфікс -енк-о. Патронімічний суфікс -енк-о в прізвищевих назвах вказував на родинні стосунки:
носій антропоніма з цим формантом був сином особи, що іменувалась лексемою без цього форманта.
Пам’ятки історіографічного жанру відбивають процес становлення однієї з рис прізвищ – незмінності
при переході до наступного покоління, напр.: Юрій Хмелницкій (Описаніе 1, 73) – Юрась Хмелничченко
(Описаніе 1, 72); Іоакимъ Сомко (Хронологія, 117) – Якимъ Сомченко (ЛС, 63); Тетера (Хронологія, 117)
– Тетеренка (ЛГ, 151); Пушкаремъ (Лhтописецъ 2, 15) – Мартинъ Пушкаренко (Имена, 267; Описаніе 2,
228); Полуботокъ (Лhтописецъ 2, 57) – Левко Полуботченко (ЛВ, ІІ, 311); Суховhй (Хронологія, 118;
Описаніе 1, 79) – Суховhенко (ЛС, 101; ЛГ, 199); Иванъ Самойловичъ (ЛГ, 208) – Григорія гетманыча
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Самойловченка (Лhтописецъ 2, 34); Гамалhя (ЛС, 181) – Гамалhенка (ЛС, 85); Вечорки (ИР, 192) –
Вечорченка (ЛВ, ІІ, 558); Мазепа (ЛВ, ІІ, 341) – Мазепенка (ЛВ, ІІ, 343); Самойловичъ (ЛВ, ІІ, 305) –
Самойленка (ЛВ, ІІ, 471) – Самолова (ЛВ, ІІІ, 14); Василей Марковъ (ЛВ, ІІ, 315) – Василей Марченко
(ЛВ, ІІ, 186); Максимъ Илляшко (ЛВ, ІІ, 317) – Максимъ Ильяшенко (ЛВ, ІІІ, 12). Двічі в досліджуваних
пам’ятках патронімічний формант -енк-о використовується для творення такого класу антропонімів, як
ім’я по батькові: Демка Игнатенка Многогрhшного (ЛС, 113), Дмитро Лазаренко Горленко (ЛС, 190).
Один раз засвідчена варіантна пара формантів -енк-о / -ейк-о: Прокопъ Шуменко (ЛГ, 94) – Прокопъ
Шумейко (Гисторія, 117; Имена, 267).
Суфікс -иц-я. Варіювання формантів -инъ – -иц-я – -икъ спостерігається у прізвищевій назві, за
допомогою якої ідентифікується український гетьман: Остранинъ (ЛВ, І, 299), Яцко Остранинъ (МЛ, 96)
– Остряниця (Хронологія, 112; Описаніе 1, 58), Остраница (Собраніе 2, 260) – Остраникъ (Лhтописецъ
1, 17).
Суфікс -к-о. Формант -к-о у східнослов’янських мовах творить зменшено-здрібнілі іменники. Він міг
додаватися як до повного імені: Богданко (Хронологія, 110; Описаніе 1, 54) < Богданъ, так і варіантів, які
виникли за допомогою усіченого, суфіксального чи усічено-суфіксального способів творення: -аш+к-о:
Домитрашко (Описаніе 1, 81), Дмитрашко (Лhтописецъ 2, 28; ЛГ, 211), Думитрашко (ЛС, 122; Описаніе
2, 278); Грицко Таранъ (ЛВ, ІІІ, 508) < Гриць < Гри[горій], Гришко Романовъ (ЛВ, ІІ, 315) < Гришъ <
Гри[горій]; Данко (ЛС, 91) < Дан[иилъ]; Дацко Логвинъ (ЛВ, ІІІ, 508) < Дацъ < Да[ниилъ]; Демко Ивановъ
(ЛВ, ІІ, 313); Демко (ЛС, 103) < Дем[янъ] < Дамианъ; Ивашка Виговского, Ивашка Бруховецкого (ЛВ, ІІ,
307) < Ивашъ < Ива[нъ] < Иоаннъ; Іоско Отрокъ (ЛВ, ІІ, 317) < Іос[ифъ]; Леско Дубина (ЛВ, ІІІ, 508),
Леско Лисенко (ЛВ, ІІ, 186), Леско Череватій (ЛВ, ІІІ, 508) < [А]ле[ксандръ] чи [А]ле[ксhй]; Максимко
Илляшко (ЛВ, ІІ, 317) < Максим[иліанъ]; Мелешко Матвhевъ (ЛВ, ІІ, 313) < Мелешъ < Меле[тій]; Панко
Кулунъ (ЛВ, ІІ, 187), Панко Лисій (ЛВ, ІІ, 542) < Пан[телеймонъ]; Стецко (ЛВ, ІІ, 313) < Стецъ <
Сте[фаній]; Тишко Сашченко (ЛВ, ІІ, 312) < Тишъ < Ти[мофій]; Феско Харкевичъ (ИР, 76), Феску
Покотылу (ИР, 23), Феско Сахненко (ЛВ, ІІ, 315) < Фе[одосій]; Федко (ЛВ, ІІІ, 216) < Фед[оръ] <
Феод[оръ]; Юрашка Хмелницкого (ЛВ, ІІ, 307); Яцкомъ (ЛС, 173) < Яць < Я[ковъ] < Иа[ковъ], Яска (ЛГ,
44) < Ясь < Я[ковъ] < Иа[ковъ].
Суфікс -к-а. Один раз засвідчений варіант із словотвірним засобом -к-а: Васка Игнатовъ (ЛВ, ІІ,
325) < Вас[илій]. На прикладі варіантів імен із суфіксами -к-о, -к-а можна простежити розвиток категорії
офіційності / неофіційності антропонімів. Як зазначає В.Д. Бондалєтов, "уже наприкінці ХVІІ ст. на
офіційну форму претендує церковно-канонічна, а також одна з близьких до неї народних форм.
Спостерігається диференціація по цій лінії і деяких словотвірних варіантів. Так, форми Иван, Ивашко
сприймалися як більш прийнятні в документах, а Иванко, Иванец, Иванис, Иванта, Ваня та інші – як
"менш документальні" [3: 110]. Дослідник уважає, що іменами із суфіксом -к-а називалися представники
суспільних низів [2: 19]. Цю думку заперечують досліджувані пам’ятки, напр.: Будетъ впредь которій
Гетманъ, забывъ страхъ Божій и Великихъ Государей премногую и неизрhченную къ себh милость,
учнетъ въ Малой Россіи городhхъ чинити какія ссори, также какъ Ивашко Бруховецкій и инніе учинили,
и о томъ писати къ Великимъ Государемъ, къ Ихъ Царскому Пресвhтлому Величеству, а гетманскимъ
никакимъ ссорамъ не вhрить (ЛВ, ІІ, 203–204); иніе статьи указалъ Великій Государъ Его Царское
Пресвhтлое Величество по ихъ челобитю учинить и нине вновъ, для потверженя войску Запорозскому,
чтобъ впредъ измhни и Христіанского кровопролитія не было, какъ учинилось отъ измhнниковъ отъ
Ивашка Виговского, отъ Юрашка Хмелницкого, отъ Ивашка Бруховецкого и инихъ единомисленниковъ
(ЛВ, ІІ, 307). У наведених прикладах формант -к-о служить для вираження суб’єктивної оцінки писарем
чи літописцем представника козацької верхівки. Російська дослідниця О.В. Суперанська, визначаючи
стилістичне забарвлення особових імен у ХVІ–ХVІІІ ст., відзначила таку закономірність: якщо поза
законом ставала людина навіть із соціальної верхівки, в усіх документах записували її ім’я у зменшеній
формі [8: 184].
Суфікси -овъ, -евъ. Варіанти з цими суфіксами досить поширені в пам’ятках історіографічного
жанру, напр.: Иванъ Сhрко (Хронологія, 117) – Иванъ Сhрковъ (ЛВ, ІІ, 497); Василія Михайловича
Долгорукова (Описаніе 1, 103), Луку Долгорукова (ЛС, 183) – Долгорукій (Лhтописецъ 2, 42); Шереметъ
(Лhтописецъ 2, 53; ЛС, 63; ЛГ, 251) – Шереметевъ (Лhтописецъ 2, 39; ЛГ, 173), Борисъ Петровичъ
Шереметовъ (Шереметевъ) (Лhтописецъ 2, 38) – Шереметовъ (ЛС, 55; ЛГ, 244); Карпъ Мокрhевичъ
(ЛВ, ІІ, 304) – Карпъ Мокрhевъ (ЛВ, ІІІ, 215); Иванъ Козаковъ (ЛВ, ІІ, 315) – Иванъ Козаковичъ (ЛВ, ІІ,
311); Матвей Матвhевъ (ЛВ, ІІ, 185) – Матвhй Матвhевичъ (ЛВ, ІІ, 312); Сава Прокоповъ (ЛВ, ІІ, 186) –
Сава Прокоповичъ (ЛВ, ІІ, 12); Степанъ Мокрhевъ (ЛВ, ІІ, 317) – Степанъ Мокрhевичъ (ЛВ, ІІ, 311);
Яковъ Ждановъ (ЛВ, ІІ, 187) – Якова Ждановича (ЛВ, ІІ, 318). Однак на підставі широкої варіантності
антропонімів із формантами -овъ, -евъ в історіографічних працях ми не можемо стверджувати про
поширення на українських землях характерної для російської антропонімійної системи моделі. З цього
приводу П.П. Чучка зазначив, що "у таких випадках, коли фонетичні особливості стосуються не твірної
основи прізвищ, а прізвищевих формантів, ці особливості у давніх записах більше говорять про етнічну
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належність писаря чи тієї канцелярії, до якої він належав, ніж про денотата" [9: 18]. Цим можна пояснити
варіантність -ск-ій та ø у засвідченій прізвищевій назві: Федоръ Гречаный (Лhтописецъ 2, 57) – Федора
Гречанского-Потребича (Лhтописъ, 243).
Три словотвірні варіанти з патронімічними суфіксами має прізвищева назва, за допомогою якої
ідентифікується генеральний хорунжий: Григорій Карповъ (ЛВ, ІІ, 311) – Григорій Карповичъ (ЛВ, ІІІ,
546) – Григорей Карпенко (ЛВ, ІІ, 186).
Імена з кінцевим -о. У досліджуваних пам’ятках зафіксована група імен з кінцевим -о: Данило
Павловичъ Апостолъ (Перепись, 138), Кирило Брайко (ЛВ, ІІ, 312); Петро Дорошенко (МЛ, 98;
Хронологія, 118; Лhтописецъ 1, 35), Петро Рославецъ (ЛС, 132), Петро Волошинъ (ЛВ, ІІІ, 423); Павло
Головко (ИР, 253), Павло Ващенко (ЛВ, ІІІ, 508), Павло Конюшій (ЛВ, ІІІ, 508); Марко Бурсукъ (ЛВ, ІІ,
312). Кінцеве -о розвинулося в іменах на -илъ (Данило, Кирило, Самійло), на нашу думку, під упливом
давніх слов’янських імен на -ил-о: Путило, Томило. Розглядати його потрібно як явище
морфонологічного рівня.
Суфікс -к-. Формант -к- служить для творення демінутивних форм. Не погоджуємося з тими
мовознавцями, які стверджують, що суфікс -к- не виражає ні демінутивного, ні будь-якого іншого
експресивного значення [4: 33]. У пам’ятках історіографічного жанру за його допомогою утворюються
варіанти імен з яскраво вираженою суб’єктивною оцінкою: Сулиму (Описаніе 1, 72) – Сулимка (ЛС, 83;
Описаніе 2, 263), Сулимко (ЛВ, ІІІ, 107); Степка (Имена, 266), Стеньки Разина (Лhтописецъ 2, 24),
Стенка Разинъ (ЛС, 96).
Суфікс -ут-а. Цей формант виключно антропонімійний [5: 86]. За його допомогою утворені такі
варіанти: Васюта (ЛС, 65; Описаніе 2, 258) < Вас[илій]; Сенута (ЛС, 14) < Сень < Се[менъ]. Проте
антропонім Сенута в досліджуваних пам’ятках ускладнюється патронімічним суфіксом -овичъ, напр.:
Іоаникій Сенютовичъ (Лhтописецъ 2, 54), Іоаникhй Сенатовичъ (Лhтописецъ 1, 43).
Малопродуктивними в історіографіях є суфікси -ась, -усь, -ашъ, -ошъ, -ушъ, -шъ, -усь, -ць, -ецъ, за
допомогою яких творилися гіпокористичні форми імен і прізвищевих назв [11: 60; 5: 85]: -ась: Юрась
(Описаніе 1, 74; Описаніе 2, 255), Юрась Хмелницкій (МЛ, 98), Георгій или Юрій или Юрась Хмелницкій
(Хронологія, 116); -усь: Павлуся (Лhтописецъ 1, 17), Самусь (Описаніе 1, 86) (в історіографічних працях
суфікс -усь утворює пару з формантом -укъ, за допомогою якого виник варіант Павлюкъ, що в
досліджуваних пам’ятках виконує роль імені – прізвиська – прізвищевої назви: Павлюка (ХЛ, 78),
Павлюкъ (Хронологія, 112; Собраніе 2, 260). За допомогою варіанта суфікса -усь – -усъ у літописі
Самовидця засвідчена назва Каролюсомъ (199). Очевидно, зафіксоване ім’я відображає
народнорозмовний уплив, а появу його в українському іменнику можна пояснити творенням цієї форми
за аналогією до латинських імен (пор. латинські імена із суфіксом -us: Antoninus, Cassianus, Domitius та
ін.)); -ашъ: Лукашъ (Собраніе 1, 328), Лукашъ Шаблюка (ИР, 68); Томаша Косаковскаго (ИР, 79); -ушъ:
Янушъ Радивилъ (Лhтописецъ 1, 22); -шъ: Тимошъ (Описаніе 2, 251; ИР, 78); -ць: Маць Солошенко (ЛВ,
ІІІ, 508) < Ма[твій]; -шъ: Ілляшъ (ЛС, 6) < Иліа. Засвідчений він також і в прізвищевих назвах: Яковъ
Ярошенко (ЛВ, ІІ, 252) < Еро[фей], Петро Дорошенко (ЛВ, ІІ, 37) < Доро[фей]; -икъ: Петрика
(Хронологія, 120), Децикъ (Описаніе 2, 265), Стецикъ Ягорлицкій (ЛВ, ІІІ, 163); -ецъ. Цей формант
використовувався для творення демінутивних форм і найчастіше додавався до церковно-християнських
імен [11: 58; 5: 78]. Однак у пам’ятках історіографічного жанру суфікс -ецъ уживається не лише для
творення варіанта імені, але й прізвищевої назви, напр.: Иванецъ Малашевичъ (Лhтописецъ 2, 67);
Мурашкою (Лhтописецъ 2, 29), Мурашко (ЛВ, ІІ, 350) – Муравецъ (Собраніе 1, 328); -ичъ.
Патронімічний суфікс -ичъ у досліджуваних пам’ятках утворює варіативну пару з формантом -овичъ в
антропонімах для ідентифікації сина гетьмана Івана Самойловича: Семена гетманича (Лhтописецъ 2, 31)
– Семенъ Гетмановичъ (ЛГ, 230). У цьому випадку суфікс -ичъ та його ускладнений варіант -овичъ,
оформляючи антропонім на позначення нащадка, поєднують у собі значення родової належності ("син
такого-то") з функцією демінутивності ("молодший за когось"). Ця особливість спостерігається і в
іншому прикладі: Тимошъ Носичъ (Описаніе 2, 228), де формант -ичъ утворює варіантну пару з
формантом -ачъ, первісна функція якого була атрибутивною, тобто він вказував, що "денотату властива
якась риса людини, названої передсуфіксальною частиною деривата" [10: 52]: Тимошъ Носачъ (Имена,
267). У літописі Самійла Величка засвідчена варіантна пара -ичъ – -инъ: Іоаникій Силичъ (І, 405) –
Аникію Силину (І, 416), де первісна функція суфікса -инъ – вираження індивідуальної належності [10: 53]
– розширилася за рахунок функцій патронімічного суфікса -ичъ.
Отже, українській антропонімії досліджуваного періоду властива широка словотвірна варіантність,
що й підтверджують пам’ятки загальнодержавного значення. Однак ця проблема потребує подальших
студій, а залучення пам’яток інших жанрів дасть можливість уточнити деякі положення про
антропонімну варіантність.
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Денисюк В.В. Словообразовательные варианты антропонимов.
В статье рассматриваются словообразовательные варианты антропонимов, зафиксированные в
украинских историографических памятниках второй половины ХVII – ХVIII в.
Denysiuk V.V. Word-building Variants of Anthroponyms.
This article addresses the word-building variants of anthroponyms found in the monuments of the
historiographical genre of the 2nd part of the 17th – 18th centuries.
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СПОСТЕРЕЖЕННЯ НАД ФОНЕТИЧНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ
"ВОЛИНСЬКОГО ЄВАНГЕЛІЯ"
У статті аналізуються фонетичні особливості одного із перших в історії української мови творів
(Волинське Євангеліє 1571 р.), у якому досить виразно проступають народнорозмовні елементи.
Однією з ознак доби Ренесансу та Реформації стає поява численних творів, написаних живими
розмовними мовами. Наявність народної літературної традиції живою розмовною мовою стала згодом
одним із головних атрибутів новітньої національної ідентичності. Вплив Ренесансу та реформаторського
руху поступово ширився на весь латинський християнський світ, не обмежуючись лише безпосередніми
сусідами Італії; наприклад, його впливи в Угорщині та Польщі були куди глибшими, ніж в Іспанії.
Ренесанс зіткнувся з бар’єрами лише на кордоні з православним світом [1: 492-493].
У пошуку національного "я" перешкод ставало все менше. Література, наука, театр поступово
вивільняються від мертвої латини. Не стало винятком і святе письмо. У передмові до публікації "Нового
Заповіту" грецькою мовою (1516 р.) Еразм Ротердамський написав славетні слова: "Я хочу, щоб кожна
жінка могла читати Євангеліє і Послання св. Павла. І нехай ці твори будуть перекладені кожною
мовою… нехай їх розуміють не тільки шотландці та ірландці. А й турки і сарацини. Нехай селянин
виспівує уривки зі Святого Письма за плугом, нехай ткач мугикає фрази зі Святого Письма під шурхіт
свого човника…" [1: 494].
Українські землі в цей час були на межі реформаторських гуманістичних віянь із Європи та
ортодоксального православного клерикалізму Московії. Люблінська унія 1569 року фактично вводила
Україну (через нове адміністративно-політичне державне утворення Річ Посполиту) до Європи.
Залишаючись вірними православній вірі, українська та білоруська шляхта намагалася йти в ногу з часом.
Реформаторський рух, який у XVI ст. через Польщу дійшов до України, дав поштовх до перекладу
конфесійних текстів староукраїнською писемно-літературною мовою [9: 15].
З початку XVI ст. вплив народно-розмовної мови на мову писемної літератури посилюється, зокрема,
тому, що з просвітницькою метою, для більшого впливу писемності, проповіді, повчання на читачів і
слухачів в ряді центрів книгописання, а потім книгодрукування усталюється практика перекладу деяких
богослужебних книг, церковних сюжетів, повістей, повчань тощо з церковнослов’янської на мову,
найбільш, за тим розумінням, наближену до народної; практикувався також безпосередній переклад
творів з іноземних мов (грецької, латинської, польської, німецької) на українську. Прикладами такої
переробки церковнослов’янського тексту є Пересопницьке, Хорошівське євангелія та ін. на Україні або
переклади біблії Скорини і євангелія Тяпинського в Білорусії. На землях тодішніх Білорусі та України
з’являються тексти, писані розмовною мовою. З часом і святе письмо (переклади Біблії Ф. Скориною та
діячами Острозького гуртка) промовило до українсько-білоруської людності їхніми живими мовами [8:
25].
У цей час (середина XVI ст.), переважно у монастирях з’являються перші переклади Євангелій
живою народною мовою. Найвідомішим із таких перекладів, що дійшли до нашого часу, є Євангеліє,
написане у 1556-1561 рр. сином протопопа Михайлом Васильовичем із Сянока та архімандритом
Богородицького монастиря з Пересопниці Григорієм [2: 2014; 3: 355-358]. Як зазначено в самому
рукописі, книга "εсть прεкладна изь языка блъгарского на мовоу роускоую. То дл# лεпш(о)го
вырозоумлεн# людоу хр(и)стіянского посполитого" [3: 358]. Пересопницьке Євангеліє справедливо
вважається пам’яткою, в якій всебічно і цілком прозоро відображаються основні фонетичні, граматичні й
лексичні риси живої української мови XVI ст. [4: 156]. У цей час або трохи пізніше в Україні з’являється
ще ряд перекладів четвероєвангелія: в Галичі, на Івано-Франківщині, Тернопільщині, Львівщині,
Дрогобиччині, у Стрию [3: 363-392]. Більшість із них у хорошому стані збереглися і на сьогодні добре
вивчені. Проте добрий відсоток подібних рукописних пам’яток дотепер не зберігся: одні зовсім не
зафіксовані дослідниками, інші – фіксовані в історії, але сьогодні їхнє місце збереження невідоме. До
останніх відноситься Волинське або Житомирське Євангеліє. Єдиним джерелом інформації про пам’ятку
є публікація протоієрея Миколи Трипольського "Волынское рукописное Евангеліе XVI вhка",
надрукована у "Волынскому историко-археологическому сборнику" (Вып. 2) за 1900 рік. Із публікації
дізнаємось, що написане Евангеліє у 1571 році "писцомъ Петромъ", як припускає дослідник, у місті
Володимирі на Волині [5: 108-109]. М. Трипольський своє дослідження побудував у такий спосіб, аби
довести, що це не копія (передрук) із Пересопницького Євангелія, а цілком оригінальний твір.
Спонукали його до цього слова дослідника мови "Пересопниці" Павла Житецького "Мы уже оканчивали
печатаніе Пересопницкой рукописи, когда получили изъ Житомира, отъ Николая Трипольскаго
дословную выпись изъ евангелыя 1571 г. Оказывается, что это есть копія съ Пересопницкаго Евангелія, о
© Мойсієнко В.М., 2003
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которой, къ сожалhнію мы ничего не знали раньше…" [5: 114]. Подібний висновок авторитетного
дослідника історії мови щодо неоригінальності волинської пам’ятки 1571 року не надав скепсису отцю
Миколаю Трипольському. Матеріал, поданий панотцем саме у пропонованому вигляді, доводить, що
Волинське Євангеліє – самостійна, оригінальна пам’ятка. Дослідник не робить лінгвістичних порівнянь,
але й запропоновані ним (пунктуаційні, скорописні, орнаментальні) сумнівів не викликають –
Житецький у своїй оцінці автентичності пам’ятки – помилився. Аналіз же наявних у публікації
Трипольського лінгвальних особливостей лише підтверджує висновок про оригінальність Волинського
Євангелія.
На жаль, ми не маємо повного тексту пам’ятки, але навіть із наявних глав можемо зробити висновок,
що елементи живої розмовної мови Українського Полісся, а саме Волині, проступають ще більш виразно,
ніж у Пересопницькому.
Метою цієї статті є аналіз фонетичних рис Волинського Євангелія.
У системі вокалізму відзначимо трояке передавання давнього *ě (ε, h, и). Найчастіше вживається
літера ε: то εt оу лεхтару 441, повεдаю 44, нε змεнится 44, гнεваεтца 44, на дорозε 45, выдал слузε 45,
прεлюбодійство 45, въ лεпшεй 45, лεпій ти будεт 45, дεяти 45, хотεл 46, цεлуεтε 46, тобε 47, сподεвают
бо ся 47, втайнε 48, зьεдаεт и злодεи 48, wдεваεт 48, тεсная 50, w науцε 51, з дεтинства 60, слεпому 62,
посмεватис 64, слεпый 65, помεтεн (помітний) 71, εж 75, раздεлεніε 77, в сεрεдинε 95. Досить багато
випадків написання и(ї,і): видїлї 44, прεлюбодійство 45, въ срдци 45, лεпій ти будεт 45, въ закони ж 45,
ліцεмирнікь 47, виділі 47, втайни 48, на зεмлї 48, ніхто 48, завтрішній 49, на камεнї 51, оувідил 51, нε
повідай 57, в роди сεм прεлюбодійнhм 58, грішілі 58, оубіліти на зεмлі 58, посмїян 59, з ся надіялї 65, по
лївой 64, роздилітся 70, дїлїтї 73, нε wдівался 76, выдаεт тεбε слоузи 78, послидній 78, сhдіти 80, на
вεсиліε 38. Як бачимо із наведених прикладів, написання обох літер відповідно до давнього *ě не
залежало від позиції (наголошення чи ненаголошення). Літера ж h, поряд із історичним написанням сhль
43 (сів), свhчу 44, свhтилнїкоу 44, заповhд 44, тобh 45, нhт 46, wдhнε 46, въ клhtт 47, дhлайтε 76,
нерідко писарем вживається і всупереч етимології: пhнεзь 45, нε клhнітεс 46, нε клhнhтεс 46, любhтε
46, в роди сεм прεлюбодійнhм 58, в тhнь 72, сhбh 76, в сεрεдинε 95, збhрhтε 7. Часто трапляється
написання одного слова по-різному: сεдhл 52, сhдhл 65, сhдіти 80. Всі ці факти можуть свідчити про
невиразну артикуляцію на місці давнього *ĕ звука (найімовірніше дифтонга іе) [6: 8; 7: 16], який був
поширений у цьому ареалі на час написання пам’ятки. Написання ж типу нε клhнітεс 46, нε клhнhтεс 46
дають підставу зробити висновок про те, що писар, очевидно, буквою h передавав звук, артикуляційно
близький до [е], оскільки в наведених словах (у корені) ця літера написана на місці давнього ę, що в
ненаголошеній позиції в поліських говірках рефлексувався виключно в [е].
Етимологічні о та е у новозакритих складах послідовно збережені. Відхилення від традиційного
написання поодинокі: Чім 48, кошув полных 56, кошов 56, покуй 61, горших 71, видповhдаю вам 80,
коукул 7, обыбралы 38.
Написання е на місці ę у ненаголошеній позиції: мовεчи 43, оуспомεнї 45, С тεжбїтом твоим 45, нε
прісεгай 45, прісεгу 45, нε клεнhтεс 45, відεчі 47, звεзавшї 51, говорεчї 52, смотрεчї 54, тисεчї 55, нε
помεтаεтε 56, змїлуйсε 60, дванадεсεт 64, глεдити (дивитись) 85, свεтый 87, оуспомεнεт 87 – дозволяє
зробити припущення, що в живому мовленні в середовищі писаря це була закономірна особливість.
Відсутність випадків написання е на місці ’а та ę під наголосом говорить про те, що писарем був
поліщук.
У тексті пам’ятки знаходимо численні випадки сплутування при написанні давніх ы та і: роспустыт
11, поміловани 43, псі (собаки) 49, оузкіми 50, фарεсεε 51, полε кровε 52, для завεсти 52, крычалї 52,
wбисывся (повісився) 52, годіны 54, Мtріа магдалынї 54, тисεчї 55, крїкнувшї … рїбы 70, пій 75,
пичалуεтε 76, горныцю 40, ворогы 42, а також написання в ненаголошеній позиції е на місці и дїтятε 60,
вεрεт 70 (вірить), мεжε 81(межі), истεній 89, в нεнавεст 93, що однозначно може свідчити про завершення
процесу злиття у середовищі писаря цих праслов’янських звуків у новий характерний український
передньо-середній [и].
Досить виразно і послідовно в пам’ятці відбито перехід е>о після шиплячих: взыйшол 43, вашого 44,
прішол 44, всажон 45, жону 45, чорного 46, вашоε чого 47, wвεчом 50, мужовї 51, пошол 52, нїчого 52,
прозвїщом 52, плащом 53, з жолчю 53, чомоу 54, чотырї 55, завhшон 61, выйшол 91, притчою 91, нічого
94.
Із особливостей у підсистемі консонантизму відзначимо передавання на письмі твердості ц: wсолитца
44, просвhтітца 44, на оулїцах 47, wтмhрітьца 49, мhстьцоу 52, оучньцы 55, кніжницы 66, нε працуются
76, попрацуй 78 та р боура 6, мору 6, оу лεхтару 44, говору вам 44, ко wлтару 45, цtря 46, ся потрасла 54,
назаранин 65. Однак варто зауважити, що велярність ц писар відображає непослідовно: оучtнці 43, в
тεмніцю 45, пущεнїцю 45, грhшнїцї 46, чtлци 50, жїтнїцю 75.
1

Тут і надалі покликаємось на сторінку дослідження М.Трипольсього, де фіксується слово.
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Характерною рисою пам’ятки є чергування у//ў вжε вчінил 45, злого wвощя вродіти 50, по вчінкам
50, оувойдεт 50, бо вчил 51, колі вьжε 51, вьмhεтε 78, навчит 87, оув одhнε 94, оув оном 97.
Відображено в пам’ятці випадки асиміляції прозьбы 47, свhтчат 52, з жолчю 53, звівалї 80,
посвhтьчаю 93.
Написання на розках (на різках) 80 відбиває характерну українсько-білоруську фонетичну ізоглосу
зк < *zg, властиву мовленню пращурів українців уже в XVI столітті.
Давня звукосполука *dj рефлексується в ж вхожают 72, що також є характерною рисою поліських
діалектів.
Явище спрощення відображено непослідовно: роспустный 45, мhсцε 48, на мhстьцоу 52, празник
66.
У двох словах зафіксовано випадки протези: въ wгнь…оу вогон 45, у воці 49.
У словоформах схованя 48, в wдεню 50, зламанε 51, на свhтаню 66, треба думати, писар хотів
відобразити явище подовження. Хоча паралельно вживаються й інші написання прїказаньε 85, на вεсиліε
38.
У слові подворε 38 в живому мовленні мала б бути роздільна вимова, яку писар, очевидно, не знав,
як передати.
Таким чином, аналіз фонетичних особливостей наявного тексту "Волинського Євангелія" дозволяє
констатувати, що пам’ятка значною мірою відображає живу народну вимову, а саме характерні риси
північного наріччя української мови.
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"Волынского Евангелия".
В статье анализируются фонетические особенности одного из первых в истории украинского языка
произведений (Волынское Евангелие 1571 г.), в котором достаточно существенно просматриваются
разговорные элементы.
Moysiyenko V.M. Observations on the Phonetic Peculiarities of the "Volynsky Gospel".
This article analyses the phonetic peculiarities of the "Volynsky Gospel" (one of the most recent literary works in
the history of the Ukrainian language) which significantly reveals speech elements.
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ТВОРЕННЯ ЖІНОЧИХ НАЗВ З ФОРМАНТОМ -K-A У СЛОВАЦЬКІЙ ТА
УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
У статті йдеться про творення жіночих атрибутивних та агентивних назв від особових назв
чоловічого роду за допомогою одного з фемінізуючих суфіксів словацької мови у зіставленні з
відповідними українськими назвами.
За допомогою фемінізуючого суфікса -k-a у словацькій та в українській мовах утворюються
атрибутивні та агентивні назви жінок, а також патронімні, ідеологічні та деякі інші назви.
Лінгвісти сходяться на тому, що формант -k-a походить з праслов’янських суфіксів -ьkа, -ъkа. На
думку В. Вондрака, історія походження формантів -ьkа, -ъка така ж, як і суфіксів -ьkо, -ъkо.
Праслов’янський суфікс -ъkо (первісно –kо) приєднувався до -ŭ-основ, де від нейтральних щодо
експресії слів утворювалися здрібнілі назви. Суфікс -ьkо з часом було абстраговано, але вже з утворень
від -і-основ [6: 1, 619-620]. Ф. Славський доводить, що праслов’янський суфікс -ьkа продовжує
індоєвропейський гіпокористичний та демінутивний формант -ĭkā, а суфікс -ъkа виник із -ŭkā [7: 95].
Наше дослідження проводилося на матеріалі словників сучасної словацької та української мов. За
цими даними, у словацькій мові від назв осіб чоловічого роду за допомогою форманта -k-a утворено
1340 атрибутивних та агентивних назв осіб, тоді як "Інверсійний словник української мови" фіксує лише
близько 700 таких назв. Отже, суфікс -k-a – найпродуктивніший фемінізуючий формант і у словацькій, і
в українській мовах.
Суфікс -k-a і у словацькій, і в українській мовах механічно приєднується як до непохідних, так i до
похідних назв осіб чоловічого роду, не викликаючи при цьому змін на стиках морфем (autor – autorka,
člen – členka, ohovárač – ohováračka; любитель – любителька, трудар – трударка). Від непохідного
іменника muž за допомогою суфікса -atk-a утворена назва жінки mužatka.
За допомогою суфікса -ка в словацькій та українській мовах утворюються також назви жінок від
складних іменників та від абреавітур, що мають значення осіб чоловічої статі (domased – domasedka;
грошолюб – грошолюбка, душогуб – душогубка, крутихвіст – крутихвістка, пройдисвіт – пройдисвітка).
У словацькій та українській мовах суфікс -k-a приєднується до повних похідних назв чоловіків із
такими суфіксами:
а) Суфікс -ár/-iar.
Словники словацької мови наводять 229 агентивних та 34 атрибутивних назв жінок, утворених від
чоловічих назв із суфіксом -ár/-iar. Це назви жінок, типу babonárka, čipkárka, jahodkárka, korenárka,
kvetinárka, lahôdkárka, nitiarka, notárka, olejkárka, pančuchárka, sochárka, stohárka, šatniarka, varechárka,
vlasenkárka. "Інверсійний словник української мови" фіксує 38 агентивних та 6 атрибутивних назв жінок.
Наприклад, злидарка, кулінарка, ледарка. пліткарка, скотарка, чоботарка, штукарка.
б) Суфікс -č/-áč.
У словацькій мові від чоловічих назв осіб із цим суфіксом утворено 110 агентивних та 20
атрибутивних назв жінок. Це назви жінок типу dohliadačka, flákačka, naháčka, ohováračka, počítačka,
povaľačka, predavačka, rezáčka, štebotačka, vydieračka, zametačka, zariekačka. В українській мові
зафіксовано майже 90 подібних назв жінок (добувачка, доповідачка, наглядачка. обожнювачка,
приборкувачка, шукачка).
в) Суфікс -ník/-ík.
Словники сучасної словацької мови фіксують 121 агентивну та 40 атрибутивних назв жінок,
утворених від чоловічих назв на -ník/-ík. Це такі назви жінок, як knihovníčka, labužníčka, lekárnička,
náčelníčka, odpadlíčka, príživníčka, súkromníčka, tlmočníčka. В українській мові подібних назв осіб понад
50 (керівничка, розумничка, чарівничка, шибеничка). У назвах жінок, утворених від чоловічих назв на ník/-ík, у словацькій та українській мовах відбувається чергуваня к/ч, наприклад, lekárnik – lekárnička;
розумник – розумничка.
г) Суфікс -teľ.
Словники сучасної словацької мови фіксують 101 агентивну та 21 атрибутивну назву жінок,
утворених від відповідних чоловічих назв осіб на -teľ. Це назви типу cestovateľka, obhajovateľka,
odberateľka, potešiteľka, riaditeľka, skladateľka, spisovateľka, trýzniteľka, veriteľka, vychovávateľka,
zamestnávateľka, zbožnovateľka, zlepšovateľka. В українській мові агентивних та атрибутивних назв жінок,
утворених від чоловічих назв на -тель, усього 35 (вихователька, гнобителька, любителька, нищителька,
осквернителька, ревнителька, хоронителька, хранителька та ін.).

© Буднікова Л.Т., 2003
180

Л.Т. Буднікова. Творення жіночих назв з формантом -k-a у словацькій та українській мовах

д) Суфікс -ák/-iak.
Словацька мова має 40 атрибутивних та 20 агентивних назв жінок, утворених від чоловічих назв на ák/-iak. Це такі назви, як cirkusáčka, pašeráčka, siláčka, speváčka, svetáčka, tatrováčka, tuláčka, vojačka,
žobráčka. В українській мові подібних назв жінок понад 30 (дивачка, жебрачка, одиначка, простачка,
чудачка та інші).
е) Суфікс -ес.
Творення жіночих назв від чоловічих назв на -ес у словацькій та в українській мовах супроводиться
елімінацією суфікса -ес, власне заміною його на суфікс -к-а. У словацькій мові є 21 атрибутивна та 3
агентивні назви жінок, утворених від чоловічих назв із цим же суфіксом (cintľavka, cvičenka, chovanka,
milenka, poturčenka, trestanka, zverenka). В українській мові подібних назв жінок є понад 20 (іноземка,
плюгавка, службовка, чорнобривка та ін.).
є) Суфікс -och.
У словацькій мові є 7 атрибутивних назв жінок, похідних від чоловічих назв із суфіксом -och. Це такі
назви жінок, як beloška, černoška, divoška, hniloška, polodivoška, poločernoška, slaboška. На стику морфем у
таких назвах осіб відбувається чергування приголосних ch/š. В українській мові подібних назв жінок
немає, оскільки суфікс -ох українській мові невластивий. На відміну від словацької, в українській мові за
допомогою суфікса -ка назви жінок утворюються також від чоловічих назв на -ух, -юх. При цьому
відбувається зміна к на ч та х на ш (жовтобрюх – жовтобрюшка, недоук – недоучка, пастух –
пастушка, сиротюк – сиротючка) та від назв на -ій (крутійка, палійка).
ж) Суфікс -oš.
Словацькі словники фіксують 7 атрибутивних назв жінок, утворених від чоловічих назв на -oš:
bifľoška, dudroška, hundroška, niktoška, skuhroška, spachtoška. В українській мові чоловічі назви з цим
суфіксом трапляються тільки в карпатських говорах. До того ж частина з них є дериватами від
відповідних угорських основ, наприклад, сикош – сикошка, смолош – смолошка, танцош – танцошка,
фітькош – фітькошка, фішкарош – фішкарошка, цурош – цурошка [29].
з) Суфікс -aj.
Атрибутивних назв жінок, які корелюють із відповідними назвами чоловіків на –aj, у словниках
словацької мови зафіксовано 4 (lapajka, nedbajka, pobehajka, ranostajka). В українській мові подібних
назв жінок зафіксовано 3 (гультяйка, скупердяйка, слюнтяйка).
и) Суфікс -an.
Назв жінок, утворених від чоловічих назв осіб із цим суфіксом, у словацькій мові зафіксовано 4
(nebešťanka, pijanka, skokanka, trhanka). В українській мові також є декілька назв жінок типу
шарлатанка, хуліганка.
і) Суфікс -un.
Словники словацької літературної мови зафіксовують лише одну атрибутивну назву жінки –
krikľunka. В українській мові таких назв жінок значно більше, оскільки тут більше утворень чоловічого
роду на -ун. "Інверсійний словник української мови" фіксує понад 20 назв жінок, що корелюють з
чоловічими назвами на -ун (бігунка, брехунка, дикунка, ласунка, мовчунка, пестунка, пустунка, сміхунка,
хитрунка, хропунка, шептунка).
За допомогою суфікса -k-а та його розширеного варіанта -ičk-a атрибутивні та агентивні назви жінок
у словацькій та українській мовах утворюються від запозичених чоловічих назв на -ist, -ent, -ant, -ér, -ik,
-or, - ál, -log, -gráf, -man. Словацькі словники фіксують понад 500 таких утворень (klaviristka,
komponistka, optimistka, regionalistka, scenáristka; frizérka, inžinierka, konferencierka, metérka, trénerka;
lunatička, reumatička, sangvinička, taktička, technička; gratulantka, pedantkа; meteorologička, pomologička,
stomatologička, technologička; agitátorka, ilustrátorka, prokurátorka, senátorka; agentka, asistentka,
prezidentka; deputátka, kandidátka, literátka; fiškálka, intelektuálka, profesionálkа; geografka, choreografka,
typografka; grafomanka, pivotmanka, rekordmanka). "Інверсійний словник української мови " подає 180
таких назв жінок (акробатка, дипломантка, інтелігентка, інтригантка, комедіантка, панікерка,
професіоналка, русофілка, садистка, шантажистка).
Суфікс -k-а у словацькій мові приєднується також до непохідних запозичених назв чоловіків та назв,
утворених регресивним способом (anatóm – anatómka, astronóm – astronómka, atlet – atletka, teozof –
teozofka, šéf – šéfka). В українській мові в таких випадках для називання жінки здебільшого вживається
іменник чоловічого роду (анатом, астроном, географ, інженер) або ж іменник жінка з постпозитивним
позначенням її роду діяльності (жінка-агроном, жінка-льотчик).
На відміну від словацької, в українській літературній мові менше жіночих паралелей чоловічих назв
осіб, оскільки жінку за професією українці часто називають іменником чоловічого роду – жінка-агроном,
жінка-космонавт та лектор, обліковець, рахівник. Як зазначає І. Фекета, подібні конструкції для
найменування жінок у сучасній українській мові використвоується здебільшого тоді, коли окремої
жіночої назви немає [5: 79].
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Тенденція до називання жінок іменниками чоловічого роду при засвоєнні нових слів розвинулася у
літературних мовах десь на початку ХХ ст. Б. Михайлишин зазначає, що в основі родової кодифікації
при термінологізації осіб жіночої статі за професією лежить наявність паралельних форм для вираження
окремих агентивів-фемінітивів, наприклад, лікарка Куш і лікар Ланова, вчителька Тисовець і вчитель
Смолінська. У межах нормативного творення українських агентивів дослідник виділяє два типи номінації
жінок за професією: 1) вихователька, кранівниця, трактористка; 2) диз’юнктивний, який формально
представляють лише агентиви-маскуліни (адвокат, кінокритик, терапевт), а похідні від маскулінативів
агентиви-фімінативи в українській літературній мові не вживаються (адвокатка, терапевтка) [4: 69].
Однак у розмовній українській мові діє відчутна тенденція називати жінку номеном, утвореним від
чоловічої назви за допомогою суфікса -к-а (бухгалтерка, депутатка, президентка, філоложка). Це
підтверджує і Л. Дідківська, яка зазначає, що далеко не всі найменування професій мають відповідники з
формальними ознаками жіночого роду, а в таких випадках, коли такі відповідники існують, вони нерідко
належать до розмовного стилю, тоді як в офіційно-діловому або нейтральному стилі використовуються
відповідні утворення чоловічого роду [2: 90]. Сучасні тлумачні словники української мови (наприклад,
"Великий тлумачний словник сучасної української мови"), фіксують більше жіночих назв, утворених від
чоловічої назви, хоча й з ремаркою розм., наприклад, агрономка, бухгалтерка, шизофренічка [1].
Отже, словацька мова при творенні та узаконенні жіночих назв послідовніша. Адже поряд із
чоловічою агентивною та атрибутивною назвою особи у ній майже до кожної з таких чоловічих
іменувань наявна для особи назва жіночої статі. Та головною причиною таких розходжень у творенні та
вживанні особових назв двох зіставлюваних мов полягає не стільки в словотворенні, а в українських
словникарях, які, наслідуючи підхід російських лексикографів, неохоче допускають до офіційного
вжитку цілком нормальні народні утворення типу лікарка, учителька, математичка. Звісна річ, що при
такому ставленні до назв жінок та малят їх питома вага в українській мові мусить показати нижчий
відсоток.
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Будникова Л.Т. Образование женских названий с формантом -к-а в словацком и украинском языках.
В статье рассматривается образование женских агентивных и атрибутивных названий от личных
названий мужского рода при помощи суффикса -ка в словацком языке в сопоставлении с
соответствующими названиями в украинском языке.
Budnikova L.T. Formation of Feminine Names with the -k-a Formant in the Slovak and
Ukrainian languages.
The formation of feminine nomina agentis and nomina atributtiva names from masculine personal names by
means of the suffix -ka in the Slovak language as compared with the corresponding names in the Ukrainian
language is the concern of the paper.
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ВИДІЛЕННЯ НУЛЬОВОГО СЛОВОТВОРЧОГО СУФІКСА
(на матеріалі складних іменників)
У статті розглядаються теоретичні питання, що стосуються проблеми виділення нульового
дериваційного суфікса в іменникових композитах, які в лінгвістиці традиційно відносять до лексикосинтаксичного способу словотворення.
Нульсуфіксально-складні утворення є особливим різновидом складно-суфіксального способу
творення, умовою виокремлення яких став фактор нематеріалізації афіксального елемента. Критеріями
виділення фонетично не оформленого словотворчого афікса в складному слові є такі: семантична
складність похідного при невираженості показника цієї складності, функціональна тотожність до
складно-суфіксальних утворень з такими ж значеннями (порівняйте: голоштан – голоштанник –
голоштанець; свободолюб – свободолюбець). Семантична складність тут полягає не лише в поєднанні в
одному слові кількох повнозначних компонентів, а й у номінації певного явища через відношення його
до втілених у складному слові понять.
Найбільш дискусійним питанням при встановленні нульсуфіксально-складних дериватів є виділення
словотворчого нульового суфікса в композитах типу крутивус зі структурою "дієслово + іменник" [1; 2;
3]. На заваді до беззастережного прийняття такого виділення стоїть традиційна точка зору на подібні
деривати як на зрощення. Спробуємо розглянути обидва підходи до згаданих утворень.
Якщо визнати слова типу крутивус зрощеннями, то виникає ряд питань щодо особливостей їх
структури. По-перше, елемент -и- в таких похідних визнається показником певної граматичної форми
(наказового способу), оскільки лексико-синтаксичний спосіб докорінно відрізняється від
основоскладання тим, що закінчення твірних слів (компонентів словосполучення) зберігаються в
новоутвореному слові, а додаткові засоби словотворення не застосовуються. Однак багатьма
дослідниками –и- кваліфікується як інтерфікс, сполучна словотвірна морфема, яка стоїть у ряду з такими
поєднувальними голосними, як о, е. Деякі вчені вважають -и- лише специфічним показником
дієслівності першого компонента, але ні в якому разі не прикметою форми наказового способу [4: 26].
Підтвердженням цього, очевидно, служить і варіативність уживання сполучної морфеми в окремих
утвореннях, порівняйте: скалозуб – скализуб, ломоніс – ломиніс, свербогуз – свербигуз, живикість –
живокість, падолист – падилист тощо. Така різнооформленість певною мірою робить доказовою думку,
що перша частина є омонімічною формі наказового способу дієслова [5: 243]. Зміна ж поєднувального
голосного пов’язана з тенденцією до вирівнювання способу поєднання частин складних слів за іменним
типом, а не з різним творенням похідних, проте дериват скалозуб кваліфікують як результат складання
основ слів, а не їх зрощення. Незрозумілим видається і неоднакова мотивація препозиційної частини у
словах крутихвіст, горицвіт відімперативною позачасовою формою, а в словах скалозуб, болиголов,
лизоблюд – формою теперішнього часу. Деякі народнорозмовні варіанти засвідчують і такі застиглі
форми першого компонента, як горитьцвіт, що говорить не лише про мотивацію спонукальним
зворотом. Слід також узяти до уваги, що і в еволюційному плані не всі подібні утворення постали на базі
імперативного звороту, у деяких випадках елемент -и- був показником основи інфінітива-аориста або
теперішнього часу на -і-, що лише зовні збігався з формами наказового способу. Схожість форм
викликала переосмислення основ теперішнього часу в бік сприйняття їх імперативності [6: 209; 7: 123].
Відсутність єдиного підходу до дериватів типу крутихвіст спостерігається навіть у межах однієї
лінгвістичної праці. Так, у "Русской грамматике-80" слова вырвиглаз, горицвет розглядаються в рамках
чистого складання як утворення з опорним компонентом-іменником, що дорівнює самостійному слову
[5: 243]. Натомість російські лексеми болиголов, скалозуб, вертолист, щелкопер визнаються як наслідок
складання з нульовою суфіксацією [5: 252]. Однак для такого розрізнення немає достатніх підстав, адже
характер мотиваційних відношень між компонентами складних слів в обох випадках подібний, а другий
компонент не позначає сам об’єкт номініції. Відрізняються вони переважно тільки інтерфіксальним
вираженням, а також зміною парадигми вихідного іменника (порівняйте: болиголов – голова, щелкопер –
перо), що можна пояснити класифікуючою функцією суфікса. Розглядаючи кореляції композитів цього
типу за родовою належністю, О. Гінзбург відзначає, що в таких утвореннях перевага надається
іменникам спільного та чоловічого роду. Якщо ж необхідне складне слово жіночого роду, то "замість
конструкцій з нульовим формантом частіше використовується конструкція суфіксальна: вертихвостка,
горихвостка, трясохвостка…" [1:229].
Використовуємо такі аргументи стосовно встановлення способу творення композитів на зразок
крутивус як складно-суфіксального (з участю нульового словотворчого форманта):
© Савела Т.В., 2003
183

Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 14. Філологічні науки

– вони є функціонально тотожними нульсуфіксально-складним утворенням з іншим слідуванням
компонентів, при цьому інколи лексеми еквівалентні, наприклад: скалозуб – зубоскал, моремух –
мухомор, дристокоз – козьодрист, лускогоріх – оріхолуп, возивода – водовоз, носивода - водонос. Подібні
лексеми вважаються словотвірними синонімами. В одних працях зазначається, що розташування основ у
них має певне смислове навантаження, а творення складних слів з нефіксованим порядком компонентів
"є результатом "дозволеності" обох словотвірних моделей з дієслівною основою в пре- і постпозиції" [8:
36]. У інших, навпаки, вказується, що місце дієслівної основи не впливає на її роль у оформленні
значення складного слова [9:422];
– однаковість граматичних зв’язків між компонентами мотивуючої синтагми. Навіть при неєдиному
способовому вираженні дієслівної форми загальні відношення збігаються: особова форма, перехідне
дієслово, яке керує іменником, тобто об’єктна синтагма (зрідка – предикативна);
– збереження загального смислу, тих же внутрішніх відношень [10: 247];
– однакова семантична мотивація (Н.Ф. Клименко об’єднує такі слова в спільні деривативні класи з
єдиною для обох типів перифразою);
– як синоніми, ці деривати не є абсолютними відповідниками, а різняться семантичними відтінками:
особливістю слів з першим дієслівним компонентом є, за Е. Бенвеністом, позначення не класів, а
індивідів через виконувані ними дії, а не через їх потенційні функції. Саме цим пояснюється переважне
використання таких дериватів у творенні власних найменувань [10: 249]. Відрізняються ці композити і
вираженою стилістичною маркованістю;
– віднесення до складно-суфіксального способу таких слів, як горихвістка, при подібності
мотиваційної бази.
Таким чином, при однаковій мотивації та семантичній близькості спостерігається невираженість
семантеми діяча в дериватах на зразок крутивус, що сворює невідповідність між внутрішньою та
зовнішньою формами. На цю невідповідність вказує й О.О. Тараненко, на думку якого розмежування
зрощення та власне словоскладання слід проводити послідовно на смисловій, а не формальній основі.
Основним критерієм розмежування повинна бути "не наявність сполучних голосних між основами /
безпосереднє прилягання слів, а наявність чи відсутність зміни граматичного значення одиниць". При
зрощенні не відбувається зрушення в позначенні об’єкта дійсності, значення композита виводиться
загалом як сума значень його компонентів. "При власне словоскладанні (семантичний процес –
метонімія; синтаксичний процес діє як допоміжний) відбувається не просто лексикалізація знаків
розрізнюючого і ототожнюючого моментів найменування, яка виникає в результаті усвідомлення
одночасності і нерозривної їх наявності в позначуваному явищі… Тут має місце насамперед
приписування одночасно обох цих моментів в ролі розрізнюючого члена чомусь третьому, що виступає
ототожнюючим членом і виражається експліцитним чи нульовим формантом: хлібороб, вогнепоклонник,
довгорукий, снотворний. Таким чином, зміні граматичної форми тут передує зміна граматичного
значення: ознака – її носій і т. д." Тому, вважає О.О. Тараненко, випадки типу горихвостка є не просто
зрощенням, а насамперед метонімією. Об’єкт позначення цих одиниць лежить поза значенням їх
компонентів. Формальні ознаки цих типів (зрощення та основоскладання) можуть під дією аналогії
навіть змінюватися, але незмінною лишається їх семантична віднесеність [11: 25]. Цієї ж думки
дотримується В. Григор’єв, вказуючи, що граматичні відношення в цьому типі складних іменників
певною мірою поступаються словотворчим [4: 26].
У багатьох словах не спостерігається і збереження правильних синтаксичних зв’язків вихідного
словосполучення. Так, до похідних крутиголов, дерикіт, любикум, давибаран, носивода не можна, на
наш погляд, застосувати твердження, що "зрощення в усіх своїх формах тотожні компонентам твірного
словосполучення" [12: 128]. Більш явним є відбиття синтаксичної керованості другого компонента у
композитах гонивітер, дурисвіт тощо. Тому припустимо також розглядати аналізовані деривати як такі,
що постали внаслідок взаємодії зрощення з додатковою суфіксацією.
Отже, визнання одночасної нульової суфіксації у словах розглянутої структури при класифікації їх як
зрощень руйнує певні принципи виділення цього способу деривації. Разом з тим, той факт, що
диференціація зрощення та основоскладання на синхронному зрізі розвитку мови не є доволі чіткою, а
також наявність мотиваційних відношень, семантична структура яких повинна мати відповідних
реалізаторів її втілення, не дозволяють беззастережно віднести такі деривати і до лексико-синтаксичного
способу. Будь-які форми не можуть бути сталими постійно, усі вони певною мірою змінюються протягом
історичного розвитку, зникають або якісно перетворюються, зазнаючи впливу аналогій, семантичних
зрушень. У результаті цього реальний спосіб виникнення композита може переосмислюватися. Інша
справа, що інтенсивність таких модифікацій є різною. Саме за таких умов видається можливим прийняти
нульовий суфікс у похідних типу крутивус, горицвіт, що розширює розуміння участі нульової афіксації
при складанні.
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Матеріал надійшов до редакції 15.12.2003 р.
Савела Т.В. Выделение нулевого словообразовательного суффикса
(на материале сложных имен существительных).
В статье рассматриваются теоретические вопросы, касающиеся проблемы выделения нулевого
деривационного суффикса в именных композитах, которые в лингвистической традиции относятся к
лексико-синтаксическому способу словообразования.
Savela T.V. Regarding the Problem of Singling out Zero Derivational Suffix in Compound Nouns.
The paper deals with theoretical aspects of the problems of desaffixation in nominal composites. Traditionally,
there composites are referred to the lexical-syntactical way of word formation.
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ЛІНҐВОКРЕАТИВНІ ПРОЦЕСИ ФОРМУВАННЯ МОЛОДІЖНОГО ЖАРГОНУ
В статті досліджується один із соціолектів – молодіжний жаргон, а також деякі шляхи засвоєння
молодіжним сленгом нейтралізованого у широкому вживанні кримінального арґо.
Молодіжний жаргон – це цікавий лінґвістичний феномен, побутування якого обмежене не лише
певними віковими рамками, як зрозуміло із самої номінації, але й соціальними, часовими і
просторовими.
Виникнення і функціонування цього жаргону зумовлене потребами соціально-демографічної групи,
найважливішою характеристикою якої є перехідний стан, "процес становлення особистості, пов’язаний з
переборюванням певних протиріч. Наприклад, сприйнятливість до набутку старших, довірливе і
критичне, навіть ніґілістичне, ставлення до традиційного і усталеного, потяг до нового, до пошуку,
бажання переробити світ і нестача життєвого досвіду, поверховість сприйняття, нахил до розчарування,
перебільшена оцінка власної думки, максималізм і обмаль власних практичних навичок, збудливість,
емоційний запал і почасти буденне ставлення до незвичайного, сприйняття більшістю, як чогось
звичайного..." [1:18].
Молодіжна субмова – це лексичний феномен, який не є гомогенною мовною субстанцією і включає в
себе загальномолодіжний жаргон та спеціальні молодіжні жаргони.
Загальномолодіжний жаргон характеризує мову певного покоління, і є за своєю природою
динамічною, підвладною швидкоплинній моді лексичною системою. Лексичну динаміку цього субкоду
спричиняє насамперед природна зміна в часі суспільних явищ, предметного світу, в який занурене буття
етносу, а також зміна мовних смаків, специфіка лінґвокреативних процесів у структурі духовноментального світу молоді [2:56-57].
Мовна мода покоління зумовлює, в свою чергу, літературну моду, а письменник виступає своєрідним
медіатором між живомовною практикою жаргоновживання свого покоління і літературно-обробленим
словесно-художнім масивом, сам виступаючи процудентом жаргонного словника.
Загальномолодіжний та спеціалізовані (спеціальні) мовні жаргони (жаргон школярів, студентів,
армійський жаргон, жаргон неформальних молодіжних угруповань) утворюють лексично-фразеологічне
ядро молодіжного сленґу, куди частково входять також професійні жаргони.
Слід зазначити, що молодіжний сленґ з-поміж інших соціальних страт є чи не найскладнішою
мовною структурою, оскільки він синтезує всі інші страти, з неодмінним відбитком як групової, так і
індивідуальної мовотворчості, а також "вікового" мовного смаку.
Відносно стабільним лексичним ядром загальномолодіжного жаргону є кримінально-тюремний
субкод, який засвоює молодь не безпосередньо із першоджерела, а через посередництво інтержаргону,
міського сленґу. Спершу вищезгаданий код проникає в міську субкультуру низів, згодом "концентрично
розгортається" і поширюється в мовний побут інших соціальних прошарків, що з різним ступенем
активності його засвоюють, пристосовуючи до своїх комунікативно-прагматичних потреб. Молодь, як
найбільш соціально мобільний прошарок у плані швидкого й охочого реагування на табуйовану мову,
засвоює цю лексику, яка вже пройшла через інші соціальні прошарки, зазнавши семантичних
трансформацій. Це вже не є кримінальний жаргон у власному розумінні цього слова, оскільки його носії
перебувають в іншому соціально-психологічному вимірі, а змістові трансформації можуть змінити слово
до невпізнанності, але соціальне походження і вихідна семантика, зафіксована у численних
лексикографічних (переважно російськомовних) виданнях відповідного типу, все ж таки примушує
говорити про розширене, модифіковане вживання кримінально-тюремного субкоду [2:57].
Мовна практика молоді вносить нові семантично-експресивні обертони у цей субкод, засвідчуючи
при цьому неабиякі лінґвокреативні здібності, потенції творчого асоціативного мислення та почуття
гумору [3:7-8].
Спробуємо виокремити один зі шляхів засвоєння молодіжним сленґом нейтралізованого у
розширеному вживанні кримінального арґо.
Лексеми молодіжного сленґу семантично дублюють поширені в інтержаргоні одиниці і засвоюють їх
у готовому вигляді без помітних трансформацій: бабки (гроші), бакс (долар), блатний (належний до
кримінального світу), вальтанутий (несповна розуму), гнати туфту (говорити неправду), жлоб
(жадібна, скупа людина, з низьким інтелектом, обмежена), загнати (продати, збути що-небудь),
закосити (прикинутися, симулювати), засвітитися (виявити свою причетність до чогось, відкритися),
кент (звертання до особи чоловічої статі), лафа (щастя, удача, везіння, безтурботне існування), ліпити
(незаслужено звинувачувати в чомусь), лох (людина, яку легку обдурити, яка не здатна захистити,
відстояти свої інтереси), на халяву (задурно), мандраж (неспокій, стурбованість, страх), маруха
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(коханка), мент, мєнт, мінтяра (міліціонер), наблатикатися (навчитися злодійської мови або перейняти
манери, прийняті в кримінальному середовищі), ништяк (висловлювання задоволення), приколюватися
(жартувати, насміхатися), чувак, чувачок (хлопець, юнак), чувиха (дівчина), шнобель (ніс, переважно
великого розміру) та інші.
У системі молодіжного сленґу можна виокремити чимало квазісинонімічних рядів, що є питомою
ознакою жаргонізованої мови взагалі. Будуються синонімічні ряди з лексем кримінального жаргону, але
з невластивою їм семантикою.
Доволі поширена в молодіжному жаргоні лексема чувак – ’чоловік, хлопець’ – може, як свідчать
художні тексти, вільно замінюватися такими одиницями, що в "мові блатних" мають іншу семантику:
гаврик (в кр. ж. ’помічник, підлеглий’) [4:29], пацан (в кр. ж. ’молодий, початкуючий злодій’) [5:424].
Лексеми такого синонімічного ряду у сленґовому слововживанні взаємно ідентифікуються, тоді як у
кримінальному жаргоні вони семантично не перехрещуються. Власне сленґові номінації включають
вияви експресивного словотвору – чува ’дівчина’, пацанва ’гурт хлопців’.
Один з різновидів синонімічних рядів у системі сленґу – це ряди, що лексично і семантично
дублюють номінації з кримінального жаргону. В деяких випадках ці ряди можуть доповнюватись
оригінальними лексемами, що не поширені в кримінальному жаргоні. Наприклад: алкаш, алкота,
бухарик, синяк, ханурик (’алкоголік’) і алконавт, баклажан, хрон, зюзік, зюзьмак, фантомас [6].
Досить поширені в молодіжному сленґові синонімічні ряди на позначення дії "пити спиртне". Так,
дієслова бухнути, заскандалити, квасити, накваситися, наклюкатися з такою ж семантикою побутують
і в кримінальному жаргоні, але синонімічний ряд доповнюється своєрідним лексичним утворенням –
забульбенити. Так, синонімічний ряд амба, амбець (’кінець, закінчення чогось’) розширився лексемою
молодіжного жаргону гаплик.
Ми спробували розглянути один зі шляхів засвоєння молодіжним сленґом нейтралізованого в
розширеному вживанні кримінального арґо, але разом з тим спостерігаємо і деяку трансформацію як у
семантиці, так і в словотворі, а лексичні іновації засвідчують особливий спосіб мислення і корпоративногрупову форму його породження та існування.
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ДИНАМІКА НУЛЬСУФІКСАЛЬНОГО ТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВ PLURALIA TANTUM
В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
У статті крізь призму лексико-словотвірних типів здійснено дериваційний аналіз нульсуфіксальних
похідних, що вживаються в новій українській мові тільки у формі множин.
Під нульсуфіксацією лінгвісти розуміють такий спосіб творення слів, при якому похідні лексеми
характеризуються відсутністю матеріального (фонетично оформленого) словотворчого афікса та
наявністю специфічної для цього класу слів системи флексій [1, 2, 3, 4, 5]. Нульова суфіксація
найактивніше проявляє себе в іменниковому словотворенні [6: 11]. Цей спосіб породження номенів
належить до найменш дослідженої ділянки дериваційної системи української мови [4, 5, 7, 8, 9, 10].
Детальний опис словотвірної структури нульсуфіксальних дериватів у формі множини як мікросистеми
афіксальної підсистеми іменника сприятиме цілісності, комплексності досліджень всієї афіксальної
системи іменника.
Панівна більшість нульсуфіксальних іменників pluralia tantum (вибори, зазови, побори) мотивуються
дієслівними основами. У віддієслівному словотворенні відбувається рекатегоризаційне перетворення
дієслова, тобто перехід дієслівної основи в іменну, при цьому елементи дієслівної семантики
поєднуються з категоріальним значенням предметності досліджуваного класу слів.
У залежності від того, наскільки зберігається категоріальність твірного дієслова, серед девербативних
похідних pluralia tantum розрізняють іменники, що мають транспозиційні словотвірні значення, та
іменники, у яких значення твірного дієслова зазнало певних мутаційних змін.
1. Частина іменників pluralia tantum має загальне словотвірне значення "опредметнена дія", що
виникло внаслідок транспозиційних змін значення твірного дієслова: обійми (1700-1721 УЛ 47);
увидѣвши, втеки рушили (1719 ДДГ 172) "втеча"; доводи вѣсти (1728 ДДГ 114) "дізнавання про щось".
Зазвичай деривати позначають багатократну дію: скоки (1837 РД 43) "скакання"; баляндраси (Котл І 74)
"пуста балаканина" (<баляндрасити "говорити, розповідати смішне" - Гр І 25); глузи (Котл І 216)
"кепкування"; каверзи (243) "вередування"; фиглі (283) "хитрування, підлещення" (<фиглювати
"викидати різні штучки, забавлятися" - Гр IV 376); бебехи (Котл ІІ 67) "побиття" (<бебехнути " сильно
кинути, вдарити" - Гр І 36).
Чимало похідних, що творяться нульсуфіксальним способом, унаслідок транспозиційних змін
значення мотивувального дієслова, виявлено в текстах другої половини ХІХ – на початку ХХ століття:
стала слава, стали й поговори (1856-1857 ЗапКуліш І 241) "плітки"; переходами разнихъ командъ (ІІ
354) (<переходити); уроки (УміСп 739) "зіпсуття" (<урочити "завдавати шкоди"); свари, чвари (860)
"розлад, незгода" (<сваритися, чваритися); розкопи (867) "розкопування"; вибори (СМШ І 80); співи
(283); вандри (Писк 29) (<вандрувати "мандрувати" – Гр І 125); визви (Писк 34) (<визивати); затіви (86)
(<затівати); балаки (Ж І 11) (<балакати); мандри (426) (<мандрувати); роздобуди (ІІ 817)
(<роздобудуватися "знаходити, придбати" – Гр IV 43); ханьки (Ж ІІ 1033) (<ханькати "нарікати");
викрути (УміСп 95) "викручування"; присїди (802) "присідання"; заходи (912) "лаштування в дорогу"
(<заходитися "починати щось робити" – НТСУМ ІІ 112); засіди (Гр ІІ 95) "підстерігання"; зводи (134)
"зведення, очна ставка"; патяки (102) (<патякати "розглагольствувати" – Там само); підслухи (179);
шепоти (ІV 492) "нашіптування"; переверти (ЛексФр 162) "перевертання"; переговори (162)
"домовляння"; перегони (162) (<переганяти "змінювати місце"); удри (242) "втікання, втеча" (<удирати);
вишуки (СГТ 22) "вишукування, розвідка".
Аналіз зібраного матеріалу з джерел другої половини ХХ – початку ХХІ ст. дозволяє стверджувати,
що нульсуфіксальний спосіб творення похідних pluralia tantum нарощує свою продуктивність у творенні
дериватів на позначення опредметненої дії, що характеризується багатократністю, тривалістю в часі:
перебенді (СУМ VІ 122) "балаканина, іноді вередування" (<перебендювати "говорити багатослівно;
вередувати" - Гр ІІІ 108); пересуди (СУМ VІ 292) "висловлювання недоброзичливої думки"; перешепти
(320) "перемовляння" (<перешіптуватися "перемовляння пошепки"); підгляди (414) "підглядання";
підслухи (502) "підслухування"; Тож поривайся – крізь людську зловтіху, пересуди, і осуди, й суди (Стус
28); шурхоти, і шепоти, і щеми- то твого спогадування дні (66); ...і присмеркові розсипи суниць (93); і
чути було звідти хихи та хахи (О.Гончар V 159); збори (ГорбачСтупно 444) "збирання врожаю, жнива";
заводи (ГорбачТеребов 221) "ридання"; знути (Корзонюк 131) рідко "знущання" (<знудити "довести до
знемоги, дуже виснажити" – СУМ ІІІ 672); придуми (Мельн 90) "вигадування"; уговори (СУСсГ 212)
"умовляння"; химороди (Чаб ІV 194) "чаклунство" (<химородити "чаклувати" – Гр ІV 397); збори (О І
297); переходи (ІІ 56) "екскурсія" тощо.
© Тернова А.І., 2003
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1.1. Загальне словотвірне значення "опредметнена дія" мають номени, що називають обрядові дії та
свята. За семантикою такі найменування не мисляться одномоментними, мотивувальне слово визначає
тривалість дії в часі, поетапність у її здійсненні, масовість під час проведення того чи іншого обряду,
свята, наприклад: проводи (Б-Н 302) "Фомин день; поминальні дні" або "перший понеділок після Трійці,
коли, за повір’ям, проводжають піснями русалок"; похорони (КвОсн ІІ 638) "обряд поховання тіла
померлого"; запуски (Ж І 226) "заговини; переддень посту" (<запускати "не робити чогось своєчасно",
тобто "не їсти" або "споживати скромне" – НТСУМ ІІ 92); звіди (Ж І 288) "розвідини: розвідка"
(<звідуватися "довідуватися, розпитувати" – Гр ІІ 131); попряди (Ж ІІ 706) "зібрання дівчат вдень в
досвітчаній хаті для прядіння чи іншої роботи" (<попрясти); запусти (Гр ІІ 87) "заговіни"; одзори (ІІІ 9)
"оглядання будинку та господарства, куди хочуть віддавати чи де хочуть взяти дівчину заміж"
(<обзирати "оглядати" – Там само); попряхи (340) "те само, що попряди".
У другій половині ХХ – на початку ХХІ виявлено ряд інших іменників: помини (СУМ VІІ 121)
"обрядовий обід"; пряхи (СУСсГ 179) "зібрання дівчат та молодиць удень у родичів чи сусідів, де
прядуть або роблять іншу роботу" (<прясти); міни (ГуцГов 124) "відвідування батьків молодих один
одного після весілля" (<мінити "обіцяти" - Там само); розгляди, обзори (ДзПрогр 264) "оглядини";
похови (266) "похорон, обряд проводів померлого"; зазови (Дорош 109) "обряд відвідування сватів після
весілля" (<зазивати "запрошувати"); вигляди (Лис 43) "розглядини" (<виглядати "видивлятися,
очікуючи когось" – Гр І 152); заповіди (О І 281) "церковне повідомлення про шлюб"; збіги (296)
"церковне свято – збіг Богородиці"; оповіди (ІІ 22) "церковне повідомлення про шлюб" (<оповіщати);
виряди (Сизько 17) "виряджання хлопців до лав РА" (<виряджати "проводжати при від’їзді"); обкоси
(Чаб ІІ 11) "обжинки" (<обкошувати, обкосити) та інші.
2. Часом нульсуфіксальні деривати набувають додаткових лексико-словотвірних значень (продукту,
наслідку дії) "наближаються до абстрактного означення понять з послабленням характеристики тривання
у часі" [11: 70-71], а твірні основи таких похідних зазнають мутаційних змін. Крім того деривати цього
типу набувають різних предметних значень [Там само ], а похідні позначають назви результатів дії,
найменування залишків, покидьків, рештків після дії, назви знарядь праці чи допоміжних засобів,
пристроїв для здійснення певної дії, локативні найменування, а також назви угідь і т. ін., найменування
хвороб та неприємних відчуттів, назви сукупностей чогось, збірних понять тощо.
2.1. У писемних пам’ятках нової української мови виявлено небагато нульсуфіксальних девербативів
pluralia tantum, що позначають результати дії, на яку вказує мотивувальне слово: побори (1727 УЛ 310)
"податки" (<побирати "брати" – Гр ІІІ 202); замети (СМШ І 252); покоси (ІІ 108) "результат дії косаря";
втори (Ж І 130) "дорога, шлях" (<вторувати, вторити "протоптувати" – Там само); обрехи (547)
"плітки"; шепти (1087) "знахарське шептання".
Номени на позначення результатів дії, виявлені в письмових джерелах другої половини ХХ – на
початку ХХІ століття, відзначаються більш конкретним значенням, часом з відтінком сукупності: харчі
(СУМ ХІ 28) "загальна назва їстівних припасів" (<харчуватися); стири (ГорбачЛКШ 12) "арго:
заяложені або стерті фігури на картах" (<стерти, стирати); дари (Мельн 78) "подарунки, які свати
дарують один одному на весіллі" (<дарувати); коси (НикСГЛ 195) "скошені злаки"; зводи (НикМЛА 271)
"помилка при накиданні основи в нитку" (<зводити "з’єднувати разом" - Гр ІІ 134); наводи (О І 463)
"донос, наклеп" (<наводити); заноси (СГБ 279) "занози (ярма)" (<заносити); заводи (Чаб ІІ 15) "почин"
(<заводити "заснувати"); зноси (СНГТК 85), наноси (126) "наноси мулу після розливу річки" (<зносити,
наносити).
2.2. Вторинного значення набули нульсуфіксальні похідні, що позначають найменування рештків,
залишків після дії, на яку вказує мотивувальне слово. Часто реєструють нульсуфіксальні похідні
зазначеного типу лексикографічні праці нової української мови: жмаки (УміСп 134) "залишки від
буряку" (<жмакати "м’яти"); виполоски (720) "рештки, помиї" (<виполоскувати); отепи (Писк 584)
"залишки від очищення конопель" (<отіпати "обтіпати"); з’їди (Гр ІІ 155) "рештки корму тварин";
переїди (Гр ІІІ 119) "залишки сіна і соломи з-під ясел" (<переїсти, переїдати "поїсти все"); помиї (295)
(<помити, помию); згріби (ГуцГов 81) "залишки на стерні після згрібання"; огризи, огріби (137) "залишки
кормів" (<огризти "обгризти; об’їдати"; огрібати "обгрібати"); сметі (НиконСГЛ 205) "дрібні відходи,
які змітають з зерна під час молотьби" (<змітати); сходи (СУСсГ 88) "пачоси лляного волокна"
(<сходити "переводити, виробляти" - Гр ІV 236); вижми (Чаб І 148) "вижимки"; трибухи (ІV 134)
"зернові відходи, озадки" (<трибушити "розсипати, розтрушувати"); вибруди (О І 96) "бруд, нечистоти";
пириваре (Корз 182) "продукти, з яких щось варять"; поїді (187) "недоїдки". Як правило, такі номени
позначають залишки технічних культур, харчових продуктів та характерних рідин.
2.3. Серед нульсуфіксальних плюративів, що набули вторинного значення, виявлено такі назви
предметів на позначення засобів, знарядь для здійснення дії: Як-би то ...попа в шори вбрати (к. XVIII
УЛ 249) "різновид упряжі" (<шоркати "шмагати (коня)" – Ф ІV 467); окови (1837 РД ІХ) "кайдани"; диби
(11) "ходулі"; мари (Котл І 89) "ноші, похоронні сани" (очевидно, корінь мар є варіантом кореня мор <
морити, яке у сучасній мові вживається в іншому значенні: "томити, обезсилювати", але порівняймо з
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рос. "маривать", польськ. "martwy" "спричиняти смерть"; це слово збереглося живим у багатьох говорах
української мови - див. ЕССУМ ІІІ 107-109); вязы (вьязы) (Б-Н 90) "кайдани".
Поряд зі згаданими похідними в писемних джерелах другої половини ХІХ – на початку ХХ століття
трапляються іменники зводи (1856-1857 ЗапКуліш 247) "зруб криниці" (<зводити "будувати"); своди
(СМШ ІІ 234) "склепіння"; сходи (Писк 253); наводи (Ж І 468) "допоміжні знаки" (<наводити
"направляти" – Гр ІІ 472); розлоги (ІV 48) "ворота у гуцулів" (<розлягатися); стиски (205) "ножиці без
кілець для пальців для стрижки овець" (<стискати); вийми (Яв 83) "ополонка в річці для витягування
риби, невода" (<виймати).
У другій половині ХХ століття виявлено й інші номени на позначення допоміжних засобів чи
пристроїв для здійснення певної дії: закови (СУМ ІІІ 152) "кайдани, пута"; кліщі (ІV 186) "металевий
інструмент для захоплювання, тримання тощо" (в сучасній мові мотивація цього деривата дещо
послаблена і лише в діалектах трапляється кліщити "стискувати, тиснути" - див. НТСУМ ІІ 264); ноші
(СУМ V 449) "пристрій для перенесення вантажів, людей" (<носити); заступи (ГуцГов 79) "сходи"
(<заступати "заходити" – Гр ІІ 103); обнови (О ІІ 7) "окуття"; викладе (Корз 84) "бруски між балками
зверху зрубу будинку" (<викладати); підвихи (Ліпкевич 225) "жмути чогось, які підвішують до дна
сітки".
Серед дериватів зазначеного типу, особливо у говірках, трапляються вузькоспеціалізовані
найменування засобів чи знарядь дії, що відображають основний промисел, діяльність людей цієї
території, реґіону: чини (ГуцГов 212) "ткац.: планки, на яких перехрещуються нитки основи"; шори (218)
"пристрій для сушіння сіна"; смики (ДзПрогр 68) "довгі вантажні сани"; переніси [ЗелБанд 1999 73]
"будівельний пристрій" (<переносити); п’яла (Лис 181) "триніг для дітей, матері, яких працюють у полі";
розводи (Ник 28) "віз з високими і довгими драбинами"; поводи (О ІІ 89) "посторонки, віжки"; застави
(Лис 81) "дощані щити для захисту залізничної колії від снігу", а також "щити в греблі ставка для
затримування води" (<заставляти); гайма (Чаб І 274) "гальмо" (<гаймувати). Як правило, такі назви
належать до складу пасивної лексики української мови.
2.4. У текстах ХVІІІ століття натрапляємо на локативні найменування: Козацкіе посади випаливъ
(1720 ЛВел 40) (<посадити) "місця перебування; помешкання"; броди, перелази (1785 ОХН 21) "таємні
ходи".
Похідні з таким словотвірним значенням виявлено і в текстах другої половини ХІХ – початку ХХ
століття: заколи (Гр ІІ 51) "місце перелому чогось"; заори (74) "краї орного поля, що важко заорюються і
мають огріхи внаслідок твердого уїждженого ґрунту"; порости (ІІІ 353) "місце, поросле густою
рослинністю" (<порости "вирости (у великій кількості)" – Там само).
Поряд із зазначеними дериватами в українській мові функціонують також інші похідні. Безперечно,
панівна більшість має давнє походження. Серед них трапляються онімізовані найменування
гідрооб’єктів, що відбивають просторові ознаки, форму, виступи, характер берегів і здебільшого мають
апелятивну основу: заливи [Лучик 1996 40] "заливне місце" або Заливи (СГУ 204) "назва струмка в
Київській області" (<заливати); Роздоли, Роздори, Розсоші [Лучик 1996 57] "назви річок, русла яких
роздвоюються"; Витоки [122] "назва джерела"; Закрути [204] "назва звивини на Південному Бузі";
Пійми, Пойми [217] "назва заливного місця на Кіровоградщині"; Торопи [223] "найменування
швидкоплинної, з мінливою течією ріки"; Заломи (Матіїв 25), Затіни (26) "назви потічків ріки Стрий";
притопи (СНГТК 161) "прибережжя при розливі" та інші.
Деякі нульсуфіксальні похідні позначають застарілі поняття: вгони (О І 88) "межа в полі"; згони (303)
"місце подовженого стику двох нив"; угони (ІІ 312) "місце поперечного стику двох полів у кінці гонів;
згони". У творах художньої літератури номени pluralia tantum вживаються з метафоризованим значенням,
пор.: І кождодня вертаюся в витоки (Стус 109) (<витікати "брати початок").
2.5. Деякі деривати, що мають лише форму множини, позначають захворювання, неприємні відчуття
та фізіологічні процеси, що відбуваються в організмі живих істот. Багато таких номенів виявлено в
лексикографічних працях другої половини ХІХ – початку ХХ століття: злоги (Ж І 690) "пологи"
(<злягти "звільнитися від тягаря; розродитися"); корчі (УміСп 194); здриги (218) "тремтіння"; потяги
(756) "потягання"; здихи (Гр І 148), дихи (385) "здуховина; у четвероного друга: частина між ребрами та
сідалишними кістками"; заїди (ІІ 42) "виразки навколо рота"; запарі (76) "зашпори"; надими (482)
"пахова грижа" (<надиматися "надуватися" – Там само); порплі (ІІІ 354) "порплиця" (<порплитися,
порпати "копирсатися, ритися у чомусь" – Там само); стиски (ІV 205) "задуха" /пор.: стиски (Саб
377,382) "спазми у грудях"/ (<стискати "здавлюючи, утруднювати дихання" – ЕССУМ ІV 311); хлипи
(Гр ІV 401) "схлипи, сльози" (<хлипати); дряпи (ЛексФр 66) "виразки"; ломи (116) "біль у суглобах";
нарости (135) "мертва кістка"; потоми (186) "втома".
Похідні такого типу часто фіксуються в письмових джерелах другої половини ХХ - початку ХХІ
століття: роди (СУМ VІІІ 593) "пологи"; шолуді (ХІ 509) "виразки на тілі, голові; струпи, парші"
(<шолудіти "покриватися коростою, струпами, пор.: шолудивий)"; сверби (ДзПрогр 181) "захворювання,
викликане кліщем" (<свербіти "чухатися"); плачі (186) "плаксивиці у дітей вночі"; перейми (Лис 156)
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"болісні скорочення мязів матки під час пологів" (<перейматися "перериватися, припинятися" – Гр ІІІ
119); злоги (СГБ 282) "порід; роди" (<злігати "родити" – Там само); шмаркі(и) (361) "соплі"
(<шмаркати).
2.6. Нульсуфіксальні деривати pluralia tantum позначають також збірні поняття, сукупності предметів
або явищ: наклади (1723-1747 УЛ 540) "церковне вбрання"; збитки (1728 ДДГ 113); припаси (сер. ХVІІІ
ДДГ 87); уроки (к. ХVІІІ УЛ 153) "замовляння" (<урочити "зачаровувати, призначати" – Ф ІV 169);
прибори (Котл ІІ 23) "вбрання" (<прибиратися "одягатися").
У джерелах кінця ХІХ - початку ХХ століття виявлені девербативи позначають переважно сукупність
конкретних предметів як чогось єдиного цілого: гласи (КвОсн І 261) "спільна назва 8 канонічних мелодій
церковного співу" (<гласити "говорити, урочисто проголошувати"); брижі (Гр І 98), рями (ІV 93)
"складки на одязі, взутті"; жмури (І 487) "дрібні хвилі"; мантули (ІІ 405) "подачки, зібрані колядниками
або бідняками" (<мантулити, мантити "випрошувати"); молоди (молоді) (441) "невеликі хмарки"
(<молодитися "збиратися в хмари").
До цієї групи похідних варто віднести іменники на позначення їжі: драглі (Гр І 439) "холодець"
(<драгліти "перетворюватися у студенисту рідину"); пизи (ІІІ 150) "зварені шарики з кислого гречаного
тіста" (<пизитися "дутися").
Деякі іменники pluralia tantum позначають явища, що відбуваються у природі: примерки (ІІІ 425)
"сутінки"; розпари (ІV 71) "відлига". Поряд із зазначеними похідними у лексикографічних працях другої
половини ХХ століття трапляються девербативи опади (СУМ V 700) "атмосферна волога, що випадає з
хмар на земну поверхню у вигляді дощу, снігу, роси" (<опадати "осідати на що-небудь, покриваючи
його з поверхні"); померки (VІІ 116) "відсутність світла, морок" (<померкнути "стемніти, згаснути").
Рідше нульсуфіксальні похідні позначають явища, які відбуваються з людиною чи через її
посередництво: мари (1856-1857 ЗапКуліш 240) "видіння" (<марити); хвасті (Гр ІV 390) "хвастощі"
(<хвастати).
Виявлено похідні pluralia tantum, що позначають групи осіб чи живих істот, які виконують певну дію:
стежі (СУМ ІХ 680) "люди, що послані стежити, стерегти"; сторожі(и), сторожа (НикМЛА 221)
"частина бджолиної сім’ї, що виконує у вулику господарчі функції"; зальоти (О І 275) "свати" (з
польського zalecać się "похвалятися; підлещуватися" – ЕСУМ ІІ 230).
Отже, дериваційна історія іменників pluralia tantum в новій українській мові крізь призму лексикословотвірних значень, дозволяє стверджувати, що нульсуфіксація займає вагоме місце у творенні
плюративних найменувань. Породження таких номенів зумовлено потребою мовців у відображенні
понять, що за семантикою відзначаються тривалістю у часі, багатократністю, повторюваністю або
наявністю двох і більше осіб під час здійснення дії, зазначеної вивідним словом. Розвиток на основі
похідних з так званим первинним значенням опредметненої дії вторинних – нульсуфіксальних дериватів
на позначення n. іnstrumenti, результатів дії, залишків, локативних найменувань, збірних понять, явищ
природи і т. ін. - свідчить про динаміку нульсуфіксального творення дериватів, що вживаються лише у
множині, як підсистеми іменника в цілому.
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Терновая А.И. Динамика нульсуфиксального образования имен существительных pluralia tantum в
новом украинском языке.
В статье посредством лексико-словообразовательных типов произведен деривационный анализ
нульсуфиксальных производных, которые употребляются в новом украинском языке только во
множественной форме.
Ternova A.I. Dynamics of Zerosuffixal Formations of Names of Pluralia Tantum Nouns in the Modern
Ukrainian Language.
The article sets out to provide the derivational analysis (by means of lexical and word-formative types) of
zerosuffixal derivatives which are used in the modern Ukrainian language in the plural form only.
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НАГОЛОШЕННЯ У ГОВОРАХ І АКЦЕНТНА ВАРІАНТНІСТЬ
У статті йдеться про акцентологічні особливості та систему наголошення в українській мові
(на діалектному матеріалі).
Акцентологічні особливості тих чи інших говірок, система наголошення у деяких говорах були
предметом дослідження Чучки П.П., Омельяненка І.Ф., Очеретного А.Д., Пури О.Я., Клепікової Г.П.,
Онишкевича М.О. Такі студії надзвичайно важливі, оскільки допомагають простежити подальший
розвиток наголосу, дають змогу звірити висновки та узагальнення науковців, установити діалектні
особливості, допомагають з’ясувати причини багатьох акцентних явищ. Серед останніх особливе місце
посідає акцентна варіантність, адже в сучасній українській мові зареєстровано більше трьох тисяч слів,
які функціонують з нормативним двояким наголошенням. Причини цього явища досить різноманітні: дія
аналогії, адаптація іншомовних лексем, уплив мови-посередника, реалізація відповідних тенденцій та ін.
Однією з основних причин акцентної варіантності є різне наголошення у говорах. Це характерно для слів
усіх основних лексико-граматичних розрядів.
Серед непохідних іменників чоловічого роду двояке наголошення у непрямих відмінках однини
властиве лексемам страх, час, шлях. В. Скляренко дослідив, що в іменнику страх, як і в деяких інших
баритонованих іменниках, флективна акцентуація форми місцевого відмінка однини з флексією –у/-ю на
ґрунті переважно південно-західних говорів поширилася на всі відмінкові форми [1:74]. У полтавських
говорах це слово побутує з кореневим наголосом: стра¢ху [2:312], а в південно-західних – з флексійним:
страху¢ [3:286]. Різне наголошення у говорах має іменник час: ча¢су – у південно-східних [2:38,86,95],
часу¢ – у південно-західних [4:239].
Іменник гість уживається з двоякою акцентуацією в давальному, орудному та місцевому відмінках
множини: гостя¢м і го¢стям. У південно-східних та північних говорах формам множини цього іменника
властиве флексійне наголошення [3:59,468; 5:132], а в південно-західних – кореневе. Різна акцентуація у
говорах є основною причиною нормативної варіантності. Рекомендованим, очевидно, потрібно вважати
наголос гостя¢м, гостя¢ми, у гостя¢х.
Під упливом живого мовлення, мабуть, виникло двояке наголошення в іменнику отаман. У південносхідних говорах переважає ота¢ман, у південно-західних – отама¢н [6:28-29].
Окремі іменники із суфіксом –ець зареєстровані з акцентною варіантністю в усіх відмінкових
формах. Це стосується таких слів: клинець, хлібець, червець (комаха, фарба). Ще з ІІ-ї половини ХІХ
ст. ці лексеми мають різне наголошення у говорах: накореневе у південно-західних [7:1,349], суфіксальне
у південно-східних [8:352,1100].
Двоякий наголос мають поодинокі слова із суфіксом –анин (-янин). Іменники цього типу в
пам’ятках і поезії ХVІ – початку ХVІІІ ст. мають в основному наголос на суфіксальному -и- (набагато
рідше на голосному -а- (-я-) цього суфікса). До кінця ХVІІІ ст., зазначає В. Винницький, у формах
однини вказаних іменників проходить переміщення акценту на -а- (-я-) суфікса, що зумовлене впливом
форм множини цих же іменників, у яких наголошення -а- (-я-) суфікса є первинним. Явище індукції не
охопило лише південно-західні діалекти, де іменники на –анин (-янин) в однині функціонують з
наголосом на -и- цього суфікса [9:17]. Такий процес не закінчився в словах громадянин, фінікіянин,
християнин.
У сучасній українській мові велика група префіксальних іменників чоловічого роду побутує з
варіантною акцентуацією. Це здебільшого віддієслівні (значно рідше відіменникові) утворення.
Особливості їх наголошення простежуються здавна: в українських акцентованих пам’ятках ХVІ-ХVІІІ
ст. віддієслівні іменники засвідчені переважно з префіксальним наголосом, рідше з кореневим та
варіантним [10:75], найчастіше в них виступало кореневе акцентування [11:17]. В. Скляренко вважає, що
у цих іменниках первинним був наголос на префіксі. На українському ґрунті (це видно з найдавніших
пам’яток) вони вже мають кореневу акцентуацію [12:87-89, 100-101]. Отже, в пізньопраслов’янський
період (а може, й раніше) в них почалося поступове переміщення наголосу з префікса на корінь. Цей
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процес відбувається протягом століть і триває досі, охоплюючи все більшу кількість слів [13:26]. У
південно-західних говорах двоскладові іменники чоловічого роду, утворені від префіксальних дієслів,
виступають в основному з префіксальним наголосом [14:12]. Це дещо сповільнює дію вищезгаданої
тенденції і, можливо, сприяє двоякій акцентуації в таких іменниках: відгул (відгомін), докір, засік,
обмін, огріх, приріст, просвіт, простріл (медичний і спеціальний термін), розбіг, розбір, розвід,
розмін, переблиск, перегук, переспів, переторг, небіж, спокій та ін.
Префіксально-суфіксальні іменники чоловічого роду із суфіксом –ок– у південно-східних говорах
виступають здебільшого із кореневим наголосом, а в південно-західних – із префіксальним. Мабуть,
неоднакове наголошення у говорах спричиняє акцентне вагання у таких словах: затишок, затінок,
назимок, наїдок, огризок, приварок, пригірок, пристінок, прожилок, просвіток, заголовок.
З двояким наголосом у сучасній українській літературній мові (усіх формах) побутують іменники із
суфіксом –ок та префіксом недо- (недоважок, недомірок, недоросток). Іменники цього типу
виступають, як правило, з наголошеним другим складом префікса (недо¢биток, недо¢варок, недо¢людок та
ін.). І лише поодинокі слова функціонують із кореневим акцентуванням (недоро¢бок, недоста¢ток). На
появу двоякого наголошення таких слів, можливо, вплинули південно-західні говори, де ці іменники
мають наголос на корені. Ф. Жилко вважає, що відповідне пересунення акценту в цих діалектах
відбулося під упливом польської мови [15:107].
Окремі непохідні іменники жіночого роду мають нормативне варіантне наголошення у формах
однини. Со¢сна¢ або со¢сна і сосна¢ подають усі сучасні словники, а в говорах ця лексема функціонує з
різною акцентуацією: сосна¢ – у південно-східних [2:142; 16:190]; со¢сна – у південно-західних [17:59;
3:101]; со¢сна і сосна¢ - правобережне Полісся [18:55].
Іменник спина в давніх українських пам’ятках, лексикографічних працях ХІХ ст. зареєстрований з
накореневим наголосом. Завдяки лінгвогеографічному вивченню, як відзначає І. Варченко, з’ясовується,
що окситон спина¢, якому відповідає російське спина¢ часто виступає характерною рисою тих говорів, де
важко шукати впливів російської мови (середньополіських, подільських). Один із цих варіантів, так
званий російський, має, очевидно, зв’язок з акцентуаційними умовами давнього спорідненого і-теративу
(пор.ст.сл. распинати, спинати) та інших дериватів і підтримується також аналогіями типу рука¢, нога¢,
пола¢, а другий, так званий український, як і білоруський, - пов’язаний з умовами парокситонічних,
тільки іменникових утворень від того ж кореня (запи¢на, опи¢нка, супо¢на) та аналогіями типу сли¢на,
гли¢на. Отже, окситон спина в частині українських говорів (подільських, середньоподільських) може
розглядатися як відбиття акцентуаційної давнини, спільної для всіх східнослов’янських мов, а в інших
говорах, надто в багатьох східних, що розвивались або формувались за відмінних обставин, - як
додаткове переймання з російської мови, як факт, підтримуваний цією мовою [19:48]. Оскільки варіант
спина¢ активно використовується в сучасній поезії та діалектному мовленні, він має право вважатися
нормативним (можливим).
Чимало іменників із суфіксом –к (а) мають неусталене наголошення. Так, у лексемі помилка
мовознавці основною акцентною формою вважають по¢милка, а допустимою (можливою) поми¢лка.
Двояке наголошення зареєстроване у діалектах [18:268, 277]. Дехто з науковців уважає, що акцентуація
поми¢лка більше поширена в західних областях і могла виникнути під польським впливом [20:368]. Але
вказане наголошення зареєстроване ще на початку ХVІІ ст. – помы¢лка [21:84], коли цей уплив,
очевидно, не був визначальним.
Велика група іменників із суфіксом -от (а) функціонує з варіантним наголосом (суфіксальним та
флексійним) у всіх відмінкових формах (біднота, гіркота, глухота, духота, мерзлота, спекота,
темнота, тіснота та ін.). В. Скляренко відзначає, що в українській мові, точніше в південно-східних
говорах, існує тенденція до відтягнення наголосу з флексії на суфікс. У південно-західних діалектах вона
не мала такої сили. Тому, цілком можливо, сучасний двоякий наголос іменників на -ота з абстрактним
значенням зумовлений орієнтацією на південно-східні та південно-західні говори [12:106-107].
Кілька іменників із суфіксом -иц(я) функціонують з двоякою акцентуацією в усіх відмінкових формах
обох чисел (буйволиця, ведмедиця, кобилиця та ін.). На думку вчених, варіантне наголошування слова
ведмедиця відбиває діалектні вагання [22:12]. Це стосується всіх наведених лексем, оскільки
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суфіксальний наголос переважає у південно-східних говорах, а кореневий – у південно-західних
(бойківських) [23:345].
Іменник зерно в праслов’янській мові мав баритоновану а.п. [24:60]. У другій половині ХІХ ст. під
впливом багаточисельних іменників середнього роду з наголошеною флексією (вапно, вино, вікно,
пшоно) одержав таку акцентуацію й іменник зерно [25:23]. У сучасній українській мові він функціонує з
двояким наголосом: зе¢рно і зерно¢. У південно-західних говорах частіше виступає кореневе наголошення
і рідше флексійне [26:49; 5:27, 134]; у південно-східних та північних переважає флексійне [27:164; 4:176],
хоч трапляється і кореневе [16:239]. Жива розмовна мова свідчить про непослідовність смислової
диференціації з допомогою наголосу (зе¢рно – зерно¢) та про уніфікацію акценту на закінченні [28:31].
Іменник руно в сучасних словниках подається із кореневим наголосом. Однак установлено, що ця
лексема виступає майже послідовно з флексійним акцентом у східно-поліських, трохи рідше у
середньополіських, середньонаддніпрянських, західнослобожанських і рідше у східнополтавських та
північностепових говорах [19:52]. Таке наголошення побутує в сучасній поезії, а тому флексійний
варіант потрібно закріпити як нормативний (можливий).
У слові решето первинним було флексійне наголошення [29:256]. Рецесія наголосу решето¢®ре¢ шето
виникла під впливом діалектної форми називного-знахідного відмінків множини, зафіксованої у давніх
українських пам’ятках [30:67]. Ще в другій половині ХІХ ст. зафіксовано таке наголошення: решето¢
(гал.) і ре¢шето (укр.) [31:399]. Зараз у південно-східних говорах побутують обидва варіанти: ре¢шето і
решето¢ [32:48; 33:32]; у північних – з кореневим [16:183], а в південно-західних – з флексійним
наголосом [34:213; 17:60].
Іменник вугілля майже послідовно представлений з варіантною акцентуацією: вугі¢лля і ву¢гілля.
Мовознавці старішим тут уважають наголос на першому складі [35:47]. А. Білоштан висловлює думку,
що в народному розмовному мовленні Київщини, Черкащини, Полтавщини наголос на першому складі
не можна вважати нормативним, хоч таку акцентуацію подають і словники, бо категорія збірних назв
(коріння, насіння, каміння) вживається з наголосом на передостанньому складі [28:152-153]. Варіант
вугі¢лля, дійсно, бачиться більш перспективним. Однак друга форма наголошення продовжує активно
вживатися в розмовному мовленні та поезії (М. Рильський, В. Сосюра, А. Малишко, Л. Проць), а тому
заперечувати її повністю, мабуть, завчасно. Найкраще подавати так, як це зараз робить більшість
лексикографів: вугі¢лля і ву¢гілля (допустиме).
Група іменників середнього роду із суфіксом –ц(е) вживається з двояким наголосом у всіх формах
однини, а у множині вони мають кореневу акцентуацію (бильце, вильце, денце, крильце, шильце,
болітце, деревце, копитце, озерце, стремінце). І. Варченко зазначає, що наголос денце¢ поширений у
всіх говорах (дещо рідше у подільських і північностепових), а де¢нце, якому відповідають російське
до¢нце і білоруське дзе¢нца, часто вживають у подільських, східноволинських, північностепових і
спорадично в інших говорах, а тому закономірним для української літературної мови є "денце¢", а "де¢нце"
відбиває спільний пройдений етап, збережений російською й білоруською мовами, які підтримують цей
наголос у частині діалектів [19:51]. Л. Булаховський уважав, що флективна акцентуація в таких словах –
ознака західноукраїнських говорів, а однією з причин акцентного різнобою є зв’язок між формами
родового множини і відповідними здрібнілими (пестливими) іменниками [29:301; 7:343]. На думку
Ф. Нікітіної, причиною варіантності у наголошуванні двоскладових утворень даного типу є взаємодія
двох тенденцій: одна полягає у намаганні зберегти наголос мотивуючого слова, а друга – виділити в
акцентуаційні групи слова з однаковими суфіксами [36:174]. В. Скляренко дослідив, що на ґрунті різних
діалектів (особливо південно-західних) діяла тенденція до переміщення наголосу з кореня на флексію, а
також тенденція до перенесення наголосу з початкового складу кореня на другий склад кореня чи на
вставний голосний [37:55]. Матеріал свідчить, що рекомендованою сьогодні в більшості вищенаведених
слів є коренева акцентуація.
Досить велика група іменників середнього роду з основою на продовжений –н¢функціонує в сучасній
українській мові з двояким наголосом (дбання, чхання, дригання, рикання, скубання, сьорбання та
ін.). У таких словах первинним було відтягнуте (дієприкметникове) акцентування [38:37]. "У сучасній
українській літературній мові такі іменники здебільшого зберігають наголос відповідних інфінітивів:
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ди¢хати: ди¢хання і т.д. Певну специфіку виявляють форми в західноукраїнських говорах. Тут
закономірний наголос відтягнутий на ближчий голосний основи, тобто він збігається з тим, який
характеризує відповідні пасивні дієприкметники, так: східноукраїнському пита¢ння відповідає пи¢тання і
т.п. Деякі з таких форм потрапили і в літературну українську мову і держаться в ній до сих пір, іноді як
допустимі варіанти, в окремих випадках як рекомендовані" [29:ІV,304].
Сучасні лексикографічні джерела, лінгвістичні дослідження послідовно подають кла¢дови¢ще або
кла¢довище і кладови¢ще. Цікаво, що в говорах відчутно переважає кореневий наголос [32:226; 3:414;
39:102], а також вживається кладо¢вище [40:147]. Оскільки остання форма наголошення побутує і в
класичній, і в сучасній поезії, то, очевидно, має право вважатися допустимим варіантом.
Окремі непохідні прикметники мають в українській літературній мові нормативне варіантне
наголошення. У діалектах вони (вогкий, простий, ясний) виступають з різною акцентуацією: у
південно-східних – з флексійною, хоч рідко зустрічається і коренева [3: 466, 498, 507]; у південнозахідних в основному побутують з наголосом на корені [34:117, 243]; у північних – як з флексійним, так і
з кореневим [16:176, 183]. Характерно, що на таке наголошення звертали увагу ще в ХІХ ст.: прости¢й
(укр.) і про¢стий (гал.) [31:390]. У сучасній літературній мові переважає флексійний варіант, який і
визнається рекомендованим, а кореневий – допустимим.
Двояке наголошування спостерігається в багатьох (29) відіменникових прикметниках із суфіксом -ан(-ян-) (весняний, вощаний, морквяний та ін.). Такі прикметники ще в праслов’янській мові
характеризувалися акутовою інтонацією кореня [41:20]. З. Веселовська дослідила, що в акцентованих
пам’ятках, як і в сучасній українській літературній мові, відзначається три типи наголосу – накореневий,
суфіксальний і флективний [42:86-87]. Причиною виникнення флективної (вторинної) акцентуації
О. Романченко вважає аналогію та діалектний уплив південно-західного наріччя [43:80].
Різне наголошення у говорах спричинило варіантну акцентуацію в кількох прикметниках із суфіксом
–к(ий). Лексеми близький, кріпкий, легкий у південно-західних говорах засвідчені з кореневим
(первинним) наголосом, у північних – і з кореневим, і з флексійним, а в південно-східних – тільки з
флексійним [3:335, 460; 16:33; 18:115, 121].
Серед первинних прислівників із двояким акцентуванням виділяються лексеми завжди та якось.
Сучасні словники реєструють за¢вжди і завжди¢, а в діалектах аналізоване слово наголошується
неоднаково: у південно-східних говорах наголос на останньому складі [3:405], а в північних та південнозахідних – на першому [3:37,73; 44:76], що могло сприяти акцентному ваганню.
Різнобій у наголошенні прислівника якось простежується ще з кінця ХІХ століття. У ХХ ст.
лексикографічні праці та лінгвістичні дослідження фіксують частіше яко¢сь і я¢кось, рідше тільки яко¢сь.
Остання форма наголосу побутує у південно-західних говорах (Дрогобиччина) [3:17].
Досить велику групу складають прислівники із суфіксом –о–, співвідносні з прикметниками (високо,
глибоко, широко та ін.). Варіантна акцентуація в цих утвореннях є наслідком різного наголошення у
говорах: ви¢соко – в південно-східних, висо¢ко – в південно-західних [45:329-333].
Отже, українське наголошення становить єдину цілісну систему. Водночас у говорах сучасної
української мови досить часто простежується різна акцентуація певних типів лексем чи окремих слів. У
таких випадках нормативною визнається або одна із різних форм наголосу (як правило, південно-східна
– пишу¢, везу¢ тощо), або двояке (варіантне) наголошення (гостя¢м і го¢стям; до¢кір і докі¢р, о¢бмін і обмі¢н).
Ці лексеми складають в українській мові своєрідну, цікаву і досить велику групу, в якій нараховується
близько 400 утворень. Найбільше таких слів зареєстровано серед іменників, значно менше серед інших
основних морфологічних класів. Рекомендоване зараз наголошення (основний варіант) не в усіх
випадках є більш перспективним: з часом співвідношення між домінуючим та можливим варіантами
може змінюватися. Однак уніфікація наголосу в розглянутих словах проходить дуже повільно, а в
багатьох типах лексем вести мову про неї передчасно, оскільки різна акцентуація часто побутує в
живому мовленні та підтримується поетичним вжитком. Передусім на основі вжитку воно реєструється
у лексикографічних працях, подається у лінгвістичних дослідженнях (як нормативне чи ненормативне), а
тому подальше вивчення наголошення у говорах особливо актуальне.
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ЧОЛОВІЧІ ДВОЧЛЕННІ ІМЕНУВАННЯ "АКТОВОЇ КНИГИ ЖИТОМИРСЬКОГО
ГРОДСЬКОГО УРЯДУ 1611 РОКУ"
У статті проаналізовано чоловічі двочленні іменування пам’ятки XVІІ століття з погляду
семантичного навантаження другого компонента.
Наукова українська антропоніміка зародилася ще в ХІХ ст., однак ґрунтовне її вивчення припадає на
60-90-ті роки ХХ ст. За цей період написано низку різних досліджень з ономастики, серед яких праці,
присвячені дослідженню окремих періодів розвитку антропонімії – це наукові студії Л. Гумецької
(XІV-XV століття), Ю. Редька (сучасна антропонімія України), М. Худаша (особові назви середини XVII
століття), Р. Керсти (чоловічі іменування XVI століття), М. Демчук (слов’янські автохтонні імена
XІV-XVII століть), Р. Осташа (антропонімія реєстру запорозького війська 1649 року) та ін. Відомими є
ряд дисертаційних робіт, присвячених антропонімії окремих історико-етнографічних регіонів. Так, у
докторській дисертації П. Чучки всебічно досліджена антропонімійна система Закарпаття, а в кількох
кандидатських дисертаціях розглянута антропонімія Бойківщини (Г. Бучко), Лемківщини кінця
XVIII-початку XIX століть (С. Панцьо), Буковинського Придністров’я (Л. Тарнавської), Верхньої
Наддністрянщини та Прикарпатської Львівщини (І. Фаріон), Гуцульщини (Б. Близнюк) та ін.[1:1].
Актуальність нашого дослідження обумовлена тим, що система іменувань Житомирщини І половини
ХVІІ століття досі не отримала окремого комплексного вивчення, разом з тим в "Актовій книзі
Житомирського гродського уряду 1611 року" відбиті особові назви представників різних соціальних
верств, посад, професій, занять, які дозволяють повніше дослідити систему найменування особи цього
періоду.
Для загального висвітлення історії українського народу особливе значення має давня антропонімія,
оскільки вона є перспективною для дослідження історичної лексикології в різних аспектах [2:3].
Вивчення історії власних особових назв неможливе без ретельного їхнього аналізу в окремих
пам’ятках з урахуванням місця та часу виникнення, адже дослідження антропонімії певного історичного
періоду сприяє реконструкції соціальної структури суспільства та допомагає розібратися в багатьох
деталях його організації [3: 5].
Мета нашої роботи полягає в аналізі чоловічих двочленних іменувань "Актової книги Житомирського
гродського уряду 1611 року" з погляду семантики другого компонента, оскільки саме він несе додаткову
інформацію про іменовану особу. У статті ми розглянемо усі чоловічі двочленні іменування, які
зустрічаються у пам’ятці 1611 року, крім тих, другий компонент яких має прикметниковий суфікс ск(ий), -цк(ий), -зк(ий).
Виходячи із значення другого компонента – прізвищевої назви, – ми виділили такі групи двочленних
іменувань:
1) іменування з другим компонентом – особовим іменем;
2) іменування з другим компонентом – особовим іменем з суфіксом;
3) іменування з другим компонентом – відапелятивною назвою;
а) з патронімічним суфіксом;
б) без патронімічного суфікса.
1. Іменування з другим компонентом – особовим іменем: Ада(м) Богуфалъ (8), Микола(и), Я(н),
Кири(к) Богуфалы (10), Кли(м) Калени(к) (95), Семе(н) Ми(с)ко (29 зв.), Ива(н) ωме(л)я(н) (116).
У тексті інколи тяжко визначити, про скількох осіб іде мова, коли поряд стоять два особових імені.
Наприклад, "А меновите: заби(л) дво(х) ру(д)нико(в) – Де(м)ка и Кгреся и по(д)даны(х) мои(х) Потея
Юрка и Гната Якуба позабия(л) и, тела и(х) побра(в)ши з собою, не маешъ ведемости где,
поховалъ…"[17 зв.]. Ми робимо припущення, що мова йде про двох осіб, оскільки єднальний сполучник
и поєднує такі дві групи імен: Потея Юрка и Гната Якуба.
2. Іменування з другим компонентом – особовим іменем з суфіксом. Ця група іменувань включає в
себе такі моделі:
І. Ім’я + ім’я з суфіксом -ов-ич / -ев-ич: ωгоша (Гоша) Абрамови(ч) (47 зв.), Бору(х) А(в)рамови(ч)
(135), Савостиянъ Анъдреевичъ (35 зв.), Юре(и) Бале(н)товичъ (очевидно, Валентович) (103 зв.), Ку(з)ма
Васи(л)еви(ч) (79 зв.), Семе(н) Васи(л)еви(ч) (7), Миха(и)л Ва(с)янови(ч) (7), Анъдре(и) Гри(ц)кови(ч) (30),
Игна(т) Гри(ц)кови(ч) (60 зв.), Васи(л) Давыдовичъ (37 зв.), Микола(и) Да(х)нови(ч) (58), Микола(и)
Демешкеви(ч) (23), Наумъ Иванови(ч) (5), Зушма(н) И(ц)кови(ч) (47 зв.), Мае(р) И(ц)кови(ч) (47 зв.),
Матея(ш) Ле(в)кови(ч) (49), Ю(р)ко Лу(к)янови(ч) (89 зв.), Богу(ш) Луцкеви(ч) (44 зв.), ωни(с)ко
Ма(к)симови(ч) (60 зв.), Григоре(и) Пашкеви(ч) (16) / Пашкови(ч) (17), Крышто(ф) Пашкеви(ч) (42 зв.),
© Литвинчук Л.В., 2003
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А(н)тонъ Ра(д)кеви(ч) (90), Ива(н) Степанови(ч) (29 зв.), ωстафия(н) Тишкеви(ч) (25)/ Тышкеви(ч) (59),
Тишкови(ч) (94 зв.), Федо(р) Тишкеви(ч) (71), Ко(н)дра(т) Трохимови(ч) (51 зв.), Мо(ш)ко Фа(и)башови(ч)
(103 зв.), Гараси(м) Федорови(ч) (55 зв.), Ива(н) Федорови(ч) (29), Ма(т)фе(и) Филонови(ч) (7),
Ма(р)ти(н) Ю(р)еви(ч) (123).
ІІ. Ім’я + ім’я з суфіксом -енк(о):
Микита Гапоне(н)ко (29 зв.), Ми(с)ко Гапоне(н)ко (29 зв.), Федо(р) Гапоне(н)ко (80 зв.), Лу(к)я(н) и
Фе(д)ко Евътуше(н)ки (55 зв.) / Лу(к)я(н) и Хве(д)ко Е(в)туше(н)ки (53), Ювътушанъки (55), Тишъко
Куриле(н)ко (28-28 зв.) / Ти(н) Куриле(н)ко (32 зв.), А(н)дре(и) Лу(к)яне(н)ко (77 зв.), Ива(н)

ωсипе(н)ко (29), Федо(р) Прокопе(н)ко (81) / Хведо(р) Прокопе(н)ко
(81) / Заха(р) Са(в)че(н)ко (83), ωда(ш)ко Симоне(н)ко (32) / Да(ш)ко

Ма(р)тюще(н)ко (103 зв.), Ма(с)ко

(83 зв.), Заха(р)ко Са(в)че(н)ко
Симоне(н)ко (33 зв.), Ива(н) Ю(с)че(н)ко (30), Микита Янниче(н)ко (29) / Микита Яниче(н)ко (32 зв.).
ІІІ. Ім’я + ім’я з суфіксом -к(о): Ива(н) Бо(г)да(н)ко (81), Васи(л) Рома(н)ко (66), Крышто(ф)
Сема(ш)ко (110 зв.).
ІV. Ім’я + ім’я з суфіксом -ич: Семе(н) ωле(к)ши(ч) (99 зв.).
V. Ім’я +ім’я з суфіксом -ят(а): А(н)то(н) ωле(к)сята (3 зв.).
VІ. Ім’я + ім’я з суфіксом -ин у формі присвійного прикметника: Данило Мака(р)чи(н) (89 зв.).
3. Іменування з другим компонентом – відапелятивною назвою:
а) з патронімічним суфіксом;
Серед цієї групи іменувань зустрічаються такі моделі:
І. Ім’я + відапелятивна назва з суфіксом -ов-ич / -ев-ич: Семе(н) Бересневи(ч) (128), Янъ Биркозови(ч)
(27), Анъдре(и) Боброви(ч) (30), Ма(р)тинъ Бутови(ч) (131), Янъ Волови(ч) (101), Крыштофъ
Голу(б)кови(ч) (152), Жда(н) Клишеви(ч) (60 зв.), Ма(р)ти(н) Котови(ч) (103 зв.), Я(н) Ледови(ч) /
Лядеви(ч), Людови(ч) (100), Степа(н) Малюкови(ч) (60 зв.), Ва(с)ко Се(р)кови(ч) (87), Ку(з)ма
Стретеви(ч) (7), Васи(л) Турови(ч) (77), Ян ωтрошкеви(ч) (139), ωпана(с) Шелехови(ч) (29 зв.).
ІІ. Апелятив + відапелятивна назва з суфіксом -ов-ич / -ев-ич: Лузука Дане(н)кови(ч) (60 зв).
ІІІ. Ім’я + відапелятивна назва з суфіксом -енк(о): Ни(с)ко А(н)цуте(н)ко (29) / ωниси(м) Анцутенъко
(32 зв.), Ми(х)но Гречане(н)ко (81) / Гре(т)ча(н)не(н)ко (83), Федо(р) Гре(т)чане(н)ко (80 зв.) /
Гре(т)ча(н)не(н)ко (83), Ива(н) Мо(р)даче(н)ко (81) / Мо(р)дасе(н)ко (83), Ю(с)ко Си(т)ниче(н)ко (81),
Ма(т)ви(и) Плете(н)ко (55 зв.), Курило Сухаре(н)ко (89 зв.).
ІV. Ім’я + відапелятивна назва з суфіксом -ич: Семе(н) ωле(к)ши(ч) (99 зв.), Ва(с)ко Бородини(ч) (128
зв.), Алекъсанде(р) Вороничъ (46) / Александро Ворони(ч) (47), Василе(и) Ворони(ч) (26), Василе(и),
Фило(н), Микола(и) и Федо(р) Вороничи (46), Григоре(и) Кевли(ч) (67 зв.), Крыштофъ Кевли(ч) (8 зв.),
Юзе(ф) Кози(ч) (61), Стефа(н) Немири(ч) (7) / Немhри(ч) (64 зв.), Жда(н) ωдри(ч) (123 зв.).
V. Ім’я + відапелятивна назва з суфіксом -ен(я): Ива(н) Пули(в)ченя (29) / Ива(н) Пулинъченя (32 зв.).
VІ. Ім’я + відапелятивна назва у формі присвійного прикметника з суфіксом -ин: Стефа(н) Бини(н)
(14), Федо(р) Козари(н) (145 зв.).
…Відапелятивний шар антропонімів виник за рахунок тісних генетичних зв’язків з апелятивним
словотворчим матеріалом. Помітне тут місце посідають антропоніми, що виникли шляхом перенесення
готових апелятивних структур [4:79].
б) без патронімічного суфікса – поділяються на ряд підгруп:
І.Ім’я + назва-характеристика (назва особи за особливостями зовнішності, характеру, мови тощо):
И(л)ко Богу(н) (134), Па(в)ло Вышотра(в)ка (149 зв.), Ива(н) Ко(с)ма(ч) (88 зв.), Юре(и) Лясота (99 зв.),
Еси(ф) Малы(ш)ка (82), Гри(ц)ко Малю(ш) (60 зв.), Хома ωдине(ц) (90), Григоре(и) Рудика (35 зв.),
Гри(ц)ко Руса(н) (60 зв.), Ла(в)ри(н) Старуха (114 зв.), Дание(л) Стрыбы(л) (13), ωстафиа(н) Стрыбы(л)
(81 зв.), Федо(р) Стрыбы(л) (13), Филон Стрыбы(л) (20 зв.), Семе(н) Сухоребры(и) (18 зв.), Крышто(ф)
Третя(к) (64 зв.), Е(р)ма(к) Чо(р)ны(и) (30), Ива(н) Чо(р)ны(и) (60 зв.), Ле(в)ко Чо(р)ны(и) (89 зв.).
ІІ. Ім’я + назва особи за професією, заняттям, службовим становищем: А(н)дре(и) Во(и)на (25),
Семе(н) Кова(л) (23 зв.), Яку(б) Коле(с)ни(к) (60 зв.), Рома(н) Краве(ц) (90), Я(ц)ко ω(в)ча(р) (99 зв.),
Григоре(и) Скура(т) (118), А(н)дре(и) Чобота(р) (67).
ІІІ. Ім’я + назви тварини: Самое(л) Го(р)носта(и) / Самуе(л) Го(р)носта(и) (20 зв.), Фариса(н) Кошка
(47).
ІV. Ім’я + назва птаха: Ива(н) Де(р)ка(ч) (60 зв.), И(л)я(ш) Пли(с)ка (134).
V. Ім’я + назва риби: Ада(м) Кара(с) (97 зв.).
VІ. Ім’я + назва рослини, її плодів: Во(и)те(х) Лепеха (89 зв.), Ива(н) Ло(з)ка (47), Стефа(н) Ло(з)ка
(89 зв.), Юзе(ф) Ло(з)ка (146 зв.), Я(н) Солома (125), Ива(н) Соло(м)ка (87).
VІІ. Ім’я + назва страви, харчових продуктів: Ива(н) Киселиця (28 зв.) / Кисилиця (32 зв.), Федо(р)
Кны(ш) (16 зв.).
VІІІ. Ім’я + назва предметів побуту: Яко(в) Леме(ш) (7 зв.), Самуе(л) Мотови(д)ло (71 зв.).
ІХ. Ім’я + назва одягу, взуття: Іва(н) Бу(т)ко (134).
Х. Ім’я (апелятив) + абстрактна назва: Шра(м)ко Ла(с)ка (123), Ян Рай (114 зв.).
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ХІ. Ім’я + назва новосела: Гапо(н) Нови(к) (90 зв.).
ХІІ. Ім’я + назва за походженням, місцем проживання, етнічною приналежністю: Ива(н) Волоши(н)
(107), Зане(ц) Полесченъко (29 зв.), Ма(р)ко Се(р)би(н) (38 зв.), Мига(л) Се(р)би(н) (38 зв.).
Зафіксовано у пам’ятці кілька іменувань, які, називаючи одну особу, мають різні засоби вираження
другого компонента: Ива(н) Ве(р)гуне(н)ко (29) – Ива(н) Ве(р)гу(н) (32 зв.), Степа(н) И(л)и(ч) (81) –
Степа(н) Иле(н)ко (83 зв.), Ма(р)ти(н) Исаеви(ч) – Ма(р)ти(н) Исае(н)ко (29 зв.), А(н)дре(и)
Хро(м)кови(ч) (81) – А(н)дре(и) (Хро(м)че(н)ко (83 зв.). Це може свідчити про неусталеність засобів
ідентифікації особи на час написання пам’ятки.
Слід відзначити, що серед аналізованих антропонімів не трапилося жодного, у якому особа додатково
характеризується іменем батька (типу Семенъ Семеновичъ).
Є ряд чоловічих двочленних іменувань, значення другого компонента яких ми не змогли з’ясувати:
Янъ Балви(р) (12), Ерегъ Ви(л)кга (95) / (Юре(и) Ви(л)кга (99 зв.), Крыштофъ Ви(л)кга (3), Ури(и)
Ги(р)манъ (134), Ива(н) Деде(р)кало (24 зв.), Ко(с)та(н)ти(н) Еле(ц) (63), Балаже(и) Ишътванъ (37 зв.) /
Балажи(и) Ишътва(н) – чужоземе(ц) (50 зв.), Васи(л) Кгди(ц)ко (99 зв.), Па(в)ло Ко(л)почо(к) (28 зв.),
Ада(м) Лащъ (63), Гану(с) Не(в)ля(нт) – неме(ц) (118), Гришъко Прокуда (88), Мату(с) Сули(к) (73 зв.) /
Маты(с) Сули(к) (138), А(н)дре(и) Сури(н) (101) / (Суры(н) (115) ), Ива(н) Шофи(к) (60 зв.), Миха(и)ло
Шру(б)ка (116), А(н)дре(и) Чо(р)ноба(и) (134).
Маючи у своєму розпорядженні фактичний матеріал кількох місяців одного року (1611), ми
розглянули чоловічі двочленні іменування (крім тих, які закінчуються на -ский, -зкий, -цкий) з боку
семантичних особливостей другого компонента. Аналіз антропонімів показує, що в І половині XVІІ
століття на Житомирщині ще не було стабільної норми документального іменування особи; зафіксовані
антропоніми переважно повторюють моделі творення, властиві й іншим регіонам України, однак є й
оригінальні.
ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ
1.
2.
3.
4.

Панчук Г.Д. Антропонімія Опілля: Автореф. дис. … канд. філол. наук. – Тернопіль, 1999. – 18 с.
Єфименко І.В. Українські прізвищеві назви XVІ ст. – К., 2003. – 168 с.
Карпенко М.В. Русская антропонимика. Конспект лекций спецкурса. – Одесса, 1970. – 40 с.
Карпенко Ю.О. До етимології прізвища Ганджа // Статті та тези VІІ Всеукраїнської ономастичної конференції
"Питання сучасної ономастики". – Дніпропетровськ, 1997.– С. 79-80.
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Литвинчук Л.В. Мужские двухчленные именования "Актовой книги Житомирского гродского
правительства 1611 года ".
В статье проанализировано мужские двухчленные именования "Актовой книги Житомирского гродского
уряда 1611 года " с точки зрения семантики второго компонента.
Lytvynchuk L.V. The Male Binary Denominations of the Registration Book of
Zhytomyr Castle Government in 1611.
The article presents the analysis of the male binary denominations of the registration book of Zhytomyr castle
government in 1611 as regards the semantics of the second component.
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УДК 811. 161. 2. 81’373
Т.І. Крехно,
здобувач
(Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна)
З ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ГРУПИ "ПЛАТИ – ПОДАТКИ –
ПОВИННОСТІ" В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XIV–XVIII СТОЛІТЬ
У статті аналізується становлення номенів на позначення платіжно-грошових відносин на українських
землях у XIV–XVIII століттях.
Важливим завданням історичної лексикології є опис фрагментів лексичної системи на різних етапах
розвитку. Ґрунтовне дослідження еволюції й функціонування певної групи лексики представляє інтерес
для вивчення становлення й розвитку лексико-семантичної мовної системи в цілому.
Аналіз окремих мікро- та макросистем лексики залишається актуальним у мовознавстві й сьогодні.
Складні процеси формування семантичних груп та полів висвітлені ще далеко не повно. Численні
фрагменти лексики не вивчені взагалі [1:6].
У колі наших інтересів – шляхи творення групи "плати – податки – повинності" як макросистеми
загальної лексико-семантичної системи мови.
Слід зазначити, що в ряді робіт з історичної лексикології української мови, а також присвячених
вивченню окремих мовних явищ аналізуються деякі слова з досліджуваної нами лексичної сфери в
різних аспектах [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9].
Однак питання історії формування вказаної групи ще не було в полі зору лінгвістів.
Окремі одиниці аналізованої семантичної групи можемо спостерігати вже в перших писаних
пам’ятках: вина, куна, урок, мыт, пошлина, дань та інші [10]. Помітно активізується даний пласт
лексики близько XIV ст., коли тягар податків та повинностей охоплює всі верстви населення, а мережа
різноманітних платежів, мит, зборів стрімко розростається в усіх галузях господарства. Соціальноекономічні реалії цієї доби спричинили активне формування відповідної номенклатури. Ці
новоутворення часто виявляли прямий зв’язок із загальнонародною лексикою, на ґрунті якої вони
формувалися.
До складу описуваної лексичної групи в XIV–XVIIІ ст. одним зі своїх лексико-семантичних варіантів
уходили лексеми загальнонародної мови поклони, коляда, подвода, дуди, безчестя, новина, невод, рана,
вепръ, выход, ведро, ралець, хмель, вага, лисиця та інші. Спеціальні й загальновживані семантичні
варіанти лексем співіснували, при цьому кожному варіанту були притаманні специфічні лексичні та
синтаксичні зв’язки, дериваційні потужності. Протягом XIV–XVIIІ ст. тривав активний процес
формування податкових номенів на основі складних лексико-семантичних і структурних змін у
загальновживаній лексиці.
Спостерігаючи активність семантичного способу творення назв оплат, повинностей, відзначаємо
перевагу процесів звуження первинного загальновживаного значення, при якому похідний лексикосемантичний варіант є завершальним етапом поступового семантичного зміщення у бік спеціалізації
прямого номінативного та різних видів метонімічного перенесення, що здійснювалося під упливом
асоціативних зв’язків між двома поняттями на основі їхньої подібності, суміжності.
Дієслово переймати в загальновживаному значенні ‘затримати, перехопити’ відоме ще з правових
документів доби Київської Русі : "Аже кто переиметь чюжь холоп…" [10:120]. У той же період на базі
названого лексико-семантичного варіанта сформувалося віддієслівне утворення переєм – ‘затримання
злочинця чи холопа-утікача’[11:905]. Паралельно із вказаним розвинулося спеціальне значення лексеми
переєм, що обслуговувало сферу грошових плат, – ‘плата за перехоплення, затримання кого-небудь чи
чого-небудь’ [11:905;16:233]: "Аже кто своего холопа сам досочиться… а будеть посадник… и шедше
увязати и, и дати ему вязебную 10 кун, а переима нетуть" [10:120]; "Аже кто переиметь чюжь холоп и
даст весть господину его, то имати ему переем гривна" [12:233].
Для вираження нового поняття було використано вже існуючу мовну одиницю, семантична структура
якої трансформувалася шляхом метонімічного перенесення: найменування дії → плата за цю дію.
Спеціальне значення лексеми переєм збереглося до XVI ст.: "...тогді мает тому, в кого челядь знашол,
переем дати…" [13:90].
Проте в історичному словнику староукраїнської мови XIV–XV ст. лексема переєм зафіксована лише в
загальновживаному значенні ‘природна межа, природна границя’ [20:137]. Можливо, у цей період назва
переєм поступово витіснялася назвою след, що визначала нову реалію XIV ст. – ‘феодальну повинність,
що полягала в розшуку і переслідуванні злодія в межах сусідської общини, відмова від якої
розцінювалася як співучасть у злочині й підлягала грошовій карі’ [14:359;6:260]. Лексична одиниця слід
широко представлена в українських пам’ятках з XIV ст. у складі спеціальних словосполучень слід гнати
(гонити), слід злодійський, слід платити.
© Крехно Т.І., 2003
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Таким чином, у типі метонімічного перенесення засвідчуємо формування регулярної структурносемантичної моделі: загальновживані одиниці на означення певної дії, явища чи поняття проходили шлях
спеціалізації до кінцевого значення ‘вид податку’ через проміжний етап ‘плата за дану дію, явище,
поняття’ ( вага ‘зважування’ → ‘плата за зважування’ → ‘торговий збір’; бой ‘побиття’→ ‘плата за
побиття’ → ‘судовий штраф’ тощо).
Отже, у процесі формування номенклатури оплат в Україні XIV–XVIIІ ст. номінації часто знаходили
своє вираження не в нових словах, а в розвитку семантичної структури загальновживаних слів, головним
чином слов’янського походження, що зумовлювало продуктивність різних видів семантичної деривації.
На формуванні деяких номенів описуваної групи позначився процес семантичної аналогії. Саме в
таких відношеннях перебувають спеціальні лексико-семантичні варіанти лексем старина, давность –
новина. Слова старина, давность у пам’ятках уживалися на позначення плат, що стягувалися протягом
тривалого часу. Завдяки закріпленню цих одиниць за певною парадигмою, усталенню синтагматичних
зв’язків на базі переносного метафоричного вживання сформувалося нове значення, що зафіксовано в
лексикографічних матеріалах – ‘споконвічний податок’, ‘податок узагалі’ [15:494–495;16:VI].
Нововведені ж податки, на відміну від звичних, як правило, потребували конкретних диференційованих
назв, таким чином, не було логічної потреби в узагальнюючій номінації. Отже, співвідносний лексикосемантичний варіант слова новина ‘нові податки’ виник не в результаті природного розвитку власної
семантичної структури, а за смисловою аналогією: "…не стерпети новинъ, которые на насъ беруть"
[17:62]; "…тоh новины брати для огню" (плата за використання вогню вночі) [18:3]; "…новин не мает
встановляти" [17:72]. Варто зазначити, що ми не виключаємо впливу комплексу факторів на формування
даного значення (лексичної, синтаксичної закріпленості в тому числі), проте, на нашу думку,
визначальним тут був процес семантичної аналогії.
Номенклатура назв повинностей та податків XIV–XVIII ст. була представлена також численними
субстантивно-ад’єктивними словосполученнями: мито скуряне [19:93], мито скопне [19:66], грош
пропойний [19:66], робота замковая [17:115], служба писаная [17:9], лови боброві [20:119], пенязи
капщизные [13:34], дяклы овсяные [17:67], мерки солодовые [19:90], мыто горшковое 19:122],
корчемный плат [20:589], десятины медовыh [21:10] тощо.
Подібні словосполучення являли собою цілісну смислову єдність на позначення певного конкретного
виду побору і служили в окремих випадках лексичною основою процесу субстантивації. Для
досліджуваної групи спосіб субстантивації став провідним. Проте перехід до сфери іменника
здійснювався різними способами. У вищезгаданому випадку формування номінативної одиниці
відбувалося шляхом еліптичної конденсації синтагми:
померное (видове значення,
+
мито (загальнородове значення,
конкретна ознака)
поняття предметності)
померное (злиття обох значень, поняття предметності та ознаки)
Тут спостерігаємо збереження субстантиватом роду означуваного іменника. Форма середнього роду
субстантивованих назв даної групи, як слушно зауважує Д. Гринчишин, є структурно зумовленою [4:79].
Однак частіше в досліджуваній лексичній системі фіксуємо субстантивати, що не зберігають роду
первинних означуваних слів. Назви плат послідовно вживаються у формі середнього роду, хоча
мотивуючий прикметник-означення був чоловічого чи жіночого роду або мав форму множини:
покуховные гроши – покуховное, поворотная дань – поворотное, пенязи чиншовые – чиншовое,
десятина рыбная – рыбное, плат квитовий – квитове й численні інші.
Як у сучасній, так і в історичній граматиці, форми середнього роду кваліфікують як виразники
абстрагованих понять [8:8]. Очевидно, найменування поборів навіть у їхній диференціації ближче стоять
до абстрактної, ніж до конкретної предметності. Соціально-економічні поняття включаються до лексики
узагальненого характеру, оскільки виражають певні загальні процеси, явища у сфері соціальноекономічних відношень.
Проте для окремих субстантиватів не зареєстровано синонімічних субстантивно-ад’єктивних
словосполучень, що могли б бути основою семантичної конденсації. Можливо, у таких випадках
дериваційний процес субстантивації здійснювався безпосередньо від прикметників у їхньому
загальновживаному значенні. Якщо при семантичному стягненні відбувалася зміна лексико-граматичної
категорії слова, а звуження семантичної структури прикметника було зафіксоване вже в аналітичній
назві, то при утворенні субстантиватів безпосередньо від прикметників у первинному значенні
відбувався більш складний процес, що включав і одночасну семантичну деривацію зі звуженням,
спеціалізацією основного значення, і зміну лексико-граматичної категорії. Таким чином, від
прикметників у первинному значенні утворилися субстантивати волочобне [18:91], месячное [21:192],
огурне [13:48], жалобливое [21:171], ланове [22:127], лоевое [23:103], шляхове [20:603], складове
[24:873] та інші.
У досліджуваному лексичному фрагменті ми фіксуємо ще й такий спосіб творення субстантиватів, що
є специфічним для періоду ХІV–ХVІІІ ст. й поширеним саме в групі "плати – податки – повинності". Це
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утворення субстантиватів середнього роду на базі спеціального лексико-семантичного варіанта іменника
як результат ліквідації багатозначності, омонімії й формування регулярних відношень у макросистемі.
Складна взаємодія загальновживаних і спеціалізованих лексико-семантичних варіантів лексеми
призводила до витіснення спеціального значення й заміни його новою структурно-граматичною формою
в тому ж значенні:
1)‘зв’язування’
вязба:
2)‘плата за
‘плата за
зв’язування
→
зв’язування
вязчее
засудженого’
засудженого’
1)‘важкі спроби,
намагання’
потуги:
2)‘сукупність
‘плати,
повинностей,
→
повинності,
потужное
оброків’
оброки’
Очевидною є тенденція до однотипного структурно-граматичного вираження номінативних одиниць
у межах макросистеми. Протягом XIV– XVIII ст. спосіб субстантивації набув характеру регулярності та
продуктивності в семантичній групі "плати – податки – повинності".
Таким чином, лексико-семантична група на означення плат, податків, повинностей в українській мові
XIV–XVIII ст. поповнювалася, головним чином, за рахунок власних мовних ресурсів. Шляхи
формування були чітко визначеними й окресленими. Одиниці даної макросистеми являли собою
усталене словосполучення, субстантиват або загальновживане слово з дещо звуженою чи
трансформованою семантичною структурою. Характерною визначаємо ту особливість, що потенційна
твірна одиниця могла реалізовувати себе як спеціальна назва за будь-якою виробленою схемою. Ці
спільнокореневі утворення функціонували паралельно, виступали як абсолютно тотожні і взаємозамінні,
без виразної тенденції до домінанти:
Загальновживане слово у
спеціальному лексикосемантичному варіанті

Субстантивно-атрибутивне
словосполучення

Субстантиват

покуховние гроши
служба писаная
мито скопное
дань куничная
служба сторожевая
десятое дерево
закосная пошлина

покуховное
писчее
скопное
куница
куничное
сторожа
сторожевое
десятина
десятое
закос
закосное
вязба
вязчее
сокол
сокольняя служба
сокольнее
мито мостове
мостове
грош пропойный
пропойне
перевоз
перевозне
"…до того отъ солодовного, броварного и сторожового ихъ волными чиню…"(1598 р.) [17:278];
"Такежъ вызволяемъ ихъ отъ сторожи…"(1552 р.) [17:136].
Таким чином, макросистема "плати – податки – повинності" відображає загальні закономірності
становлення усієї лексико-семантичної системи української мови XIV–XVIII ст. і в той же час виявляє
властиві тільки їй риси.
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Крехно Т.И. Из истории формирования лексико-семантической группы "платы – налоги –
повинности" в украинском языке XIV–XVIII столетий.
В статье анализируется становление номенов на обозначение платежно-денежных отношений на
украинских землях в XIV-XVIII столетиях.
Krehno Т.I. From the History of Formation of the Lexical and Semantic Group "Salary – Taxes –
Obligations " in the Ukrainian Language of XIV-XVIII Centuries.
The article analyses the influence of nomens on identification of the pay-money relations on the Ukrainian
lands in XIV-XVIII centuries.
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ТЕОРІЯ МОВНИХ КОНТАКТІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
У статті акцентується увага на неусталеності термінології, розглядається механізм проникнення
запозичень у плані синхронії та діахронії, причини появи іншомовних елементів та їх оцінка у сучасній
мовознавчій науці.
Предметом статті є огляд теоретичних праць, присвячених дослідженню теорії мовних контактів,
завданням – аналіз термінології з цієї сфери, спроба виробити власну базисну модель та спроектувати на
діахронію.
Лексичні запозичення, викликані інтерлінгвістичними контактами, є одним із шляхів поповнення
лексикону кожної функціонуючої мови. Дослідження мовних контактів розпочалося ще з кінця XIX ст.
(Г. Шухарт, Бодуен де Куртене, Л. Щерба) і є складовим завданням інтерлінгвістики [1:208]. Детальне
вивчення проводиться із середини 50-х років XX ст. (Б. Серебренников, Ю. Дешерієв, В. Розенцвейг,
У. Вайнрайх, Ю. Жлуктенко та ін. Цій проблемі присвячено ряд монографій і дисертаційних досліджень
[2,3,4,5]. Однак на сьогодні існує ряд дискусійних питань.
І. Різноваріантність назви самого поняття: мовний контакт, інтерлінгвістичні контакти, мовна
взаємодія, взаємодія мов, змішування мов, взаємний уплив мов, взаємопроникнення, мовне
взаємовідношення, схрещення, інтерференція, запозичення, гібридизація. Це зумовлено тим, що, поперше, дослідники називають одне поняття по-різному; по-друге, варіантність термінології викликана
різними методологічними настановами і метою дослідження; по-третє, існують різні аспекти
досліджуваної проблеми: соціолінгвістичний, психолінгвістичний, власне лінгвістичний.
ІІ. Неусталеність методологічних позицій: чи іншомовний елемент додається, чи органічно входить
до системи даної мови. Маємо два суперечливі погляди: лексика мови, оскільки є досить динамічною,
мінливою, не такою статичною, наприклад, як фонетична система, граматична (Х. Ципльонкова,
Є. Верещагін, У. Вайнрайх) [4:105]. У. Вайнрайх писав, що запозичення "просте доповнення до мовного
інвентаря" на відміну від інтерференції [2:22]. Інші ж дослідники, навпаки, стверджують наявність
лексико-семантичної системи, яка відрізняється від системності фонетики (кількісно обмежений склад
фонем) чи граматики, які піддаються цілісному описові (Г. Фогт, Л. Щерба, В. Виноградов, А. Уфімцева,
Ю. Сорокін, лінгвісти Празької школи) [4:104-106]. До кінця не з’ясований механізм входження в
лінгвосистему чужорідного варіанта. Нині слід переглянути методологію дослідження мовних контактів,
оскільки елемент не просто переноситься з однієї мови до іншої, а органічно вживається в систему мовиреципієнта на фонетичному, словотворчому, граматичному рівнях. Про це яскраво свідчить те, що в
українській мові маємо велику кількість лексичних запозичень і мізерно малу – на фонетичному,
граматичному рівнях, тобто, за словами В.В. Акуленка, виявляється творчий характер мови [9:13].
Контактування мов може відбуватися на рівні діалектів, літературної мови і діалектів, літературних
мов. Дослідження кожного рівня вимагає окремих підходів.
Досить складним наразі завданням є вироблення єдиної термінологічної системи в теорії мовних
контактів. Оскільки досить детально проаналізовано ці поняття у працях вітчизняних лінгвістів
Ю. Жлуктенка, С. Семчинського, Г. Зимовець, то у цій статті ми на їх характеристиці не зупиняємось. Із
вище перерахованих термінів найдоцільнішим для родового поняття вважають "мовний контакт" і
"взаємодія мов", які в більшості праць є взаємозамінними. Правомірним є погляд Ю. Жлуктенка, який
зауважує, аби дві або більше мов почали взаємодіяти, вони мають розпочати контактування [4:6]. На наш
погляд, вершину в цій ієрархії має посідати поняття ’’мовний контакт’’ як назва родового терміна, адже
взаємодія теж вимагає двостороннього впливу. А, як відомо, при контактуванні вплив може
здійснюватись і в одному напрямі, хоча при білінгвізмі можемо говорити і про взаємодію.
Неоднозначним є ставлення і до понять інтерференція, інтеграція, запозичення, субстрат,
іншомовний елемент, конвергенція, дивергенція. Найбільшу суперечність викликають поняття
інтерференція і запозичення як процес і результат мовних контактів. Під лінгвістичною інтерференцією
розуміють зміни, які відбуваються в різних мовних системах (літературної мови чи діалекту) під час
мовного контакту [10:139]. У. Вайнрайх розумів інтерференцію як відхилення від норм у двомовних осіб
[2: 22]. Хоча важко погодитись із встановленою нормою і її порушенням у діалекті, та, зрештою, і в
літературній мові, адже відхилення від норми може відбуватись не тільки під упливом інших мов, а
внаслідок, наприклад, власного розвитку. На наш погляд, про інтерференційне явище доцільно говорити
при масовому білінгвізмі і лише в усному мовленні, наприклад, у діалекті, в розмовній мові, а в мові вже
відбитий результат, тому ми погоджуємось із пропозицією С. Семчинського називати результати мовних
контактів запозиченнями, а процес – інтерференцією [11:19], але зважаючи на те, що запозичення
повністю ввійшло в систему мови-реципієнта, то воно є генетичним запозиченням.
© Титаренко В.М., 2003
207

Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 14. Філологічні науки

Що ж до інших термінів, то вони можуть застосовуватись на позначення окремих виявів мовних
контактів: схрещення, гібридизація, змішування мов – для називання процесів, явищ, що відбулися в
результаті мовного контакту, а наслідком є утворення мовної системи, яка суттєво відрізняється від
основ контактуючих мов (процеси у креольських мовах); взаємодія, взаємний уплив мов,
взаємопроникнення – коли внаслідок контакту зазнають змін одночасно лінгвосистеми обох мов;
терміном взаємовідношення, можна називати співвідносні, ситуативні явища; конвергенція, дивергенція,
інтеграція – як прояви інтерференції.
Досі мова йшла про синхронний рівень. Всю вищеописану парадигму досить складно застосувати у
плані діахронії, де потрібно враховувати час появи запозичення, який визначити в переважній більшості
слів складно. Відліком вважають першу фіксацію у пам’ятках, але такий підхід не дає повного уявлення
про хронологізацію, оскільки запозичений елемент міг бути відомий лише писареві (автору) пам’ятки
або ж, навпаки, до фіксації довгий час побутувати в народнорозмовній мові. Крім цього, слід ще
враховувати частотність уживання, словотворчу активність, валентність, адаптацію на різних рівнях.
Подібна ситуація із встановленням шляхів запозичення через посередництво чи безпосередньо.
Історичний словник української мови, Етимологічний словник української мови, Словник
староукраїнської мови XVI–XVII ст., Історичний словник українського язика дуже часто мають
розбіжності і в датуванні, і у вказівці на шляхи. Повному висвітленню фонетичної, лексичної,
граматичної субституції заважає відсутність кодифікації на той час. Наприклад, відам, бозка, матка –
однозначно сказати важко, чи ці риси є характерними для мовлення писаря або доповідача, є нормою на
той час у діловодстві чи й взагалі складовою народнорозмовної мови. На заваді для об’єктивних
висновків стоїть відсутність пам’яток одного стилю з певної епохи на різних теренах, різножанрових
текстів. Зважаючи на все вищесказане, у діахронічному плані будь-який іншомовний елемент ми будемо
називати запозиченням, навіть за умови епізодичності його у тексті, інтерференційності.
Оскільки іншомовні впливи наявні у кожній мові, то процес запозичення є закономірним явищем.
Поява запозичень спричиняється екстралінгвальними та інтралінгвальними чинниками. До власне
мовних належать: уніфікація мовної картини світу, лексична недостатність мови-реципієнта, заповнення
мовної лакуни; потреба у семантичному обмеженні питомого слова, усуненні його багатозначності,
вищий ступінь термінологічної визначеності запозичуваного слова, яка склалася у мові-джерелі,
порівняно з наявним у приймаючій мові відповідником [12:11]. Ю. Сорокін додає ще: доповнення або
створення нової лексико-семантичної групи мови-реципієнта, "інтернаціональність" запозиченого слова
в європейських мовах, більша семантична виразність, "термінологічність" запозиченого слова, ніж
питомого [13:59].
Оцінка запозичень у лінгвістиці неоднозначна. Одні дослідники вважають, що чужі елементи лише
додаються до системи мови, яка запозичує; інші говорять про гальмівний уплив на розвиток мовиреципієнта, бо при цьому втрачається її самобутність. Більшість схильна до протилежного висновку:
запозичення збагачують лексикон мови словами іншомовного походження[11:3], новими словами та
семантичними відтінками [14:33], заповнюють тимчасовий вакуум, стимулюють розвиток мови.
Мало досліджені іншомовні впливи на фонетичному і граматичному рівнях, але з упевненістю
можемо констатувати, що запозичень на фонетичному, дериваційному, граматичному рівнях у мові
незначний відсоток. Слово, оселившись у новій мовній системі, приймає ознаки, закони цієї системи,
наприклад, пол. слово miasto на українському ґрунті стало місто, ratuš чоловічого роду стало жіночого.
Дуже рідко запозичені фонетизми не адаптуються до новоприйнятої мови: чеське promen – українське
промінь, старослов’янське влада – українське влада. У мовах при контактуванні утворюються
співвідносні елементи на фонетичному, граматичному рівнях (наприклад, передача носових з польської
мови).
Отже, у сучасній мовознавчій науці, незважаючи на велику кількість досліджень у сфері мовних
контактів, як на рівні діалектів, так і літературних мов, не існує єдиної виробленої термінологічної
системи. Запропонована модель у цій статті, яка стосується лише лінгвістичного аспекту, не претендує
на довершеність і кінцевий розв’язок цієї проблеми. Попередні розвідки вказують на складний механізм
засвоєння іншомовного елемента: інтерференція – іншомовне слово – запозичення; субституція на всіх
рівнях. Фонетичний, морфологічний, дериваційний рівні протиставляються лексичному, якщо на
попередніх іншомовний уплив і відбувається, то тільки завдяки лексико-семантичниму і поряд із ним.
Для об’єктивного дослідження мовних контактів варто було б з’ясувати і дослідити глибше ряд
питань:
– по-перше, проаналізувати влив іншомовних елементів на структуру мови окремо на всіх рівнях, бо,
незважаючи на значну кількість студій у сфері лексики, важливим є дослідження лексико-семантичних
змін тематичних груп як у синхронії, так і діахронії, а фонетичний і граматичний рівні залишаються мало
дослідженими;
– по-друге, чи є відмінність у наслідках при контактуванні споріднених і типологічно різних мов,
наскільки активними є ці контакти;
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– по-третє, чи відбувається взаємовплив контактуючих мов одночасно;
– по-четверте, доцільно було б зробити поетапний синхронний зріз (XI-XII, XIV-XVII, XVIII, XIX,
XX ст.) і зробити порівняльну характеристику.
Вивчення проблем мовного контактування, як уже зазначалося, є одним із завдань інтерлінгвістики,
але широкий ряд цих та інших нерозв’язаних проблем цілком можуть бути предметом окремої
лінгвістичної дисципліни, на що вказував Е. Верещагін і що розробляв О. Карлинський.
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Титаренко В.М. Теория языковых контактов сквозь призму современной терминологии.
В статье акцентируется внимание на неустойчивости терминологии, рассматривается механизм
проникновения заимствований в плане синхронии и диахронии, причины появления иноязычных елементов
и их оценка в современном языковедческой науке.
Titarenko V.M. The Theory of Language Contacts in Modern Terminology.
The article deals with the unstability of terminology; the mechanism of penetration of borrowings from the point
of view of synchronology and diachronology; the reasons of appearing of foreign elements and their estimation
in the modern linguistics.
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РОЗВИТОК СИСТЕМИ ДЕРИВАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ НА БАЗІ КОРЕНЕВИХ МОРФЕМ
Стаття присвячена проблемі дериваційних афіксів перехідного статусу, що набули регулярності у
сучасних новотвірних процесах під упливом інтернаціоналізації мови, деспеціалізації термінів, унаслідок
зростання потреб у номінації нових явищ дійсності.
У сучасній дериватології виділяють клас словотвірних одиниць перехідного статусу, які мають
кореневу семантику, виступають компонентами складних слів, проте розвивають здатність утворювати
"однотипний ряд слів", тобто виступати "носієм узагальненого словотвірного значення" [1: 40].
Синкретичний характер таких словотвірних одиниць, які перебувають на межі основоскладання й
афіксації, зумовив їх різну класифікацію і численну термінологічну інтерпретацію [2: 206]. Найчастіше
цей клас перехідних одиниць називають афіксоїдами і розглядають у руслі тенденції до розвитку афіксів
із компонентів складних слів, яка "вважається загальною і визначальною в поповненні арсеналу
словотворчих засобів мови" [2:206].
В українській дериватології сформувався підхід до оцінки афіксоїдності регулярних компонентів
складних слів на основі ступеня їх десемантизації і набуття узагальнено-абстрактного значення. На
думку К.Г. Городенської, найвищий ступінь префіксоїдності мають іншомовні елементи з кількіснооцінним значенням, а ступінь префіксоїдності іншомовних елементів з конкретно-предметним і
процесуальним значенням низький, тому що вони слабо десемантизуються [1: 41].
Зважаючи на особливий статус словотвірних засобів, які, зберігаючи лексичну наповненість, у своїх
функціях наближаються до дериваційних афіксів, умотивованим є термінування їх словом "лексикоморфеми", яке, слідом за російськими мовознавцями, вживає М.М. Богдан [3;4]. Більшість таких
лексико-морфем, або аглютинативних морфем, греко-латинського походження, оскільки, на відміну від
питомих коренів, вони менш обтяжені конкретно-предметним значенням, живомовними асоціаціями. У
новотворенні 90-х років CC - початку CCI століття виявляють активність у сполученні з іменниками і
прикметниками ряд препозитивних елементів: авто-, агро-, аеро-, аудіо-, біо-, вело-, відео-, еко-,
електро-, етно-, кіно-, мікро-, міні-, психо-, соціо-, теле-, фіто-, фото- та ін.
Не применшуючи ролі традиційних словотвірних способів у процесах неологізації, слід відзначити
високу активність порівняно нових словотвірних типів із запозиченими аглютинативними морфемами
(9% від загальної кількості новотворів). Як відомо, греко-латинські основи виступають ядром
термінологічної лексики, забезпечуючи уніфікованість значень терміноелементів. Характерні для
сучасної мови проникнення частини термінів у загальновживану лексику, їх деспеціалізація зумовили
використання інтернаціональних лексико-морфем для творення нових слів у різних стилях української
мови. "Їх вільність у сполученні з багатьма основами зумовлена тим, що вони мають стандартні,
уніфіковані значення і здебільшого не обтяжені багатозначністю" [5: 101].
Найвищий ступінь префіксоїдності мають препозитивні іншомовні елементи з кількісно-оцінним
значенням. У новотворенні досліджуваного періоду з цієї групи лексико-морфем найчастіше
використовується префіксоїд міні-. Продуктивною є реалізація значення міні- у поєднанні з назвами
виробничих і торговельних об’єктів (міні-біржа, міні-буфет, міні-завод, міні-пекарня, мініпідприємство), назвами закладів освіти (міні-дитсадок, міні-студія, міні-школа), назвами механізмів,
предметів побуту (міні-дисплей, міні-калькулятор, міні-магнітофон, міні-трактор).
Словотвірне значення, яке вносить компонент міні- у структуру похідних, – "менший за розміром,
обсягом порівняно з названим твірним словом). Напр. . : Не минуло й два тижні, як у нього на подвір’ї
запрацював власний міні-млин (Голос України). Поширеність даної словотвірної моделі зумовлена
суспільними чинниками: процесом роздержавлення, розширення сфери обслуговування за рахунок
малих підприємств, відходом від гігантизму, деталізацією суспільного життя. Напр. : Автор пропонує не
будувати більше дитячих садків, кожен з яких обходиться державі приблизно в 1 млн. карбованців, а
організувати дошкільні міні-групи (Профспілкова газета); Тут діють міні-пекарня, макаронна лінія, цех
з виробництва гречаної крупи (Урядовий кур’єр). Високий ступінь аглютинативності форманта мінідозволяє поєднувати його з демінутивними іменниками, словотвірні можливості яких, як правило,
обмежені: міні-дитсадочки, міні-тракторець .
Процес уходження елемента міні- через побутову лексику [6: 42], зокрема, через назви вкороченого
одягу [7: 101], позначився на сфері функціонування похідних даного типу - переважно в розмовнопобутовому стилі, звідки вони потрапляють у засоби масової інформації: міні-гастролі, мінідослідження, міні-інтерв’ю, міні-фейлетон. Сполучення міні- з назвами, семантика яких несумісна з
префіксоїдами кількісно-оцінного значення, веде до творення оказіоналізмів (міні-держава, міні© Віняр Г.М., 2003
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республіка). Останнім часом з’являються дидактичні терміни з цим префіксоїдом: Кожен урок
перетворюється на міні-дискусію (Рідна школа); Загалом, поза цим змістом, як показує
експериментальний досвід, втрачається дійове розвивальне значення будь-якого навчального заняття чи
міні-модуля (Педагогіка і психологія).
Термінологічний елемент грецького походження мікро-, який має значення "дуже малий,
найдрібніший, пов’язаний з вивченням або вимірюванням дуже малих предметів, явищ, величин" [8:
433], також виявляє значну активність у новотворенні кінця ХХ - початку ХХІ ст. Більшість новотворів
засвідчують
його
традиційне
використання
в
термінотворенні:
мікробіосейсмополігон,
мікросейсморайонування, мікробульба, мікролептон, мікроземлетрус, мікропедіатрія, мікрорівень.
Напр.: Поки що кінцевою елементарною сходинкою, вочевидь, є лептони та мікролептони. Але, напевно,
вглиб матерія невичерпна – надалі наука можливо виявить мікромікролептони (Наука і суспільство).
У нетермінологічних утвореннях семантика мікро- близька до значення міні- -"менший, ніж
звичайно" : мікродискусія, мікроепоха, мікроінтерв’ю, мікросенсація.
Можливе оказіональне використання мікро- з виражальною метою: Ситуація ускладнюється тим, що
таких "мікрогостей" важко позбутися : наявні методи очищення води пасують перед вірусами (Наука і
фантастика, 1991, №5, с. 5); Патологічна ейфорія "десакралізації" породила мікроорду новітніх
газетярів-літературознавців, які напрямець підключені саме до люмпенізованої частини реципієнтів
(Сучасність, 2000, №4, с. 80). Для вираження семантики "найменший" починає використовуватися
лексико-морфема грецького походження нано- (карликовий): На думку членів CIRP, найбільш обіцяючим
в цьому відношенні є мікро технології і нанотехнології (Дзеркало тижня, 25 листопада 2000).
Антонімічний префіксоїд макро- залучається до номінації нових явищ значно рідше, ніж мікро-,
зважаючи, очевидно, на такий екстралінгвальний фактор, як напрям розвитку людського пізнання вглиб,
до найдрібніших елементів світобудови. Лексико-морфема макро- бере участь в оформленні термінослів:
макропланктон, макроекономіка, макроареал. Напр.: У нашій країні практично всю економіку
приватизовано, і держава виконує лише роль макрорегулятора ( Україна і світ сьогодні, 9 липня 1999).
Іншомовні префіксоїди з кількісно-оцінним значенням виявляють різну міру адаптації до словотвірної
системи української мови. З українськими основами активно сполучаються лексико-морфеми міні- і
мікро-, які мають високий ступінь абстрагованості значення і не співвідносяться з українськими
дериваційними засобами (міні-млин, мікробульба). Розмежування сфер сполучуваності спостерігаємо при
деривації з елементами моно-, бі-, полі-, які корелюють з українськими відповідниками (пор.:
монолінгвальний – одномовний).
Широко представлені у матеріалі сучасного новотворення деривати з препозитивними лексикоморфемами конкретно-предметної семантики, які словотвірну функцію поєднують з атрибутивною (агро-,
біо-, авто-, вело-, відео-, еко-, кіно-, теле- та ін. ). Окремі з запозичених лексико-морфем сприймаються як
усічення прикметників, утворених на базі греко-латинських основ автоматичний, біологічний,
кінематографічний, велосипедний тощо. Зважаючи на це, окремі автори розглядають утворення із
запозиченими препозитивними елементами як частковоскорочені абревіатури. Відоме тлумачення їх як
складених найменувань з особливими незмінними прикметниками. Проте не всі утворення із зазначеними
лексико-морфемами мають аналітичні відповідники з повними прикметниками (кінокумир), до того ж не
всі запозичені елементи входять до прикметникових основ (пор. : аудіо-, відео-).
Регулярність ряду лексико-морфем з різним ступенем префіксоїдності у поєднанні з іменними
основами переконує у специфічності даного способу творення нових слів, який є свідченням розвитку
словотвірної системи, взаємодії одноосновної і багатоосновної деривації. Поширеність аглютинативних
морфем як засобу новотворення дозволяє зробити припущення про становлення нового способу
оформлення похідних – за допомогою регулярних основ, або префіксоїдів, оскільки процес перетворення
основ складних слів в афікси досить тривалий і супроводжується постійним поповненням класу одиниць
перехідного статусу.
Розвиток класу препозитивних іншомовних елементів у сучасному словотворенні відбувається двома
шляхами:
1)
поповнення новими префіксоїдами за рахунок запозичених основ, які набувають
словотворчої регулярності (аудіо-, відео-, еко-);
2)
розвиток нових значень, омонімічних відношень у системі лексико-морфем, які вже
функціонують у словотворенні (біо - зі значенням "біологічний" і біо- - "біоенергетичний",
авто- - "автоматичний" і "автомобільний", радіо- - "радіотехнічний" і "радіоактивний").
Досліджуючи сучасні способи словотвору, В.М. Лейчик зазначає, що " в певну епоху на перший план
в ролі лексико-морфологічного активу висувається певна кількість морфем, котрі мають
соціолінгвістичні ознаки загальновідомості, частотності соціальної значимості і психолінгвістичну
ознаку короткості (оптимальності довжини) [8: 12]. Аналізовані запозичені лексико-морфеми
відповідають названим критеріям, оскільки є ощадливим способом передачі змісту складних понять і
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беруть участь у номінації найновіших явищ у галузі техніки (авто-, вело-), народного господарства
(агро-), захисту навколишнього середовища (біо-, еко-), засобів масової інформації (відео-, теле-) та ін.
Препозитивні елементи відео-, кіно-, теле- набули поширення у новотворенні досліджуваного періоду
внаслідок зростання ролі кінематографії і технічних засобів масової інформації в епоху науковотехнічного прогресу і інформатизації суспільства. Вільне приєднання даних лексико-морфем до
широкого кола основ забезпечується тим, що вони "мають абстрактне значення і лише співвідносяться з
певними поняттями, окремою предметною галуззю"[5: 100]. Так, аглютинативна морфема кіно- у
сполученні з іменниковими основами може виражати значення прикметника кінематографічний
(кіноматеріал, кінопроцес, кінотворчість), називати жанр кінофільму (кінобойовик, кіногазета,
кіносеріал), предмети і явища, пов’язані зі створенням і прокатом фільмів (кіномістечко, кіноринок,
кіноспоруда), осіб (кінобізнесмен, кінопоет). В основі сполучуваності елемента кіно- з твірною основою
можуть лежати метафоричні відношення. Напр. : На кінокарті планети київський студентський
фестиваль "Пролог", очевидно, непомітний (Культура і життя).
Препозитивна лексико-морфема теле- в основному дублює значення прикметника телевізійний, через
що останній в аналітичних назвах виступає значно рідше. Досить частотне вживання означення такої
семантики на користь аглютинативної морфеми, яка долучається до твірного іменника як кваліфікатор
поняття безпосередньо, проминувши стадію деривації аналітичного найменування : телеаудиторія,
телеепізод, телеініціатива, телекомунікація. Продуктивне новотворення з елементом теле- пов’язане з
розвитком телебачення, з урізноманітненням жанрів його передач: телебесіда, телевипуск,
телевечорниці, телегурток, теледиспут, телеінтерв’ю, телемарафон, телерозповідь, телесюжет,
телетиждень.
На особливу увагу заслуговує факт появи нової лексико-морфеми, яка розвивається внаслідок набуття
кореневою морфемою регулярних словотвірних зв’язків. Це явище, як правило, пов’язане з виникненням
і розвитком певної галузі знань або суспільного життя. Так, бурхливий розвиток відеотехніки,
поширення відеопродукції і потреба у зв’язку з цим у нових назвах зумовили словотворчу активізацію
основи відео- (з лат. "дивлюся", "бачу"), яка до 80-х років засвідчена лише в структурі кількох слів:
відеотелефон (СУМ. Т. 1, с. 582); відеограма, відео-рекордер, відеосигнал, відеофонограма (СІС, 1974, с.
127). Матеріал сучасного новотворення містить понад 60 дво- і трикомпонентних утворень з цим
елементом.
Як зазначає Н.Ф. Клименко, основа відео- "виступає ощадливим засобом, який переводить цілі ряди
різнорідних явищ і предметів в один клас"[6: 100] . За допомогою відео- оформлюються назви технічних
засобів для фіксації і відтворення відеозапису (відеоапаратура, відеоплеєр, відеотехніка), назви
приміщень і закладів для створення й демонстрації відеопродукції (відеобар, відеозал, відеокабіна,
відеооб’єднання, відеосалон, відеостудія, відеоцентр), назви жанрів відеопродукції (відеомюзикл,
відеосеріал, відеотижневик). Похідні з відео- можуть передавати значення "виконуваний за допомогою
відеозапису": відеотренінг - коректування поведінки людини за допомогою відеозапису.
На відміну від лексико-морфем теле-, кіно-, іншомовний елемент відео- не має відповідного
прикметника, тому не співвідноситься зі складеними атрибутивними найменуваннями. Це непрямим
чином засвідчує словотворчу самостійність препозитивних іншомовних елементів, які виступають
засобами первинної номінації, а не стягненими формами прикметникових основ.
Лексико-морфема відео- може сполучатися і з абстрактними іменниками (відеобум, відеопіратство),
у художніх творах та публіцистиці використовуються оказіональні утворення з відео- для оцінки
негативних явищ: відеобезумство, відеокайф (Є. Гуцало). Напр. : Відеохалтура поглинула наші екрани
(Ранок); Кого з нас, дорослих, не дратують і не лякають відеотенета, в яких останнім часом
заплуталися тисячі підлітків?(Жінка). Сполучення елемента відео- з широким колом основ для
вирішення номінативних і художньо-експресивних завдань демонструє великі комбінаторні можливості
цього префіксоїда, зумовлені однозначністю його семантики, співвіднесеністю з явищем, що набуло
поширення у різних сферах життя суспільства.
Активізація лексико-морфеми відео-, що вказує на засоби фіксації і відтворення інформації для
зорового сприймання, вплинула на словотворчу активність основи латинського походження аудіо-,
семантика якої пов’язана зі слуховим сприйняттям інформації, музики (відео- і аудіопродукція; аудіо- і
відеоапаратура ). Елемент аудіо- (з лат. : "чую, слухаю") сполучається у сучасному новотворенні як з
іменниками, так і з прикметниками. Напр. : Новий зоровий ряд потребував нового аудіовирішення
(Всесвіт); Це був лише прелюд параджановського аудіовізуального кіно. . . (Україна). Набули поширення
також трикомпонентні утворення з аналізованими префіксоїдами, у яких до повного слова долучаються
два препозитивних елементи з атрибутивною функцією: кіновідеоасоціація, кіновідерпрокат,
радіотелестанція. Появі таких новотворів сприяє їх компактність, можливість передати в одній лексемі
складне розчленоване поняття.
Семантично близькі препозитивні елементи виявляють здатність сполучатися з одними і тими ж
основами, що уможливлює появу в усному і писемному мовленні тимчасових комплексів, які
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складаються з двох-трьох лексико-морфем і спільної твірної основи. Напр. : НЛО спостерігається,
фіксується радіолокаційними, магніто- і звукометричними приладами, за допомогою кіно-, фото- і
телекамер у польоті, на землі чи на воді ( Профспілкова газета); Знімати на відео-, кіно- чи фотоплівку
(Молодь України). Належність кінцевої основи кожній з лексико-морфем графічно фіксується висячим
дефісом після них: теле- і радіокомпанія, теле- і кіносвіт.
Значна частина новотворів з аглютинативними морфемами пов’язана з такою соціально важливою
сферою, як освоєння, вивчення і захист навколишнього середовища (біо-, еко-, гео-, агро-). Соціальна
значимість лексико-морфем із галузі охорони довкілля засвідчена участю основи слова екологія у різних
способах оформлення новотворів: абревіація (науково-виробнича фірма "Екопром"), поєднання з
препозитивними елементами (геоекологія, ендоекологія), виділення словотворчого елемента еко-, який
набув активності у кінці 80-х років ХХ ст. (екобізнес, екомітинг, екосистема, екоцентр). Лексикосемантичне значення елемента еко- (з грецької – "дім", "батьківщина") сформувалося на основі лексеми
екологія, яка позначає науку про взаємовідносини живих організмів з навколишнім середовищем.
Елемент еко- може виступати як основа у дериватах з суфіксоїдами (екометрія, екоцид) і як префіксоїд в
утвореннях з мотивуючими іменами ("Екомоніторинг" – вимірювальна система із застосуванням
гідрооптичної апаратури).
Продуктивність словотворення за допомогою греко-латинських елементів відбувається під упливом
поглиблення наукових знань, виникнення нових наукових галузей на межі різних наук. Напр. : Перед
нами гостро стоїть питання не лише про створення екологічного інституту на Україні, а й про
потребу формування цілком нової галузі знань – геосоціології, науки, покликаної вивчати структурнофункціональні особливості соціосфери і підпорядкованих їй конкретних геосоціосистем (Вісник Академії
наук). Проблема збереження довкілля, розвиток екологічної науки пов’язані зі створенням нових
термінів за допомогою елементів агро-, біо-: агроекологічний, біотехнології.
Продуктивна лексико-морфема агро- (СУМ фіксує 27 утворень), значення якої традиційно
відповідало слову агрономічний (СУМ. Т. 1, 18), у сучасному словотворенні вживається також у значенні
аграрний, сільськогосподарський, причому з більшою емпіричною продуктивністю. Препозитивний
елемент агро-1, який вносить у семантику новотвору значення "агрономічний", рідше зустрічається у
новотворенні загальновживаної лексики, оскільки використовується здебільшого для продукування
термінів (агростанція, агрохімлабораторія), які потрапляють до загального вжитку через пресу,
періодику. Напр. : Екологічний стан навколишнього середовища загальновідомий: тотальне забруднення
біосфери, порушення агротехнології тощо (Профспілкова газета, 1990, №15, с. 14).
Значення "аграрний" передає лексико-морфема агро-2, яка набула поширення внаслідок частотного
вживання її у структурі найменування агропромисловий комплекс, усічення агропром, похідного
агропромівець. У нашому матеріалі препозитивний елемент агро-2 представлений у назвах
сільськогосподарських підприємств (агрогосподарство, агрокомбінат, агрофірма), назвах осіб
(агроброкер). Розвиток омонімії в лексико-морфемі агро- пов’язаний з тим, що ця латинська основа
функціонує не тільки в слові агрономічний, але й у лексемі аграрний.
Явище розвитку омонімії в системі запозичених лексико-морфем спостерігаємо і на прикладі
препозитивного елемента біо-, який традиційно відповідає значенню "біологічний" або вказує на
стосовність до життя, життєвих процесів: біоадаптація, біоЕОМ, біоробот. Напр. : Одночасно при
ін’єкційному введенні різко зростає біодоступність ацетилсаліцилової кислоти (Фармакологічний
журнал).
Нове значення лексико-морфеми біо- розвинулося на базі терміна біоенергетика, під яким, як
правило, розуміють здатність людського організму впливати на біополе іншої людини. Численні
публікації на тему біоенергоінформатики містять ряд термінів, що уже набули загальновживаного
статусу: біодіагностування, біооболонка, біополе, біоцілительство. Так, біолокація - "це феноменальна
здатність окремих людей шукати воду, корисні копалини, підземні порожнечі за допомогою рук або
нескладних приладів: лози чи металевої рамки" (Знання та праця). Напр. : Метод, успішно освоєний
ентузіастом і лише недавно введений до наукового лексикону під терміном біолокація, прийнято на
озброєння у виробничому об’єднанні "Північукргеологія" (Вісник Академії наук ). Причиною омонімічних
відношень елементів біо-1 і біо-2 є те, що скорочення прикметника біоенергетичний відбулося по межі
запозиченої основи біо-, яка у його структурі вжита в усталеному значенні: "такий, що стосується
життєвих процесів", а у структурі розглянутих новотворів відповідає значенню "біоенергетичний".
Сучасний рівень розвитку людського суспільства характеризується посиленою увагою до
національних, психологічних, соціальних сфер його життя. Оформлення нових понять, пов’язаних з
відродженням народних, національних основ духовності, відбувається за допомогою словотвірної моделі
з препозитивним елементом етно- (з грецької "народ"): етнолінгвістика, етнодидактика,
етнопедагогіка, етнополітика. Напр. : Український мовленнєвий етноетикет пов’язаний із вдачею
українця, його етнопсихологічними рисами (Дивослово).
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Високий ступінь аглютинативності запозичених лексико-морфем дозволяє утворювати компактні
назви з двома препозитивними елементами для передачі складних розчленованих понять і ознак, що є
дуже важливим на сучасному етапі розвитку наукових підрозділів у напрямі їх взаємодії. Напр. : За
фахом я історик, працюю над комплексним етнолінгвосоціологічним дослідженням "Україна: сучасна
етнолінгвістична ситуація"( Слово і час).
Набули активності в оформленні новотворів елементи психо- і соціо-: психоенергія, психокультура,
психоенергоінформатика; соціоекосистема, соціокультурний, соціогуманітарний, соціоукраїністика.
Напр. : Нова комплексна наука про гармонізацію взаємин суспільства та природи – соціоекологія, яка
базується на сучасному системному підході (Освіта). Аналізовані лексико-морфеми сполучаються як з
іменниками, так і прикметниками.
Особливістю сполучуваності таких продуктивних в українському словотворенні елементів, як авто-,
вело-, є творення не тільки номінативних лексем (автоспоживач, автотехобслуговування; велотурне,
велопатент), але й оказіональне поєднання їх з іменниками на основі метафоричних відношень
(автовидовище, велокінь). В основі таких утворень - регулярність запозичених основ авто-, вело-, що дає
можливість творення за аналогією : І у вас, і у нас сяючий достатком автомонстр прокладає чітку
межу між відносним багатством і відносною бідністю (Наука і фантастика).
Розвиткові способу оформлення новотворів за допомогою препозитивних інтернаціональних
елементів сприяють їх широкі комбінаторні можливості, вихід за межі термінології, адаптація до системи
українського словотвору, що виявляється в активній сполучуваності з українськими іменними основами.
У новотворенні 90-х років ХХ – початку ХХІ ст. спостерігається високий ступінь емпіричної
продуктивності греко-латинських лексико-морфем, поповнення їх арсеналу новими словотворчими
елементами (аудіо-, еко-), розвиток нових словотвірних значень на базі існуючих препозитивних
елементів (агро-2, біо-2).
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Матеріал надійшов до редакції 15.12.2003 р.
Виняр А.Н. Развитие системы деривационных средств на основе корневых морфем.
Статья посвящена проблеме деривационных аффиксов переходного статуса, которые стали
регулярными в современных словообразовательных процессах под влиянием интернационализации языка,
деспециализации терминов, вследствие возрастающих потребностей в номинации новых явлений
действительности.
Viniar H.M. The Development of the Derivational Means System on the Basis of Root-Word Morphemes.
The article investigates transitiveness of derivational affixes which have become frequently used in modern
word-forming process as a result of internationalizing the language, despecializing of terms and the increasing
necessity to define new phenomena.
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ЗМІНА СЕМАНТИЧНОГО ОБ’ЄМУ СЛОВА
(на матеріалі лексики архітектури)
У статті порушена проблема стосується семантичних змін запозичених слів у процесі їхнього освоєння
(на матеріалі архітектурної лексики української мови).
Архітектурна лексика сучасної української мови в своїй основі є запозиченою. Найбільший об’єм
запозичень становлять давньогрецькі та латинські слова, що цілком закономірно: архітектура в її
класичному – європейському – розумінні зародилась і сформувалася саме в Давній Греції та
Стародавньому Римі.
У процесі запозичення, тобто адаптації, давньогрецькі та латинські терміни і найменування
архітектури проходили, поряд з іншими процесами, семантичне освоєння, яке найбільшою мірою
проявляється у зміні семантичної структури. Відомо, що при освоєнні семантичний об’єм слова мовиджерела порівняно з мовою-рецептором майже завжди зменшується, часто – суттєво, тобто із багатьох
семантичних варіантів, як правило, використовується один.
Архітектурна лексика надає значний матеріал стосовно модифікації семантичного об’єму запозичених
елементів. Характерно, що в багатьох випадках полісемантичне іншомовне слово має до десятка значень*.
Напр.: лат. гути (прикраси у вигляді ряду маленьких конусів, циліндриків і т.п. на нижній поверхні мутул і
поличок доричного антаблемента) – 1. Крапля, 2. Плями, 3. Гути, 4. Невелика кількість; грец. обеліск
(кам’яний прямокутний стовп, що звужується догори, з пірамідальною загостреною верхівкою) –
1. Невеликий рожен, 2. Клинок, 3. Ніжка циркуля, 4. Мідна або залізна монета (із зображенням рожна),
5. Обеліск; грец. база (підніжжя, нижня опорна частина колони, пілястри, анта тощо) – 1. Хід, рух, 2. Крок,
3. Перехід, 4. Хода, 5. Вірш. стопа, 6. Нога, ступня, 7. Підставка, 8. База, 9. Сталість.
Досить часто слово в мові оригіналу має два значення – загальновживане і термінологічне, тобто
спостерігається перенесення (розширення) семантики за принципом метонімії: грец. анфемій
(стьожковий орнамент із пальмет, стилізованих квітів тощо) – 1. Квітка, 2. Зображення квітки; грец.
гейсон (виносна плита вінчаючого карниза грецьких ордерів) – 1. Карниз, виступ, 2. Край; лат. дентикули
(ряд невеликих прямокутних виступів як частина карниза) – 1. Зубчик, 2. Дентикули.
Цікаво, що серед значень, які у запозичених лексем відзначаються тільки в мові-джерелі, є назви
звичайних предметів, котрі неможливо було б передбачити, знаючи ці слова тільки як архітектурні
терміни: грец. акротерій (скульптурне зображення над кутками фронтонів) означає ще кінцівки (рук та
ніг); грец. лабіринт (будова або парк зі спеціально заплутаним планом) називає ще невід і спіральну
мушлю; грец. цела (внутрішня частина античного храму) іменує ще чарунку (в бджолиних стільниках).
Суттєвим для мови взагалі є той факт, що переносні значення, значення стилістично забарвлені, які
етимологічно притаманні лексемам мови-джерела, практично ніколи не надходять до мови-рецептора.
Напр., мають переносні значення: грец. акрополь (міська фортеця) – твердиня, оплот; лат. портик (галерея,
хоча б одна сторона якої становить собою відкриту колонаду) – вчення стоїків; лат. фасцій (три смуги, на
які членується іонійський архітрав) – група. Мають конотативні значення: грец. акант (орнаментальне
зображення листя аканта) – жарт. сива волосина; грец. апсида (виступ будівлі, напівкруглий або
многокутний у плані, перекритий напівкуполом або зімкненим напівсклепінням) – ірон. сплетіння.
Варто зауважити, що термінологічні значення з інших спеціальних систем не ввійшли до української
мови. Так, приналежністю латинської мови залишилося спеціальне вживання слова арка (матем. дуга),
слова ордер (військ. стрій, шеренга).
Часом переносне значення лексеми розвивається в мові, яка запозичує архітектурний термін. Напр.,
лат. фундамент (основа, підвалини споруди) одержало переносне значення – основа чого-небудь – уже в
українській мові і з такою семантикою набуло найширшого використання (напр., фундамент: економіки,
промисловості, прогресу, демократії, правових знань, освіти).
Таким чином, архітектурні терміни і найменування української мови підтверджують закономірності
загальних процесів семантичних змін.
Матеріал надійшов до редакції 15.12.03 р.
Хмелинская Р.М. Изменение семантического объема слова (на материале лексики архитектуры).
Работа касается вопроса семантических изменений заимствованных слов в процессе их освоения (на
материале архитектурной лексики украинского языка).
Khmelinskaya R M The Change of the Semantic Volume of a Word (Based on Architectural Vocabulary).
The article sets out the issue of semantic changes of borrowings in the process of their learning (based on
architectural vocabulary of the Ukrainian languge).
*
Значення давньогрецьких і латинських слів подаються за джерелами: Дворецкий И.Х. Древнегреческо-русский
словарь в 2 т. – М., 1958, Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. – Изд. 2-е. – М.,1976.
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ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ СОМАТИЗМІВ
У статті проаналізовано погляди дослідників на вивчення соматичної лексики, охарактеризовані
можливості цієї лексико-семантичної групи щодо витворення вторинних номенів.
Серед проблем теорії номінації чільне місце посідає визначення типів мовних значень, а також види
номінації – пряма, непряма, первинна, вторинна – та ін. У межах вторинної номінації вичленовуємо
об’єкт нашого зацікавлення – дослідження лексико-семантичної групи (ЛСГ) соматизмів як бази у
продукуванні вторинних номенів та одного з основних засобів реалізації у мові принципу
антропоцентизму. Особливе значення має вивчення тих одиниць, на базі яких витворилися розгалужені
ряди вторинних назв. До таких лексем належать соматизми – назви частин людського тіла. Активність
вторинного творення лексики на базі соматизмів становить реалізацію в мові одного з її базових
принципів – антропоцентризму.
Мета статті – проаналізувати погляди дослідників щодо прийомів вивчення соматичної лексики та
здатність елементів цієї ЛСГ до витворення похідних значень, вторинних номенів.
Зауважимо, що згаданий вище принцип антропоцентризму на лексико-семантичному рівні мови
реалізується так само докладно, як і на граматичному рівні. Лінгвістичну сутність антропоцентризму
оцінюють як творення понять та граматичних значень і відповідних форм їх вираження на основі
відношення до суб’єкта [1:59]. Це один із визначальних принципів структурної організації мови, оскільки
"вся реальність … розглядається людиною відповідно до її власної оцінки, причому вона нехтує інколи
деякими об’єктивними даними. πάντων χρημάτων μέτρον ’εστιύ ’α`νυρωποs "людина – міра всіх речей" є
основним принципом для мови, а відповідно і для людського мислення" [2:106; 3:13].
На лексичному рівні принцип антропоцентризму реалізований зокрема і в численній кількості
відсоматичних утворень і семантичних дериватів. Прагнення зрозуміти і розв’язати проблеми сутності,
механізмів внутрішньої сторони номінативних процесів підтримують постійний інтерес мовознавців до
соматичної лексики. Отримані результати широко використовуються при розгляді полісемії, вторинної
номінації, теорії метафори та ін. Так, на ґрунті літературної мови до проблеми соматизмів різною мірою
зверталися у своїх працях В.Русанівський, Д.Шмельов, В.Ткаченко, А.Шамота, Д.Терехова, Н.Лобур та
ін.
В. Русанівський відзначає "антропонімізацію" явищ природи, "приписування живій і неживій природі
процесів і дій, пов’язаних з діяльністю людини, з функціонуванням її організму, з п о д і б н і с т ю д о
ч а с т и н ї ї т і л а (розрядка – Н.Д.)" важливим процесом у розвитку семантики слів [4: 93].
Основними засобами розширення семантики лексем є метафора, метонімія та синекдоха.
Ілюстративним матеріалом до них вчений часто використовує соматизми. Так, серед назв мір сипких тіл,
які виникли внаслідок метонімічного переносу, він називає соматизм жменя, а слово кирпа (задертий
ніс) використовує як приклад метонімічної назви людини за відповідною зовнішньою ознакою [4: 89];
для ілюстрації синекдохи залучає сполучення, компонентом якого також виступає соматизм – попросити
руки "запропонувати вийти заміж" [4:91].
Вчений зазначає, що творення метафори розпочинається зі словосполучень, в яких одне слово вжите
у прямому, інше – в переносному значеннях: "очі будинку ’вікна будинку’, світить очима ’пильно
дивиться з почуттям гніву, роздратування і под.’ [4:93]. Перетворення метафоричного значення в
лексичне передбачає розвиток першого у "слові з переносним значенням", тоді "друге слово виявляється
зайвим" [4:93-94].
Інший дослідник – Д.Шмельов – виділяє кілька різновидів полісемії. Відповідно до першого, "нове
значення виникає разом з відкриттям чи розвитком нової функції предмета" [5:65]. Згідно з другим типом
розвиток нового значення слова зумовлений зовнішньою подібністю, спільністю функцій і под. (ці
випадки вчений проілюстрував прикладами ніс – ніс корабля, крило – крило літака) [5:65]. Значення
третього типу з’являються в результаті "образного зіставлення слів із різних семантичних сфер" [5:65].
Значення, які належать до другого та третього типів, автор кваліфікує як метафоричні.
Слушною є думка про потенційну можливість появи у семантичній структурі лексеми значень, які
ніби не випливають із закономірностей її семантичного розвитку [5:67]. Як приклад можемо навести
відсоматичне утворення – лексему поренча, – до складу семантичної структури якої крім компонентів
‘перила, поручні’ та ‘загата з каміння під час меліоративних робіт’, входить лексико-семантичний
варіант (ЛСВ) ’палуба’ [6:152].
Багато уваги соматизмам у процесі дослідження переносного значення слова приділила А.Шамота.
Вона зокрема відзначає, що "широко вживаються назви частин людського тіла для найменування
предметів і явищ навколишнього світу, причому в різних мовах один і той же предмет асоціюється по© Дяченко Н.М., 2003
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різному. Наприклад, в українській мові вушко (голки), в рос. ушко (иголки), в нім. – Nadelöhr, але в англ.
еуе (око). Англ. foot, нім. Fub мають значення "нога" і "ніжка" (стола, стільця і под.), відповідно до укр.
ніжка, рос. ножка. Хоча в українській і російській мовах зміна семантики позначається нерідко і на
морфологічній будові слів (як і в даному випадку наявністю зменшувального суфікса, але значення
зменшуваності ним втрачено, і сприймаються вони як звичайні назви предметів)" [7:91-92].
Переносні значення дослідниця розглядає в межах окремих частин мови [7:245]. Серед переносних
значень іменників А. Шамота виділяє насамперед лексику на позначення частин тіла людини і тварини.
Це "шар лексики, що особливо легко і часто використовується для називання інших предметів, причому
не можна виділити якогось єдиного спрямування у переносному вживанні слів" [7:114]. Приклади
метафоричних термінологічних – англ. back – "спина" і "спинка" (стільця), mouth – "рот" і "гирло ріки",
укр. вусики (у злакових), ріг (вулиці), волоссячко (кукурудзи), зуби (гребінця, граблів), хвіст (комети,
літака), ребра (піраміди), головка (капусти) [7:114-115]. Принагідно відзначимо, що саме термінологію
вона визначає як один з продуктивних напрямків творення переносних значень слів [7:250-251].
Метонімічні утворення від цієї групи лексики зустрічаються значно рідше, "тільки деякі з назв частин
тіла можуть використовуватись метонімічно, точніше синекдохічно" [7:117]. Так, серед лексем, які
можуть вживатися метонімічно, названо: рука, нога, язик, ніс, вухо, рот [7:117]. Знаходимо також і
традиційне твердження про випадки, у яких часто дуже важко визначити, що переважає – метафора чи
метонімія [5:105] у сполуках типу лишній рот, Божа рука, людська нога не ступала, ховатись від
людського ока і т. ін. [7:117]. З цих прикладів також можна побачити, що метонімічно використані слова
мають майже застиглі, схожі між собою контексти. Вирази наближаються до фразеологічних [7:117-118].
Образність вжитих у переносному значенні соматизмів стирається у назвах термінологічного
характеру. Проте вона досить легко може бути відновлена в контексті, в основному за рахунок
"означення, яке є звичним для слова у прямому значенні, коли воно стосується живої істоти" [7:118].
Відомі випадки оцінного переносного вживання слів цієї тематичної групи, хоча в цілому вона
індиферентна до неї [7:119]. Наприклад, "він – моя права рука", "ти – мої очі, мої вуха", "серце моє", "моє
серденько", "він – голова цього діла" та ін. [7:119]. Таке використання порівняно невеликої групи слів є
традиційним.
Переносні назви характеризуються також і різним рівнем абстрагування ознак у предметів, які є
об’єктом сприймання. Порівнює його при зіставленні таких прикладів, як "з одного боку – "ніс" людини і
"ніс" корабля, "ручка" дитини і "ручка" дверей, з другого боку – "рука" у значенні не фізично
конкретному, а абстрагованому" [7:158]. Отже, бачимо в першому випадку перенос у межах світу
"фізичних речей", а в другому – "відбувається перехід зі світу фізичного у світ психічний" [7:158]. Крім
того, на мовному рівні соматизми використовуються насамперед для позначення предметів побуту та їх
частин, а на рівні мовлення сфера їх використання значною мірою розширюється.
А. Шамота доходить висновку, що "з о в н і ш н і с т ь л ю д и н и , х а р а к т е р л ю д и н и, в з а –
г а л і – л ю д и н а також є тим центром, навколо якого групуються слова з переносним значенням"
[7:249].
Окремому пласту соматичної лексики – назвам руки та її частин – присвячено ряд праць В. Ткаченка.
Він робить висновок, що "назви руки, порівняно з іншими одиницями групи соматичної лексики, дуже
часто використовуються для вторинної номінації різних предметів ..., а також характеризуються
словотвірною властивістю" [8:3].
Об’єктом дослідження Д. Терехової теж стали соматизми, а саме –"семантичні відношення, які
існують у групі соматизмів (назв частин тіла), що представлені як система" [9:17]. Проте в її роботі
основну увагу зосереджено не на самих соматизмах, а на асоціаціях та причинах асоціацій, які вони
викликають у носіїв близькоспоріднених (російської та української) мов.
Серед діалектологічних досліджень, дотичних до вивчення поставленої проблеми, слід відзначити
праці В. Павела, П. Гриценка, М. Рут, Т. Чайко.
В. Павел констатує використання соматизмів для творення слів різних тематичних груп як поширене
явище: "для позначення певних предметів дуже часто використовуються слова, які називають частини
тіла людини і деяких тварин" [10:46]. Так, лексема нога в молдавських говорах служить для позначення
частин рослин, знарядь та ін., що зовні (за формою чи функцією) нагадують ногу. Для ілюстрації автор
також подав приклади значення інших лексем цієї тематичної групи лексики (ТГЛ). Появу метафоричних
назв такого плану вчений пояснює тим, що людина, стикаючись з необхідністю позначати невідомі
раніше предмети, прагне оцінити їх, порівнюючи з чимось, що є для неї найбільш близьким і зрозумілим,
тобто з самою собою. На основі таких спостережень робить висновок про концентричність – одну із
закономірностей явища номінації [10:47].
Однією з особливостей "функціонування в народних говорах семантичних найменувань типу
метафоричних ЛСВ є те, що такі слова найчастіше сприймаються не як мовні одиниці з переносним
значенням, а як звичайні слова з номінативним значенням" [10:48]. Тобто мовці здебільшого не
усвідомлюють їх переносності.
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П. Гриценко виділяє два типи вторинної номінації – одно- та двоспрямовану. Випадків
двонаправленої вторинної номінації (формула – а1b → аb1 – а1b, де а і b – первинні, а1 і b1 – вторинні
номени) виявлено поки що небагато. Серед них автор наводить губá/ гриб ’губа, частина тіла’ і гриб/ губá
’гриб’ [1:121].
У разі односпрямованої вторинної номінації лексичні мікрогрупи, до яких входять лексеми, "можуть
бути віддалені одна від одної настільки, що семантичний зв’язок між ними втрачається і настає
омонімічний розрив; у такому разі зворотна транспозиція лексем (на зразок гриб/ губá) не відбувається"
[1:121].
Незаперечний інтерес викликає спостереження про взаємодію у процесі системного творення нових
ЛСВ вторинної номінації з атракцією. Поєднання вторинної номінації "з атракцією елементів первинної
ЛСГ, зумовлює динаміку структурної організації вторинної ЛСГ, оскільки транспонованими стають не
просто набір лексем, репертуар одиниць, а мікроструктура з притаманною їй внутрішньою організацією"
[1:121-122]. Введення поняття атракції є важливим з огляду на можливість встановлення і пояснення
зв’язку "між семами ’око людини (тварини)’ і ’брунька (винограду)’, хоч остання сема й репрезентована
такими лексемами, які вказують на залежність другої семи від першої, зокрема вóко, вíчко, вóчко, гóчко,
глазóк" [1:123]. На думку П. Гриценка, їх поєднує спільність дії, позначувана лексемою плáкат’/-ти
’лити сльози (про людину, тварину)’ і ’випускати сік (про виноградну лозу)’ [1:123]. Докладно розглядає
різновиди атракції та їх вплив на семантичну спільність лексем [1:123-137].
Суфікси демінутивності у похідних назвах, за умови втрати ним значення зменшуваності,
П. Гриценко розглядає як такі, що часто "сигналізують про вторинну функцію номена" [1:127]. У таких
випадках їх можна вважати морфологічним показником вторинності.
Серед лексичних груп, які мають значний потенціал щодо творення на їх основі вторинних номенів,
П. Гриценко також відзначає "відсоматичні назви, похідні від голов-, глаз-, ок(о), рук-, ног-" [11:126].
Утворені від них вторинні номени "входять до складу географічної, ботанічної, будівельної, ткацької,
землеробської, транспортної лексики, їх номінативні поля (і дериваційні гнізда) повністю охопити
надзвичайно важко" [11:126].
Цінним є спостереження Т. Чайко про те, що соматизми є базою для творення лексем кількох
тематичних груп: 1) знарядь праці та їх частин; 2) будівель та їх частин; 3) транспорту та його частин;
4) рибальського знаряддя і пасток та їх частин.
Великою чисельністю відзначаються "метафори-порівняння з частинами тіла в назвах рослин"
[2:100]. Різного роду асоціації, форма і розташування реалій спричинили появу метафор цього типу.
Значного поширення семантичні деривати на основі назв частин тіла набули і в географічній
термінології. Специфіка їх полягає у схожості форми і розташування позначуваних реалій, напр.,
голова – початок яру, витік річки; коліно – згин річки [2:100].
Досить рідко зустрічається цей тип метафори в астроніміці. Пояснення цьому Т. Чайко бачить у самій
специфіці називання астрономічних об’єктів, де номінація може проходити шлях "не від об’єкта до
назви, а від міфа до об’єкта" [2:101]. Та й цілісність сприйняття астрономічних об’єктів зумовлює
уявлення про них як про цілісні образи, що за своєю суттю суперечить самій природі соматизмів.
Вартий уваги висновок про існування "мікросистем метафор в межах однієї тематичної групи"
[2:103]. З огляду на це наводиться приклад сприйняття вулика як предмета, схожого на людську голову,
або порівняння частин будинка з частинами тіла людини.
Автор акцентує увагу на тому, що людина пізнає навколишній світ, порівнюючи незнайомі предмети
насамперед із собою, "частинами свого тіла і частинами тіла тварин", тобто з предметами, які постійно
перебувають в полі зору, і з цієї причини стають "своєрідним еталоном для порівняння" [2:104].
Соматизми відомі і як база творення топонімів, що відзначає М. Рут, оскільки серед топонімічної
лексики "представлена практично вся структура людського тіла: голова – волосся, очі, вуха, вилиці,
щоки, лоб, потилиця, шия; тулуб – груди, пузо, хребет, зад; руки і ноги – лікоть, коліна, пальці; нутрощі
– кишки, черево, серце. … враховані практично всі специфічні для тварин (порівняно з людиною)
частини тіла: лапа, дзьоб, хвіст, хобот, роги, копито, крило" [12:83]. Подібний висновок робить Т. Чайко.
Цікавим є спостереження про участь географічних термінів у творенні топонімів. Залучаючи висновки
іншої дослідниці – В. Пахомової, – автор вказує, що переважна більшість таких топонімів утворюється
"незалежно від географічного апелятива, пор. хвост – кінець острова і Хвост, ліс" [2:100-101].
Таким чином, дослідження соматичної лексики спрямоване насамперед на виявлення тематичних
груп, які поповнюються за рахунок семантичної і формальної видозміни соматизмів, встановлення тих
процесів, які відбуваються при словотворенні на їх базі. Однак повної картини – як щодо ідеографічних
сфер лексики, так і щодо інтенсивності творення на основі соматизмів нових значень – досі не
встановлено; чимало спостережень носять принагідний характер, а використання інформації радше
служить ілюстрацією інших теоретичних положень, аніж безпосередньо є предметом відсоматичних
утворень.
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Подальше дослідження цього пласту лексики становить інтерес з огляду на прагнення встановити
зв’язки між "об’єктом номінації та людиною, яка називає", можливість "побачити внутрішні форми ...
причину їх походження та виявити деякі закономірності називання" [2:98]. Системний аналіз ЛСГ
соматизмів дозволить визначити приналежність лексем до центру чи периферії соматичної лексики, що
дасть змогу встановити реальну продуктивність первинних соматизмів у номінації, пов’язаних із
соматизмами інших реалій; реконструювати етапи формування вторинних номенів, з’ясувати, які з них є
продовженням соматизму, а які є вже вторинним і третинним постсоматичним утворенням.
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Дьяченко Н.Н. Проблемы изучения соматизмов.
В статье проанализированы взгляды ученых на исследование соматической лексики,
охарактеризированы способности этой лексико-семантической группы в продуцировании
вторичных номенов.
Dyachenko N.M. Regarding the Study of Somatisms.
The article deals with the analysis of the approaches made by scholars in terms of the study of somatic
vocabulary and defines the main role of this lexico-semantic qroup of words in the generation of the secondary
nomination.

219

Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 14. Філологічні науки

УДК 81′373.611
В.В. Прус,
старший викладач
(Житомирський педуніверситет)
КРИТЕРІЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ОСНОВИ СЛОВА В МОРФЕМНОМУ АНАЛІЗІ
У статті розглядаються проблемні питання морфеміки, зокрема те, які типи основ існують, які
основи визначати в морфемному аналізі слова, а також питання похідності (мотивованості) та
непохідності (немотивованості) основи.
В україністиці досліджувалося саме поняття "основа слова", проте, на нашу думку, існує різнобій у
питаннях, які основи у слові наявні, які основи виділяти, а також у критеріях кваліфікації основи слова:
що розуміємо під тим чи іншим типом основи, а залежно від цього – які саме афікси входять до складу
того чи іншого типу основи, а які не входять і чому (І. Ковалик, О. Волох, М. Плющ, О. Безпояско,
К. Городенська, Г. Циганенко, М. Шанський, О. Земська, В. Нємченко, В. Горпинич, Л. Вакарюк,
С. Панцьо та інші).
Спираючись на думку цих дослідників, ми намагалися визначитися із тим, які типи основ
виділятимемо у словах, зокрема при здійсненні морфемного аналізу. Тож у морфемному аналізі слова
пропонуємо визначати насамперед основу словозміни, характеризувати її, а якщо у слові наявні
формотворчі афікси, – то й основу формотворення.
Немає, на нашу думку, чіткості і в такому питанні, як похідна і непохідна основа. Дещо спрощено
підходять до визначення похідності/непохідності основи: членується на морфеми – похідна, не
членується – непохідна. Це породжує багато проблем, особливо при практичному морфемному аналізі
слова. Тому цілком слушною видається думка В. Горпинича, який вводить ще одне поняття – "перехідне
явище між похідністю та непохідністю" – і пропонує так кваліфікувати зв’язані основи [1: 18]. Такий
аспект і є визначальним у практичному морфемному аналізі слів. Так, у шкільній практиці визначають
основу як частину слова без закінчення. Це лексична основа слова. До неї входять усі морфеми, крім
флексії.
У підручниках із сучасної української літературної мови останніх років видання дається таке
визначення і тлумачення основи, що не розв’язує даних проблем: основа – це частина змінюваного слова,
що виражає його лексичне значення [2: 256:147] та інші. Як бачимо, визначення досить загальне, крім
того, не розрізняються види основ залежно від того, в яких актах зміни слова бере участь основа. Але
зауважується, що до основи не входять афікси з граматичним значенням. Оскільки серед граматичних
афіксів розрізняють формотворчі (суфікси та рідше префікси), тобто ті, що беруть участь в актах
формотворення, і словозмінні (флексія), тобто ті, що виражають синтаксичні зв’язки та відношення між
словами, то до основи слова не входять флексії та формотворчі афікси, наприклад: степовий, вітер
(основи: степов-, вітер); бачу, бачиш (основа теперішнього часу бач-); бачив, бачила, бачило (після
відкидання нульової флексії та флексій -а, -о і формотворчих суфісів -в, -л – основою минулого часу є
форма бачи-).
У "Словаре-справочнике лингвистических терминов" Д.Е. Розенталя та М.О. Теленкової маємо таке
визначення основи: "Часть слова, в которой содержится его лексическое значение и которая остается,
если отнять окончание и формообразующий суффикс" [4: 187].
Та найґрунтовніше, на нашу думку, визначення основи дано в навчальному посібнику
В.О. Горпинича: "…основа слова (словоформи) – це системна сукупність морфем і асемантичних
сегментів, яка формує індивідуальне лексичне значення певного слова" [5: 52]. На цій підставі автор
відносить до основи слова (словоформи) на морфемному рівні усі службові морфеми: суфікси, префікси,
постфікси й інтерфікси, які в певних позиціях є обов’язковим компонентом слова, тому що на базі кореня
за допомогою словотвірних, формотвірних морфем і навіть за допомогою асемантичних відрізків
(інтерфіксів) формується лексичне значення слова (словоформи). У цьому ж ключі дається і таке
визначення основи: "Основа – ядерная часть слова, с которой связано его вещественное лексическое
значение и которая остается за вычетом из него словоизменительных морфем (окончаний)" [6: 353].
При визначенні основи як граматично незмінної, чи незмінюваної (словник дає два терміни) частини
слова, що виражає основне його значення, в сучасному мовознавстві неоднаково розуміється граматична
змінюваність слів, у результаті чого по-різному визначаються межі основи слова.
Одні мовознавці під основою слова розуміють частину слова без словозмінних морфем, тобто
закінчень і словозмінних суфіксів, інші – частину слова без словозмінних та формотвірних морфем.
Отже, допускаються зовсім різні тлумачення основи як значущої одиниці мови. Всі вони цілком
обґрунтовані. В той же час при різних підходах до визначення даного поняття під основою розуміються
різні мовні одиниці. Йтиметься про різні типи основ, які реально існують у мові і з якими доводиться
мати справу при лінгвістичному аналізі слів на різних рівнях.
© Прус В.В., 2003
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Основи різних типів можуть бути виділені у складі одного й того ж слова, словоформи. Так, у
словоформі "солодший" можуть бути виділені такі основи різних типів: основа солодш- як частина слова
без словозмінної морфеми -ий (солодший, -ого, -ому), основа солод- як частина слова без словозмінної
морфеми -ий і формотвірної морфеми –ш-.
У традиційній граматиці російської мови (в українській традиційній граматиці теж), в тому числі й у
сучасній шкільній граматиці, основа звичайно визначається як частина змінного слова без закінчення або
як частина слова без суфікса інфінітива, тобто під основою змінного слова розуміється та його частина,
яка залишається після відділення від нього словозмінних морфем [7: 60]. Основа, що визначається таким
чином, виражає не тільки лексичне значення слова, але й деякі граматичні значення, носіями яких є
формотвірні афікси: суфікси вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників та прислівників,
дієслівні суфікси та префікси видової кореляції, станові суфікси тощо. Це словозмінна основа слова. В
спеціальній літературі вона називається і морфологічною, і лексичною, і формотвірною, і основою
словоформи. Актуальним видається нам питання про суфікс –й у словах пір[йа], чита [йу]), чита[йе]ш,
чита[йе] тощо, поява якого зумовлюється потребами словозміни, зокрема парадигми числа та особової
парадигми, що дає підставу трактувати його як формотворчий суфікс. Підтвердження цього знаходимо в
навчальному посібнику Н.А. Москаленко, М.М. Фащенко, Ф.П. Смагленка "Сучасна українська
літературна мова. Лексичний, фонетичний і граматичний аналіз"[8: 89-92]. Це питання на сьогодні
розроблене недостатньо, особливо в україністиці.
У сучасному мовознавстві основа також часто визначається як частина слова без словозмінних і
формотвірних морфем, тобто під основою розуміється поєднання кореневих і словотвірних морфем [7:
60-62]. Це постійна частина слова, яка не змінюється при вираженні граматичних значень слова, тобто є
спільною для всіх. Серед словозмінних основ особливо виділяються так звані перервані (некомпактні)
основи, що мають у своєму складі словотвірні та формотвірні постфіксальні морфеми. Особливість таких
основ у тому, що наявні в них морфеми роз’єднуються флексійними чи афіксальними словозмінними
морфемами, що не відосяться до словозмінної основи, наприклад: як-а-сь, готувал-а-сь.
При такому розумінні основи вона завжди є виразником саме лексичного значення слова, становить
основу слова з точки зору формотворення. Це формотвірна основа слова. У спеціальній літературі вона
звичайно називається лексичною основою слова [7: 62]. Формотвірні основи виділяються у складі всіх
граматично змінюваних слів. Вони (на відміну від словозмінних) однакові за своїм морфемним складом у
всіх граматичних формах.
У лінгвістичній літературі існує ще одна основа як частина твірного слова без словозмінних,
формотвірних і словотвірних морфем. Це основа з точки зору словотворення, словотвірної структури,
тобто це словотвірна, або дериваційна, основа слова, яка в сучасному мовознавстві звичайно називається
твірною, мотивованою, базовою основою та іншими термінами.
Підтвердження думки щодо таких типів основ знаходимо у навчальному посібнику Л.О. Вакарюк,
С.Є. Панцьо. Граматичні основи, пов’язані з утворенням граматичних форм слів (відмінюванням,
дієвідмінюванням і т.ін.), автори поділяють на основи словозміни та основи формотворення. Основа
словозміни (словозмінна основа) – це частина слова без закінчення, наприклад: день-·, серйозн-ий.
Основа формотворення – це частина слова, яка залишається в ньому після відокремлення закінчення і
формотворчого суфікса (афікса), наприклад: мисли-ти, мисли-л-а, мисл`-ать, домисл-ен-ий, мисл`-ачи
[9: 57]. Дві основи також виділяли, щоправда, не називаючи їх, М.М. Богдан, Н.А. Титаренко у своїй
методичній розробці для студентів-заочників [10: 5].
З погляду сучасних семантико-словотвірних зв’язків основа може бути похідною (мотивованою) та
непохідною (немотивованою). Між цими полярними групами існують перехідні випадки, які свідчать
про різні ступені похідності.
Похідна (мотивована) основа – це основа, до складу якої, крім кореневої морфеми, входять
словотворчі афікси і яка мотивується через семантико-словотвірні зв’язки з іншими словами того ж
кореня, наприклад: генетичний (генетика), мовний (мова), білизна (білий). Отже, корінь похідної основи
мотивується тим же коренем у словах з непохідною основою.
Ознаки похідності основи:
1) наявність внутрішньої форми, етимона (в основі слова "підніжний" етимоном є слово "нога";
корінь ніж-);
2) здатність основи до подільності на морфеми (в основі слова "підніжний" чітко виділяється
корінь ніж-, префікс під-, прикметниковий суфікс -н-);
3) наявність в основі вільного кореня (-ніж-), який може вживатися без суфіксів і префіксів,
тобто мотивується словом з непохідною основою ("нога").
Непохідна (немотивована) основа – це основа, яка збігається з коренем, тобто основа, у якій не
виділяються словотворчі афікси і яка не мотивується через зв’язки зі спільнокореневими словами,
наприклад: мова, білий.
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Ознаки непохідності основи:
1) відсутність внутрішньої форми, тобто імпліцитний (прихований) характер етимона (небо,
земля, вода);
2) відсутність в основі службових морфем, тобто нерозкладний характер її (дощ, берег) [5: 52].
Проте не всі слова за такими ознаками можна розділити на ці дві групи. Основи значної кількості слів
мають лише частину ознак похідності. Так, вони членуються на морфеми, але не мотивуються словом з
непохідною основою, наприклад: пташечка (птах, птиця), вулиця (провулок). До слів з такими коренями
(пт-,вул-) не існує мотивуючого слова з непохідною основою. Це говорить про те, що такі слова
поступово починають втрачати окремі риси похідних основ – спочатку мотивуюче слово з непохідною
основою, потім семантичні зв’язки з раніше спорідненими словами і, нарешті, здатність до членування
на морфеми.
У морфеміці української мови діє дві взаємопротилежні тенденції розвитку:
1) від похідності до непохідності;
2) від непохідності до похідності [5: 54].
У межах першої тенденції, на нашу думку, Наявне перехідне явище між похідністю та
непохідністю, що ми і зазначаємо у зразках морфемного аналізу. В основі цього явища лежить поняття
зв’язаної основи.
Поняття "зв’язана/вільна основа" тісно пов’язане з поняттям "зв’язаний/вільний корінь", зумовлене
ним.
Зв’язана основа – це основа, яка не має здатності вільно виявляти свій морфемний склад, наприклад:
відмикати; вільна основа – це основа, що має здатність вільного вияву свого морфемного складу,
наприклад: подорожній [9: 60]. Зв’язані основи – це такі подільні основи з відносно прозорою або й
стертою внутрішньою формою, корінь яких утратив ознаки вільної морфеми, тобто втратив здатність
вживатися самостійно без службових морфем, наприклад: ож-ин-а, боч-к-а, вій-ськ-о тощо [5: 54-55].
Отже, зв’язані основи відірвалися від групи похідних і розвиваються в напрямі до непохідних. Це
перехідне явище між похідністю і непохідністю. Коли ж зв’язані основи називати похідними, то
відбувається, на нашу думку, абсолютизація лише однієї риси – здатності до вичленовування морфів. І
навпаки, якщо зв’язані основи називати непохідними, то підкреслюється нездатність кореня до вільного
функціонування і нехтується ще досить жива і регулярна риса – подільність на морфи.
Висвітлення цих проблем, за нашим переконанням, поглиблює методику практичного морфемного
аналізу слова.
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Прус В.В. Критерии квалификации основы слова в морфемном анализе.
В статье рассматриваются проблемные вопросы морфемики, в частности то, какие типы основ
существуют, какие основы определять при морфемном анализе слова, а также вопрос членимости
(мотивированности) и нечленимости (немотивированности) основы.
Prus V.V. Criteria of Word Stem Qualification within Morphemic Analysis.
The article sets out issues on morphemics and, specifically, the types of stems which should be defined within
morphemic analysis. The word structure and its division are also the concern of the present paper.
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ОБРАЗНА ПАРАДИГМА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ "СОБАКА"
Вивчати фразеологічну спадщину рідного краю можна і за підручником. Однак значно цікавіший шлях це конкретна образна характеристика фразеологічного персонажа – собаки.
Коли в людській господі з’явився собака – не відомо, однак найімовірніше – це 17 тисячоліть тому
[1:35]. Саме з того часу собака вірою і правдою служить людині – допомагає на полюванні, охороняє
оселю та отару, грається з дітьми, супроводжує господаря у поїздках, є членом родини, окрасою
інтер’єру та показником добробуту в багатьох сучасних сім’ях, а в казках ще й рятує дитину від вовка,
знаходить дідові рукавицю, допомагає витягти ріпку…
Ставлення українського народу до собаки було і залишається дуже доброзичливим, адже людина
вміла цінувати ту користь, яку приносив собака. Собака – це єдина тварина, яка безкорисливо служить
людині. Недарма кажуть: вірний як пес [2]; служить як собака; як собака в очі зазирає; він як собака: усе
розуміє, а сказати не може.
В українських легендах і переказах розповідається, що собаку було створено Богом, і мав собака
охороняти щойно зліплену з глини людину. Проте, безшерстий на той час, собака стеріг-стеріг та й змерз
– і заснув, а тим часом чорт напустив у людину хвороб. Звичайно, Бог насварився на собаку, коли
виявився недогляд, і дав йому теплу шерсть [3:328]. За іншими переказами, собаку із глини виліпив сам
диявол, а також побутують історії про неслухняних дітей, що перетворилися на собак [4:330]. В дійсності
ж собака прийшов до людини із лісу – і це був вовк. У росіян донині збереглася приказка меж волком и
собакой, тобто ‘щось неясне, нечітко виражене’, наприклад, пора між вечором і ніччю [5:137].
У повсякденному житті господар мав змогу спостерігати за поведінкою собаки, робити певні
висновки щодо погоди ("Пес качається на снігу – потепління кличе в гості" [6:71]), побутових подій
("Якщо дівку вкусить пес, то скоро заміж піде"; "Якщо до обійстя приб’ється пес – то це на добробут і
щастя" [4:331]).
Здавна собака був неодмінним учасником дівочих ворожінь у ніч під Андрія: чию балабушку
голодний пес схопить першою – та й заміж найшвидше піде, а чию не зачепить – та в дівках засидиться,
чию відкотить у куток – та заміж піде на інше село, а чию балабушку лише надкусить – от тій зовсім не
пощастить у подружньому житті [7:24]
Згадка про собаку зустрічається у замовляннях, вишіптуваннях знахарів: "Біг собака через міст.
Ряба шкура, рябий хвіст, сюди круть, туди верть: втікайте, вроки, бо йде смерть" [8:15]. Яйця, якими
викачували зурочення, переляк, давали випити собаці, щоб він усе те "вибрехав".
І нині повсюдно використовуємо прислів’я та приказки, в яких головним персонажем є собака:
"Коли маєш собаку, то сам не гавкай", "Пес знає, кого кусає", "Пес не з’їсть, доки не поваляє", "Пес
п’ятниці не знає", "Пусти пса під стіл, а він дереться на стіл", "Зійти на пси", "Ковбаса не для пса",
"Собакам дулі давати", "Ось де собака зарита", "Собак дражнити", "Вішати собак", З’їсти собаку", "Із
собаками не впіймаєш", "І собаки не їдять", "І собака не гавкне", "Ні за собаку пропав", "Хоч на хвіст
лий собаці", "Собаки виють у животі", "Холодно, що й собаку не вдержиш", "Добрий господар і собаку в
таку погоду не випустить", "Собаці собача смерть".
Ось тут і виникає дивовижна, парадоксальна ситуація: собака людині вірний товариш ("Добре, якщо
собака друг…"), і водночас саме людина створила за участю собаки сотні прислів’їв, приказок, образних
порівнянь, прикмет, де ця тварина наділена найгіршими рисами ("…і погано, якщо друг стає собакою").
"На основі уявлень: собака – зла, хижа, дурна людина; хижак, негідник, нікчемна людина; собаче життя –
важке, погане життя" [9:114].
На нашу думку, є декілька причин негативного сприйняття образу собаки. По-перше, із собакою
господар проводив значно більше часу, ніж з іншими свійськими тваринами, і тому досконало знав та міг
передбачити найтонші нюанси поведінки собаки. По-друге, неймовірній "популярності" собаки сприяв
його гучний голос (гавкіт, гарчання, виття, скигління), який можна було по-різному, залежно від
конкретної ситуації, інтерпретувати. По-третє, собака уже сама по собі дуже цікава і різностороння
тварина, яка вміє захистити і розважити, охороняти і бешкетувати, принести здобич і вкусити… І
наостанок зауважимо, що яке життя собаці людина створила (на холоді, без догляду, на ланцюгу,
харчування об’їдками), так собака і виглядає, так і поводиться (недарма у дитячому мультфільмі
співається: "Только от жизни собачей собака бывает кусачей…").
Людина живе у природі, вона бачить навколишній світ таким, яким він їй уявляється, і відповідно
до свого світосприйняття творить. Але всі ми розуміємо, що то йде мова не про злого, підступного,
жадібного, легковажного пса, а йдеться про людину, яку інша людина наділила такими різко
негативними вадами характеру чи зовнішності. Як приклад-ілюстрацію можна розглянути зафіксовані на
© Доброльожа Г.М., 2003
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Житомирщині [2; власні записи] образні порівняння з компонентом-об’єктом собака у порівняльній
частині. Адже саме через порівняння відомого з невідомим найкраще можна пояснити ознаку (високий як
пес навсидячки), ознаку за дією (вискочив як Сірко з кукурудзи), ознаку іншої ознаки (багато як собак
нерізаних).
Семантичний аспект компаративем з об’єктом порівняння собака та його сімейство є досить
пізнавальним і дуже цікавим. Тим більше, що такі компаративні фразеологізми всебічно характеризують
вдачу особи, її інтелектуальний рівень, стосунки у суспільстві, зовнішність, фізичні дані, моральні якості
тощо:
1. Суспільне становище:
1.1.’бідність’: обсіли злидні як пса парші (Ов)*; багатий як собака кудлатий (Ан); багатий як собака
на блохи (Мл); багатий як пес рогатий (Пп); у боргах як собака в реп’яхах (Ол);
1.2.’непотрібність, зайвина’: треба як собака в церкві (Лб); треба як собаці п’ята нога (Нр); треба
як собаці чоботи (Пп); треба як собаці реп’ях (ВВ); потрібне як собаці печена цибуля (Жт); потрібно як
собаці другий хвіст (Жт); потрібне як собаці "добридень" (Ов); потрібне як собаці "здрастє" (Кр);
потрібний як собака на ярмарку (ВВ);
1.3.’зневага’: гонять як собаку з хрестин (Кш); вигнали як пса (Ов); вигнали як паршиву собаку
(Жт); вилаяв як собаку (Нр); лаяти як шолудивого пса (Єм); кинув як собаці (Кр); як собаку ногою
пинають (ВВ);
1.4.’відраза, несприйняття’: кохає як собака старця (ВВ); любить як пес стару куфайку (Жт);
любить як пес старого діда (Ан); любить як пес дідька (Ов); любить як пес діда на перелазі (Жт);
люблять як пси кота на перелазі (Чд); любить як пси діда на вузькій стежці (НВ); любить як собаки
старця (Нр); любить як собака пусту торбу (Єм); любить як собака цибулю (Лг); любить як собака
палицю (Ов); любить як собака палку (Ол); любить як собака редьку (Мл); хоче як собака цибулі (НВ);
любий як собаці камінь (Чх); не любить як пес мила (НВ);
1.5.’невдача’: життя як у собаки (Лг); життя як у собаки на перелазі (Чр); життя як собаці на
перелазі: хто йде, той штовхне (Бд); життя як собаці на прив’язі (Ов); зіщулився як побита собака
(НВ); гуляє як пес на прив’язі (Лг); погуляв як пес на вервечці (Кр); погуляв як пес на воровчині (Кр);
весело як собаці після ціпа (Жт); зав’яз як собака у тину (Ов); обвалявся як собака у багні (НВ);
приймаці як собаці (Нр); вступив у закон як собака в цибулю (НВ); сповз як собака з простої соломи
(Рм); вхопив як собака муху (Ов); ухопив як собака обметиці (де обметиця - ‘рештки борошна, яке
обмітають з млинового каменя; борошняний пил, що осідає у млині’; Чх); поживився як собака мухою
(Ол); весь у клопотах як собака в колюках (Кр); п’яниця в боргах як собака в колюках (Єм); честь як на
собаці лико (Єм); попав як собака під віз (Ов); сидить як собака у говні (ВВ); стоїть як у собаки … у
мокру погоду (Ов); сидить як побитий пес (Єм); ув’яз як пес на ланцюгу (Кр); поживився як пес
макогоном (Бд); лизнув щастя як пес макогона (Жт); допомагає як псові молитва (Жт); зализує рани як
пес побитий (Ол); розгулявся як Сірко на мотузку (Рм); поживився як Сірко паскою (Лг); підгорнув
хвоста як цуцик у човні (Рж); очі як у цуцика, якому придушили хвоста (Пп); пішла як сучка попід тином
(Жт); попався як сучка в дучку (де дучка – невеличка ямка, ополонка; Ов); взяти важко як у Сірка із
зубів (Мл); як собаці в зуби сунув (Лг); як собаці під хвіст кинув (Чх);
1.6.’випадкова удача’: пощастило як псові на Андрія (Лб); обтрусився як собака від роси (Чх); легко
як собаці муху з’їсти (Нр); легко як собаці мух хапати (Ол); розкошує як собака в кошарі (Лг);
1.7.’зникнення’: пропав як собака (Нр); пропав наче собака на базарі (Ов); пропав як собака в
ярмарку (Жт); пішов як Сірко в базар (Єм);
1.8.’нестерпне бажання’: скучає як собака за паскою (Ан); ласий як собака на легке (Жт); не
терпиться як собаці вити (Лб); дивиться як собака на кістку (Кр); дивиться як собака на м’ясо (Ол);
1.9.’велика кількість непотребу’: нахапався як сучка бліх (Бс); багато як собак нерізаних (Кр);
багато як собак на бойні (Бд); багато як у собаки бліх (Мл); багато як у приблудного пса реп’яхів (ВВ);
2. Фізичні та фізіологічні ознаки:
2.1.’вік’: старий як собака (Бс); борода як у пса, а зуби як у собаки (Чр);
2.2.’голод’: голодний як собака (Ов); апетит як у голодного собаки (Кр); наївся як собака обметиці
(Мл);
наївся як собака мухою (ВВ); об’ївся як собака (Рд); проголодалася як сучка (Єм); наївся як цуцик
мухою (Ол);
2.3.’ситість’: голодний як мельників собака (Кр); наївся як попова собака (Кр);
2.4.’невидючість’: сліпий як цуцик (Нр);
2.5.’нюх’: нюх як у собаки (ВВ);
*

Ілюстративний матеріал у статті подається в орфографічних записах, що традиційно використовуються в
українській фразеології.
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2.6.’зріст’: високий як собака навсидячки (Єм); високий як кімнатна собака (Жт); високий як
лежача собака (Кр);
2.7.’хирлявість’: худий як собака (Ол); мускули як у собаки під хвостом (НВ); худий як гончий пес
(Кш);
2.8.’хворобливість’: ригає як собака (Рж); серце скиглить як цуценя в темній коморі (Жт);
2.9.’живучість’: живучий як собака (Ов); заживе як на собаці (Рд); засохне як на собаці (Кш);
присохне як на собаці (Мл); присохне як на цуценяті (Нр);
2.10.’переохолодження’: замерз як собака (Жт); змерз як цуцик (Ан); холодний як собака на морозі
(Рж); змок як пес (Ов);
3. Естетичність:
3.1.’негарна зовнішність’: рябий як собака (Жт); руде як собаченя (Ол); гарний як собака (Нр);
гарний як рудий собака (Єм); капловухий як собака (Жт);
3.2.’неохайна зовнішність’: вискочив обскубаний як собака з конопель (Мл); хороший як собака на
морозі (Чх); вим’яте як собака з буди (Жт); чухається як собака бліх шукає (Ол); пом’яте як у собаки в
буді ночувало (ВВ); виглядає як собака з горна (Пп); гарно як собаці на ярмарку (Кр); гарно як собаці в
ярмарці (Ол); гарний як пес базарний (Бд);
3.3.’негарний спів’: співає як собака на прив’язі (НВ); співає як собака у сливках (Чр); співає як
собака з сусіднього села (Ан); співає як пес у лозах (Кр); співає басом як собака часом (Ов); виє як собака
у сливках (Кр); виє як собака на вітер (Ол); виє як собака на місяць (ВВ); виє як сучка в коноплях (НВ);
виє як сучка у плоті (Ан); виє як сучка на сливках (Кш);
4. Інтелектуальний рівень:
4.1.’розум, досвідченість’: він як собака – все розуміє, а сказати не може (Жт); поводиться як
собаку з’їв (Кр);
4.2.’дурість’: дурний як собака (Ов); скалиться як собака на висівки (де висівки - ‘залишки після
просіювання чого-небудь’; Чр); з глузду зсунувся як собака із соломи (Мл); знається як собака на сіні
(Ан); старий як пес, а бреше як цуценя (Кр);
4.3.’недоречність, неуважність’: вискочив як Сірко з пасльону (Пп); вискочив як Сірко з конопель (Лг);
вискочив як Сірко з кукурудзи (Кр); сплеще як собака на пеньку (ВВ); задумався як собака у човні (Нр);
5. Риси характеру:
5.1.’байдужість’: хоче робити як пес орати (ВВ); хочеться як собаці пастись (Лг); хочеться як
старому псові у завірюху брехати (Нр); заскучав як собака за києм (Жт); нагнав страху як беззубий собака
(Жт); дбає як пес за п’яту ногу (Лб); боїться як собака мух (Кр); почервонів як чорний собака (Жт);
5.2.’балакучість’: мова як собача пісня (Пп); бреше як сусідський собака на прив’язі (Єм); бреше як
собака в плоті (Ол); бреше як собака на висівки (ВВ); бреше як собака на вітер (Ол); бреше як попова
собака (Єм); бреше як Сірко на вітер (Ол); брехливий як пес (Бд); кидається словами як пес хвостом
(Ов); кидається словами як собака хвостом (Кр); язик як у собаки хвіст (НВ); рознесе як собака на
хвості (Рм); меле язиком як собака хвостом (Кр);
5.3.’боязкість’: боїться як собака дрючка (Рд); боїться як собака кия (Рд); боїться як пес палиці (Лг);
5.4.’брехливість’: правда як собаки траву їдять (Ол); правда як собаки сіно жують (НВ);
5.5.’вередливість’: крутить як собака хвостом (Чд);
5.6.’злість, неприязнь’: злий як собака (Жт); злий як собака на прив’язі (Мл); злий як собака уві сні
(Ол); злий як голодний собака (Мл); злий як собака кручена (Мл); злий як тічка собак (Рм); лагідний як
скажена собака (Бд); добрий як мельників собака (Ан); визвірився як собака (Ов); лається як собака
(Рд); гризуться як собаки (Нр); гризуться як собаки за кістку (Єм); живе як собака з собакою (НВ);
кидається як пес на кістку (Рм); говорить як пес з кішкою (Бр); розсердився як пес на блохи (Лб);
піднебіння чорне як у собаки (Мл); скаче як собака через тин (Пп); гарчить як скажена собака (Єм);
гаркає як собака (Кр); гаркає як собака на прив’язі (Бр); поговорили як кіт з собакою (ВВ); дивиться як
кіт на собаку (Ол); злий як пес (Мл); лютий як пес цепний (Кр); огризається достоту наче той пес (Кр);
подерлися як пес з котом (Мл); лаються як дві сучки (ВВ); гарчить як зінське щеня (НВ); гарчить як
земське щеня (Жт); добрий як цуцик вскоблий (де вскоблий - ‘миршавий, облізлий’; Єм); злий як ярчук (де
ярчук –‘особливий різновид собак, які відзначаються надзвичайною лютістю і силою, а також мають
вовчий зуб, що дає їм можливість полювати на вовка’; Бс);
5.7.’лагідність’: лащиться як цуцик (Рд); лащиться як собака (Лб); як собака в очі заглядає (Ол);
5.8.’ледарство’: як собака сіно косить (Мл); строїть як собака хату (Ов); потягається як собака в
коноплях (Ов); скається як собака в костриці (Кр); заліз як собака у / на солому (Ов); моторний як
собака чорний (Єм); язик вивалив як собака (Ол); до роботи як собака до солі (Лг); робить як собака оре
(Кр); тягне роботу як собака пісню (Рм); працює як собака уві сні (Кр); заліг як собака у грубі (Мл);
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ледачий як пес (Єм); добре як псові та котові (Чр); наробив як Сірко на глині (Жт); спить як Рябко в
дощ (Єм);
5.9.’метушливість’: крутиться як Сєрка срать (Рд); крутиться як Сірко в коноплях (Жт);
крутиться як Сірко в качанах (Ол); ганя як Сірко по ярмарку (Ов); крутиться як собака в сливах (Рд);
крутиться як собака на вірьовці (Кр); шастають як собаки (Нр); зірвався як собака з прив’язі (Лб);
блукає як приблудний собака (Єм); тікає як собака від мух (Ов); біжить як собака з цепу зірвався (Ол);
чухається як собака блох шукає (Рд); біжить як гончий пес (Бс); ганяє як пес неприпнений (ВВ);
звивається як пес у сливах (Ан);
5.10.’надокучливість’: обрид як собаці редька (Ов); обрид як собаці батіг (ВВ); бігає як собака за
возом (Жт); маячить як цуцик на вірьовці (Мл); ходить слідом як цуценя (Кр); учепився як Рябко зубами
(Кр);
5.11.’нахабство’: ник як сучка в глек (Ов); заглядає як собака в глек (Ол);
5.12.’непорядність’: здох як пес (Кр); жив як пес і здох як собака (Лг); совісті як у шолудивого пса
(НВ); набрався як пес реп’яхів (Лб); сам у гріхах як пес в реп’яхах, а когось судить (Мл); женуть як
шолудивого пса (Ов); шаную як собаку рудую (Лб); напозичався як собака бліх (НВ); почервонів як чорний
собака (Жт);
5.13.’підступність’: мов собака спідтишка (Мл); підлесливий як потайний собака (Мл); вредний як
собака (Ов); покірний як панський собака (Ан); облесливий як собака (Кр); як мовчун-собака з-за угла
хапає (Чх); покірний як панське щеня – враз за руку хапає (Ол);
5.14.’плаксивість’: виє як сучка (Нр); скиглить як сучка (Ол); скиглить як сучка на прив’язі (Єм);
плаче як собака скавчить (Кш); скиглить мов собака (Жт); скиглить мов кривий цуцик (Мл);
5.15.’скупість’: заліз як собака на / у солому (Ол); як собака на сіні (Кр); жере як собака (ВВ); їсть
як собака, що від вовків утік ( Жт);
5.16.’сум’: смішно як собаці після ціпа (Лб); смішно як собаці після палки (Єм); радий як собака
вінику (Ов); ходить як собака прибитий (Кш); веселий як цуцик на прив’язі (Жт);
5.17.’хитрість’: хитрий як собака (Нр); крутить світом як собака хвостом (ВВ); хитрує як собака
за вечерею (НВ); виляє як собака коло різниці (де різниця - ‘приміщення, у якому ріжуть худобу і де
собака може поживитися шматком м’яса’; Єм); викручується як собака у сливках (Рм); очі бігають як у
Сірка (Кр);
5.18.’чванливість, зарозумілість’: задер голову як собака у човні (Лг); величається як сучка у човні
(Кр); пишається як пес із двома хвостами (Жт).
Запропоновані до розгляду образні порівняння мають класичну будову (А+В+С), де А – це суб’єкт
порівняння, тобто ознака, яка піддається порівнянню; В – порівняльний сполучник (як, мов, наче); С об’єкт порівняння, тобто з ким відбувається порівняння, наприклад: учепився + як + Рябко зубами. До
складу об’єкта порівняння обов’язково входить назва денотата (собака, пес) або інші синонімічні
лексеми, що деталізують це поняття: Сірко, Рябко, сучка, щеня, цуценя, цуцик, ярчук. Слід зазначити, що і
сьогодні в сільській місцевості переважає номінація тварини пес, кобель (чол.р.), сука, сучка (жін.р.),
щеня (сер.р.). У мові міських жителів ці номени сприймаються як експресивні, з різко негативним
стилістичним забарвленням.
У більшості порівнянь автори вважають за потрібне подати розгорнуту порівняльну частину, в якій
пояснюють, за якої умови з’являється певна ознака: веселий як цуцик + на прив’язі; крутиться як Сірко
+ в качанах.
До речі, не завжди вдається визначити мотиваційний фактор для створення окремих фразеологізмів,
наприклад: крутиться як собака у сливках – чому саме у сливках?
Однак абсолютна більшість фразеологізмів з порівняльним компонентом аргументовані та
мотивовані, що свідчить про неабияку спостережливість творців таких образних мовних одиниць.
Ілюстрацією може стати компаративний фразеологізм вискочив як Сірко з пасльону. Чому Сірко сам не
свій вискочив саме з пасльону і що взагалі він там робив? Хоча Сірко і не вивчав ботаніку та хімію, він
знає, що у рослині паслін міститься алкалоїд соланін – органічна отруйна речовина, яка у невеликих
дозах збуджує, піднімає тонус, поліпшує травлення.
А от у компаративемі злий як зінське щеня переплелися і реальність, і міфологічні уявлення про те,
що зінські щенята – це невеличкі звірята-сліпці, що народжуються від жінки за її великі гріхи. Цуценята
дуже злі і до того ж отруйні. Вважали, що той, кого вкусить сліпець, неодмінно умре [3:344].
Семантична наповнюваність порівняльних фразеологізмів свідчить, з одного боку, про архаїчність
цих стійких мовних одиниць (брудний як собака з горна), а з іншого боку – про постійне доопрацювання
образів-об’єктів, залучення нового фактичного матеріалу до фразеологічної скарбниці (треба як собаці
боковий карман).
Аналізуючи фразеологізми, помічаємо, що дошкульні характеристики даються саме негативній
стороні життя людини: її соціальній адаптації, вадам характеру, зовнішності, інтелекту, моральним
226

Г.М. Доброльожа. Образна парадигма фразеологізмів з компонентом "собака"

якостям, фізичним даним. Неабияку роль у цьому відіграє емоційно-оцінне та функціональностилістичне спрямування абсолютно усіх фразеологізмів. Посмішку, іронію, а то і їдкий сарказм
викликають вислови типу: набрався як Сірка під хвіст лизнув ‘п’яний’; пише як собака лівою лапою;
чмихає як собака у мішку ‘дико, голосно сміється’. Адже виховувати образними засобами, а особливо
емоційно забарвленими, більш ефектно та ефективно.
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ РАЙОННИХ ЦЕНТРІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НВ – Новоград-Волинський район
Нр – Народицький район
Ов – Овруцький район
Ол – Олевський район
Пп – Попільнянський район
Рд – Радомишльський район
Рж – Ружинський район
Рм – Романівський район
Чд – Чуднівський район
Чр – Червоноармійський район
Чх – Черняхівський район

Ан – Андрушівський район
Бд – Бердичівський район
Бр – Баранівський район
Бс – Брусилівський район
ВВ – Володарськ-Волинський район
Єм – Ємільчинський район
Жт – Житомирський район
Кр – Коростенський район
Кш – Коростишівський район
Лб – Любарський район
Лг – Лугинський район
Мл – Малинський район
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Матеріал надійшов до редакції 2.12.2003
Добролежа Г.М. Образная парадигма фразеологизмов с компонентом "собака"
Изучать фразеологическое наследие родного края можно и по учебникам. Однако гораздо интереснее
конкретная образная характеристика фразеологического персонажа (в нашем случае – это собака
со воей семьей).
Dobrolyozha G.M. Imagery Paradigm of Phraseologisms with a Component "Dog".
One can learn the phraseological heritage of the native land by means of a textbook but it’s more interesting to
learn phraseologisms which include specific and vivid phraseological characters (these often include a dog and
his family).
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ПРОБЛЕМЫ ФРАЗООБРАЗОВАНИЯ В СВЕТЕ ИДЕЙ А.А. ПОТЕБНИ
У статті розглядаються проблеми утворення фразеологічних одиниць у світлі учення О.О. Потебні про
походження прислів’їв та приказок. З опорою на ідеї О.О. Потебні піднімаються питання утворення
російських фразеологічних одиниць шляхом еліптичного скорочення біблейських сюжетів та крилатих
слів.
Проблемы образования фразеологических единиц издавна вызывали устойчивый интерес как
лингвистов-теоретиков, так и практиков-лексикографов и фразеографов.
В процессе развития фразеологии как лингвистической дисциплины фразообразование было
выделено в особый раздел [1:11]. Однако в области фразообразования до сих пор имеется ряд
нерешённых проблем, среди которых – проблема образования фразеологических единиц на базе текстов
художественных произведений.
Одним из самых древних разрядов фразеологических единиц являются обороты, генетически
восходящие к Библии, которые, утратив в процессе развития языка религиозную окраску, но сохранив
свои эмоционально-экспрессивные свойства, составляют значительную часть фразеологического фонда
современного русского языка. Раскрытие механизма образования этого древнейшего корпуса
фразеологических единиц поможет вскрыть закономерности образования фразеологизмов на базе
литературных произведений.
Идеи академика А.А. Потебни, имеющие непреходящее значение для теории фразеологии, проливают
свет и на процессы образования фразеологических единиц на основе литературных источников. В работе
"Из лекций по теории словесности" А.А. Потебня выделяет два способа преобразования басни в
пословицу. Во-первых, когда "известная часть басни становится пословицей, благодаря тому, что
остальная часть её содержится в мысли и готова явиться по нашему первому требованию…" Во-вторых,
когда "не изречение, а всё содержание басни делается пословицей" [2:516]. В первом случае пословицей
становится имеющееся в басне выражение, во втором – содержание басни сжимается до одного меткого
выражения, создаваемого в процессе такого сжатия.
В Библии сосредоточены общечеловеческие нравственные ценности, канонизированные религией в
качестве основ христианской морали, которые изложены в художественной форме – в виде притч и
мифов. Необходимость создания на их основе метких выражений была обусловлена желанием ввести эти
моральные ценности в сознание людей, сделать их более удобными для сообщения и восприятия и тем
самым обеспечить воздействие на сознание людей.
Профессор А.М. Пешковский, развивая идеи А.А. Потебни, доказал, что "точность и ясность
понимания растут по мере уменьшения словесного состава фразы и увеличения её бессловесной
подпочвы" [3:245]. Эта закономерность обусловила отрыв от текста фраз, способных нести основную
информацию и использование их для передачи содержания выражения. В случае отсутствия в тексте
таких фраз меткие выражения, способные в лаконичной форме передать содержание притчи, создавались
носителем языка.
Анализ фразеологических единиц, восходящих к Библии, подтверждает мысль А.А. Потебни. Эти
фразеологизмы со стороны фразообразования делятся на два больших разряда: а) обороты, взятые из
текста Библии, б) обороты, созданные на основе сжатия сюжета библейского мифа. К первой группе
относятся фразеологизмы: блудный сын [Лука, 15, 11-32], заблудшая овца [Матф., 18,12], злачное место
[Пс., 22], краеугольный камень [книга пророка Исаии], неопалимая купина [Исход, 3, 2], златой телец
[Исход, 32], терновый венец [Матф., 27,29]; агнец божий [Иоанн, 1,2], власти предержащие [І послание
апостола Павла римлянам], гробы повапленные [Матф., 23, 27], кимвал бряцающий [І послание апостола
Павла коринфянам], тьма кромешная [Матф., 25, 30] и другие.
Вторую группу составляют фразеологизмы, которых нет в тексте Библии. К Библии восходит лишь
внутренняя форма их. Такие фразеологизмы образованы путём концентрации содержания библейского
мифа, сжатия его до одного выражения, например: аредовы веки [Бытие, 5,20], валаамова ослица [Матф.,
45, 40], иудин поцелуй [Матф., 26, 48, 49], каинова печать [Бытие, 4], Ноев ковчег [Бытие, 6, 7]; ад
кромешный [книга пророка Осии, 1, 14], гиена огненная [Матф., 23, 33], манна небесная [Исход 16, 1416], казни египетские [Исход. 7-12], труба иерихонская [книга Иисуса Навина], столпотворение
вавилонское [Бытие, 11, 1-9]; Иов многострадальный [книга об Иове], Фома неверный [Иоанн, 20, 24-29]
и другие.
© Гужанова Т.С., Гужанов С.И., 2003
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Образование фразеологизмов первой группы стало возможным потому, что многие люди были
знакомы с содержанием библейских сказаний, поэтому сигнальный фрагмент такого сказания стал
выражать всё его содержание. Образование второй группы фразеологизмов стало возможно также
благодаря широкой известности сказаний. Здесь выражение представляет собой квинтэссенцию
содержания, но возникло оно уже в русском языке.
Таким образом, идеи А.А. Потебни проливают свет на некоторые проблемы образования
фразеологических единиц на основе литературно-художественных текстов. Они могут оказаться
плодотворными также при исследовании процесса образования фразеологизмов и крылатых выражений,
восходящих к классической и современной литературе.
Опираясь на выводы А.А. Потебни, ряд учёных-фразеологов выдвинули постулат, что
фразеологизмы, образованные на базе афоризмов и иных крылатых выражений путём их сокращения,
представляют собой начальные фрагменты таких выражений [4: 3-9]. Однако исследования показывают,
что при образовании фразеологических единиц путём фразеологического эллипсиса могут опускаться и
другие части исходных выражений "которые более всего относились к конкретному частному значению
фразы" [5:143]. При образовании русских фразеологизмов на базе библейских сказаний наблюдается
отпадение от исходного выражения и начальных фрагментов, а образовавшаяся фразеологическая
единица представляет собой конечный элемент выражения, например: будьте мудры, как змеи, и
просты, как голуби – ср. " Вот посылаю вас, как овец среди волков: итак, будьте мудры, как змеи, и
просты, как голуби" [Матф., 10,16]; звезда от звезды разнствует во славе – ср. "Ина слава солнцу, и ина
слава луне, и ина слава звезде: звезда от звезды разнствует во славе" [І послание апостола Павла
коринфянам]; не ведают, что творят – ср. "Отче, отпусти им, не ведя бо, что творят" [Лука, 23, 34]; псу
живому лучше, нежели мёртвому льву – ср. "Кто находится между живыми, тому ещё есть надежда, так
как псу живому лучше, нежели мёртвому льву" [Екклизиаст, 9, 4]; темна вода во облацех – ср. "И
положи тму за кров свой, окрест его селение его, темна вода во облацех" [Псалтырь, 17,12].
При образовании некоторых фразеологических единиц путём сокращения библейских сказаний, когда
исходное выражение представляло собой сложное многокомпонентное предложение, происходило
отпадение как начальной, так и конечной частей. В результате образовавшаяся фразеологическая
единица стала представлять собой центральный предикативный фрагмент исходного библейского
выражения, например: не мечите бисера перед свиньями – ср. "Не давайте святыни псам и не бросайте
бисера вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали
вас" [Матф., 7,6]; око за око, зуб за зуб – ср. "Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб: как он сделал
повреждение на теле человека, так и ему должно сделать" [Исход, 21,24].
Имеются отдельные случаи, когда из библейской цитаты вычленились два предикативных фрагмента,
которые подверглись процессу фразеологизации и в современной фразеологической системе русского
языка функционируют как самостоятельные синонимические фразеологические единицы такие, как
ищите и обрящите; толците и отверзется – ср. "Ищите и обрящете, толците, толците и отверзется"
[Матф., 7,7], например: "Пригласите другого фельетониста. Ищите и обрящете его" [А.П. Чехов – Н.А.
Лейкину, 10 декабря 1883 г.]. – Что же? – возражает Белавин с ударением, - это дорога торная: толците и
отверзется всякому" [А. Писемский. Тысяча душ]; око за око, зуб за зуб – ср. "…собрать все ленинские
скульптуры в своеобразный музей – концлагерь в Речке, туда, где томились в своё время люди,
репрессированные приспешниками Сталина. Так сказать, зуб за зуб…" [А. Родионов. Вознёсся выше он
главою непокорной…Учительская газета, №16, апрель 1991]. "И всё таки должно быть "око за око"! –
пишет из Днепропетровска П. Шапюк…" [П. Пэнэжко. Самосуд в законе. Неделя, №5, 28 января – 3
февраля 1991 г.]. Следует также отметить, что существует в современном русском языке и
фразеологическая единица – полная цитата из Библии, например: "Значит око за око, зуб за зуб"
[Г.И. Серебрякова. Юность Маркса]. "Берг мёртв, и мы отплатим пришельцу полной мерой. Око за око,
зуб за зуб" [А. Афанасьев. Последний воин]. "…слепое чувство мести – око за око, зуб за зуб – могло
вырваться из-под контроля, если бы не велась серьёзная, каждодневная политическая работа"
[В.М. Шатилов. Знамя над рейхстагом].
По мнению А.А. Потебни, при образовании фразеологических единиц из больших по объёму
выражений происходит процесс "сгущения мысли", а образовавшиеся поговорки уподобляются
"алгебраическим знакам" [2:520]. При этом естественно происходят различные изменения во внешней
форме выражения. Во-первых, это опущение некоторых слов, например: ныне отпущаеши – ср. "Ныне
отпущаеши раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром" [Лука, 2, 25-32]; кесарю кесарево, божие
богу – ср. "Воздадите кесарева кесареви и божие богови" [Матф., 22, 15-21]; имеющий уши да слышит –
ср. "Имеющий уши слышать да слышит" [Матф., 11, 15]. Кроме того, вхождение в фразеологическую
систему обусловливало изменение формально-грамматической организации образовавшихся
фразеологизмов: в процессе фразеологизации происходило приспособление формально-грамматической
структуры для выражения большей степени обобщённости. Часто структурно-грамматическая
организация таких фразеологических единиц осуществлялась по модели сложноподчиненного
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предложения с придаточной частью местоименно соотносительной, одной из синтаксических моделей,
часто использующихся для выражения идиоматической семантики [6:36]. В основе такой модели
использовалась соотносительная пара слов "тот – кто", в результате чего выражение расширяло сферу
применения и появлялась возможность употребления его в обобщённом значении, например: кто сеет
ветер, пожнёт бурю - ср. Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю" [Книга пророка Осии. 8,7]; кто не
работает, тот не ест – ср. "Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь" [Послание апостола Павла
фессалоникийцам, 3, 10]; кто с мечом к нам войдёт, от меча и погибнет – ср. "Взявшие меч мечом
погибнут" [Матф., 26, 52].
При образовании некоторых фразеологических единиц в целях усиления степени обобщённости
выражаемого значения происходили преобразования на морфологическом уровне, например: не хлебом
единым жив человек – ср. "Не о хлебе едином будет жив человек" [Матф., 4, 4]; легче верблюду пройти
сквозь игольное ушко, чем богатому в царство небесное – ср. "Легче верблюду пойти сквозь игольные
уши, нежели богатому войти в царство небесное" [Матф., 19, 24]; кто не с нами, тот против нас – ср.
"Кто не со мной, тот против меня" [Матф., 12, 10].
Профессор А.А. Потебня заложил основы определения генезиса фразеологических единиц,
образованных с помощью эллиптического сокращения на базе сюжетов литературных произведений, а
также на базе крылатых выражений. Положения, высказанные А.А. Потебнёй, требуют дальнейшего
развития в целях этимологического анализа фразеологических единиц, а также выявления способов
эллиптирования.
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В статье рассматриваются проблемы образования фразеологических единиц в свете учения
А.А. Потебни. С опорой на идеи А.А. Потебни поднимаются вопросы образования русских
фразеологических единиц путём эллиптического сокращения библейских сюжетов и крылатых слов.
Huzhanova T.S., Huzhanov S.I. The Problems of Phrase Formation Surveyed in the Light of Theoretical
Principles Suggested by A.A. Potebnya.
The article considers the formation of phraseological units based on theoretical principles suggested by
A.A. Potebnya. It highlights the problem of formation of phraseological units by means of winged words and
elliptical shortening of extracts from Bible.
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ФОРМАЛЬНИЙ СТАН І ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ДІАПАЗОН ДІЄСЛІВНИХ ПЕРФЕКТНИХ ФОРМ
У ТВОРАХ ДЖ.ЧОСЕРА
У статті розглядається формальний стан і функціональний діапазон дієслівних перфектних
конструкцій у другій половині середньоанглійського періоду на матеріалі
"Кентерберійських оповідань" Дж. Чосера.
Граматична категорія перфекта властива всім романо-германським мовам і розглядається як дієслівна
форма, що означає попередню дію, будь-яким чином релевантну до теперішнього часу, при цьому
йдеться про актуальність самої дії для співрозмовника [1].
Питання про формування граматичної форми перфекта є досі дискусійним. Згідно з
загальноприйнятою у сучасній лінгвістиці теорією, категорія перфекта розвивається на початку
середньоанглійського періоду, а джерелом перфектних форм вважаються дві давньоанглійські
конструкції beon + participle II і habban (+ direct object) + participle II, в яких поступово відбувається
процес граматизації, наслідком чого є втрата першим елементом словосполучення свого лексичного
значення, а другим елементом – свого граматичного значення, що робить сполучення ідіоматичним та
граматично неподільним і призводить до появи нових аналітичних форм перфекта [2:142]. Завершення
процесу граматизацій відбувається у другій половині середньоанглійського періоду.
В ранньосередньоанглійському періоді існування двох допоміжних дієслів для вираження категорії
перфекта – habban і beon – було зумовлене різницею їх комбінування з participle II. Так, habban
зустрічається у сполучені з participle II перехідних дієслів, а beon – з participle II неперехідних дієслів. В
середині середньоанглійського періоду майже всі дієслова, окрім дієслів руху, утворюють перфектні
форми з habban [3: 269].
В.Д. Аракін зазначає, що ще в ранньосередньоанглійському періоді сполучення have і ben з participle
II набувають значення перфекта [4: 149]. Але розмежування значення Present Perfect і Past Indefinite ще
не відбулося, і поряд зі своїм основним значенням – завершення дії до моменту розповіді – Present Perfect
міг передавати значення завершеної дії, не зв’язаної з моментом мовлення [5: 141].
Present Perfect в середньоанглійській період вживається також з метою виділення певної події в
контексті минулого, особливо часто в підрядних часу та в підрядних означальних:
And thus what he his God hath served, he took, as he wel hath deserved, the diademe.
Значення Past Perfect окреслене чіткіше – вираження дії, завершеної до моменту завершення іншої
дії в минулому:
And ðat was the iii day after ðat ðei hadden seyn the sterre whan ðei metten.
Але те ж саме значення може протягом середньоанглійського періоду передавати форма Past Simple.
Таким чином, форма перфекта, що виникла на початку середньоанглійського періоду, не мала стійкого граматичного значення і могла дублюватися формами Past Simple в усіх випадках вживання перфекта [6: 177].
Розвиток аналітичних форм перфекта у другій половині середньоанглійського періоду – кін. 14 ст. –
найкраще відстежується на матеріалі "Кентерберійських оповідань" Дж. Чосера, оскільки цей твір, поперше, несе в собі мовленнєві особливості суспільства того часу завдяки живій розмовній мові, а подруге, написаний лондонським діалектом, що став передумовою створення літературної англійської
мови. В результаті аналізу перфектних конструкцій у творі Чосера було зафіксовано 386 перфектних
форм.
Новим для цього періоду є комбінування haven з дієсловами руху. Так, допоміжне дієслово hath
зустрічається у комбінаціях з такими дієсловами, як: ronne, riden та goon. Сполучення з han представлені
наступними participles II: yrone, come, troden, goon. Прикладів комбінацій з have нараховано два – з
дієприкметником mysgon:
Whan they han gone nat fullyhalf a mile,
711
Right as they wolde han troden over a stile,
An oold man ful mekely and a povre with hem mette.
(The Pardoner’s Tale)
Форми минулого часу hadde і had вживаються з такими дієсловами руху, як: riden, mysgoon, stert,
ronne, goon та troden:
© Сидоренко С.І., Андрушенко О.Ю., 2003
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Ful worthy was he in his lordes werre,
And therto hadde he riden, no man ferre,

47

(General Prologue)
Окрім форм активного стану, комбінації з допоміжним дієсловом haven (як в минулих, так і в
майбутніх формах) зустрічаються в пасивному стані. Так, було зафіксовано 6 форм Perfect Passive:
Have ye nat seyn som tyme a pale face
645
Among a prees, of hym that hath be lad
Toward his deeth, wher as hym gat no grace,
(The Man of Law’s Tale)
Haven, як допоміжне дієслово, зустрічається у Чосера у формі Present Perfect Progressive, маючи
значення тривалої дії, що почалася в минулому і тривала до моменту мовлення:
And certes, lord, to abyden youre presence,
927
Heere in the temple of the goddesse Clemence
We han ben waitynge al this fourtenyght;
Now help us, lord, sith it is in thy myght!
(The Knight’s Tale)
Як свідчать приклади, категорія перфекта, виражена комбінаціями з haven, наприкінці
середньоанглійського періоду мала досить розгалужену формальну структуру, на відміну від комбінацій
з ben, які в свою чергу стали більш обмеженими у своєму формальному вираженні.
Наприкінці середньоанглійського періоду має місце розширення сфери вживання допоміжного
дієслова haven теперішньої форми у сполученні з дієприкметником II, в той час як комбінації з ben
функціонують лише в значенні вираження фактів в минулому або наголошують зацікавленість
співрозмовника лише в факті завершення дії, але ні в часі, ні в обставинах, коли дія відбувалася.
Комбінації з haven можуть виражати різні значення сучасного минулого неозначеного (Past
Indefinite):
1. Вираження фактів в минулому:
The mooder of the Sowdan, welle of vices,
323
Espied hath hir sones pleyne entente,
How he wol lete hise olde sacrifices,
And right anon she for hir conseil sente,
(The Man of Law’s Prologue)
2. Вираження ряду послідовних дій у минулому:
Thise ladyes, whan they hir ryme say
1114
Han taken hire and into chambre gon,
And strepen hire out of hiic rude array…
(The Clerk’s Tale)
3. Вираження закінченості дії в підрядному реченні часу в контексті минулого:
But Hermengyld loved hir right as hir lyf,
535
And Custance hath so longe sojourned there
In orisons, with many a bitter teere,
Til Jesu hath converted thurgh his grace
Dame Hermengyld, constablesse of that place.
(The Man of Law’s Tale)
4. Вираження дії, що передує іншій дії в минулому:
So longe han they conforted hire til she
832
Receyved hath, by hope and by resoun,
The emprentyng of hire consolacioun,
Thurgh which hir grete sorwe gan aswage;
(The Franklin’s Tale)
З другого боку, теперішні форми haven з participle II передають діапазон значень, властивих сучасній
формі Present Perfect:
1. Вираження інтересу співрозмовника у самому факті завершеності дії, але ні в часі, ні в обставинах,
за яких вона відбулася:
And yet of oure apprentice Janekyn,
303
For his crispe heer, shynynge as gold so fyn,
And for he squiereth me bothe up and doun,
Yet hastow caught a fals suspecioun.
(The Wife of Bath Prologue)
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2.

Вираження завершеності дії, але незавершеності періоду часу, в який вона відбулася в момент
мовлення:
Ye han youreselven shewed heer to-day
1506
So heigh sentence, so holily and weel,
That I consente and conferme everydeel
Youre wordes alle and youre opinioun
(The Merchant’s Tale)

3.

Вираження дії , що триває з якогось моменту в минулому аж до моменту мовлення:
Goddesse of maydens, that myn herte hast knowe
2300
Ful many a yeer, and woost what I desire,
As keep me fro thy vengeaunce and thyn ire,
That Attheon aboughte cruelly.
(The Knight’s Tale)
Репрезентація оповіді в підрядному часу з метою позначення завершеності дії:
He looketh up and doun til he hath founde
4059
The clerkes hors, ther as it stood ybounde
Bihynde the mille, under a levesel;
(The Reeve’s Tale)

4.

5.

Вираження дій у минулому з акцентом не на часі дії, а на її значенні в момент мовлення:
"Thomas ," quod he, "God yelde yow! Ful ofte
1772
Have I upon this bench faren ful weel;
Heere have I eten many a myrie meel."
(The Summoner’s Tale)
У Табл. 1 представлено статистичну дистрибуцію граматичних значень теперішніх перфектних форм
з допоміжними дієсловами haven та ben.
Таблиця 1.

Вираження ряду послідовних дій
у минулому

Вираження закінченості дії в
підрядному реченні часу в
контексті минулого

Вираження дії, що передує іншій
дії в минулому

Вираження інтересу
співрозмовника у самому факті
завершеності дії, але ні в часі, ні
в обставинах, за яких вона
відбулася

Вираження завершеності дії, але
незавершеності періоду часу, в
який вона відбулася в момент
мовлення

Вираження дії , що триває з
якогось моменту в минулому аж
до моменту мовлення

Репрезентація оповіді в
підрядному часу з метою
позначення завершеності дії

Вираження дій у минулому з
акцентом не на часі дії, а на її
значенні в момент мовлення

Вираження фактів в минулому

Вираження інтересу
співрозмовника у самому факті
завершеності дії, але ні в часі, ні
в обставинах, за яких вона
відбулася

ben

Вираження фактів в минулому

haven

137

7

3

1

63

5

15

2

3

13

4

Перфектні форми з допоміжним дієсловом haven у минулому часі передають такий функціональний
діапазон:
1. Вираження дії, яка відбулася до певного моменту в минулому:
Sire, I releesse thee thy thousand pound,
1613
As thou right now were cropen out of the ground,
Ne nevere er now ne haddest knowen me
For, sire , I wol nat taken a peny of thee…
(The Franklin’s Tale)
2. Вираження ряду послідовних дій у минулому, що передують певному моменту часу в минулому:
A gerland hadde he set upon his heed,
666
As greet as it were for an ale-stake.
A bokeleer hadde he maad hym of a cake.
(The General Prologue)
3. Вираження тривалої дії, що бере початок та завершується до певного моменту в минулому:
This Briton clerk hym asked of felawes
1179
The whiche that he had knowe in olde daues,
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4.

And he answerde hym that they dede were;
(The Franklin’s Tale)
Означення фактів в минулому:

No thyng list hym to been ymaginafyl,
1094
If any wight hadde spoke, whil he was oute,
To hire of love; he hadde of it no doute.
(The Franklin’s Tale)
Комбінації з допоміжним дієсловом ben в минулому вживаються для:
1. Вираження дії, яка відбулася до певного моменту в минулому:
Оf fustian he wered a gypon
21
Al bismotered with his habergeon,
For he was late ycome from his viage,
And wente for to doon his pilgrymage
(The General Prologue)
2. Вираження межі дії в підрядному часу:
But now to purpos: er that dayes eighte
2132
Were passed [of] the month of [Juyn], bifil
That Januarie hath caught so greet a wil,
Thrugh eggyng of his wyf, hym for to pleye
In his gardyn, and no wight but they tweye,
That in a morwe unto his May seith he:
"Rys up, my wyf, my love, my lady free!"
(The Merchant’s Tale)
3. Означення фактів в минулому:
That toward caunterbury wolden ryde
At nyght was come into that hostelrye
77
Wel nyne and twenty in a compaignye,
Of sondry folk, by aventure yfalle
In felaweshipe, and pilgrimes were they alle,
(The General Prologue)
Табл. 2 ілюструє статистичну дистрибуцію граматичних значень минулих перфектних форм з
допоміжними дієсловами haven та ben.
Таблиця 2.
haven
вираження
позначення вираження ряду
послідовних дій у тривалої дії,
дії, яка
минулому, що
що бере
відбулася
початок та
до певного передують
моменту в певному моменту завершується
минулому часу в минулому до певного
моменту в
минулому
104
7
4

означення
фактів в
минулому

1

ben
вираження
вираження
межі дії в
дії, яка
відбулася до підрядному
часу
певного
моменту в
минулому
8

1

означення
фактів в
минулому

1

Вивчаючи функціональний діапазон перфектних форм з haven і ben, ми дійшли висновку, що
функціональне навантаження допоміжного дієслова ben у Дж. Чосера є досить обмеженим і залишається
на рівні значень ранньосередньоанглійського періоду, тоді як комбінації з haven набувають нових
відтінків значень, які не зустрічалися раніше. При цьому слід звернути увагу на специфічні перфектні
значення, що розвиваються в даний період. Аналіз перфектних форм в творах Дж. Чосера переконливо
ілюструє тенденцію до поступового виходу допоміжного дієслова ben із сфери граматичної категорії
перфекту, а також функціональну експансію перфектних конструкцій з haven.
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НІМЕЦЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЖАРГОН: ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ Й СУЧАСНИЙ СТАТУС
Стаття присвячена розгляду особливостей німецького молодіжного жаргону, виявленню його основних
лексичних рис. Розглянуто шляхи його формування як невід’ємного елементу соціо-функціональної
структури сучасної німецької мови.
Мова – явище соціальне, тому для неї звичним і зрозумілим є відображення диференціації соціальних
ролей і соціально-групових симпатій та антипатій. Суб’єктивний аспект міжособистісних стосунків у
німецькому соціумі відображається у мові, особливо на її субстандартному рівні, акумулюючись у
досить великий пласт побутово-розмовної мови.
З позицій соціолінгвістики необхідно з’ясувати, яку "соціальну роль" відіграє молодіжний жаргон у
мовному середовищі, що є характерним для молодіжного жаргону як окремого соціолекта у німецькій
мові, а також окреслити шляхи його формування. Але насамперед потрібно визначитися з термінологією
досліждення.
У Ю. Бенеке [1:4], П. Брауна [2:21], Н. Діттмара [3:13] молодіжні мовленнєві форми у своїй
сукупності називаються "молодіжна мова" (Jugendsprache), при цьому молодіжна мова розуміється як
варіант молодіжного мовлення, який створюється, як правило, у великих містах (Jugendspezifische
Ausprдgungen der Stadtsprache). А.І. Домашнєв [4:134] вважає доцільним визначати молодіжні мовленнєві
форми як "молодіжний жаргон". По-різному названі, молодіжні мовленнєві форми тим не менш
зараховуються соціолінгвістами до різновидів побутово-розмовної мови, відомих під збірною назвою
"спеціальні мови" (Sondersprachen).
Але говорячи про спеціальні мови (Sondersprachen), автори енциклопедичного довідника німецької
мови [5:567] підкреслювали, що термін "мова" щодо утворень, про які йдеться, використовується лише
умовно й не повинен призводити до помилкових тлумачень, оскільки маються на увазі не окремі мови зі
своєю структурою та загальною системою, а набір спеціальних засобів лексичного й словотвірного
характеру, що за своїм змістом належать до різних галузей спеціальної лексики (Sonderwortschatz).
У межах нашого дослідження для характеристики молодіжних мовленнєвих форм використовується
термін "жаргон" як такий, що найточніше відповідає змісту аналізованого утворення і "не дає приводу
для помилкових тлумачень" [2:22]. Під жаргоном ми розуміємо певний різновид мовлення, яким
користується переважно в усному мовленні окрема, досить стала соціальна група, що об’єднує людей за
ознакою професії, становища в суспільстві, інтересів або віку. Таким чином, розглядаємо різні мовні
утворення, що виникають у спільнотах людей, об’єднаних професійними або іншими спільними
інтересами, а також належністю до певного соціального кола (жаргон російського дворянства в XIX ст.)
або до спільної вікової групи (молодіжний жаргон).
Відомо, що будь-яка історично сформована, функціонально розвинута мова не є монолітною і являє
собою досить складну, ієрархічно організовану багатоступеневу систему – сукупність форм, у яких вона
існує і проявляється. Говорячи про це, ми виходимо з того, що кожному носію мови, який належить до
даної мовної спільноти, природно відомо, що одна й та ж мова може бути по-різному використана,
залежно від тих, хто говорить і хто слухає (комунікантів), а також від обставин, часу й місця, одним
словом, залежно від соціальних та комунікативних умов спілкування.
Якщо справедливі слова про те, що у мові взагалі все соціально, то найбільш соціально
детермінованими структурами німецької національної мови слід вважати формації побутово-розмовної
мови. Ці різновиди побутово-розмовної мови, будучи невід’ємними елементами соціо-функціональної
структури національної мови, є соціальними варіантами – соціолектами сучасної німецької мови.
Німецькі соціолекти, як зазначає А.І. Домашнєв [4:132], – це своєрідний результат впливу, принаймні,
двох головних "стихій": субсистемних різновидів національної мови й "субкультурних" імпульсів
соціального життя суспільства. Згідно з цими двома головними лініями, будуються всі відношення зі
стилістичною сферою мовних засобів, оскільки мовний матеріал побутово-розмовних варіантів за своїми
емотивними властивостями тяжіє до нейтральних або слабо експресивних оцінок, що дає підстави
зараховувати побутову мову освічених людей до нейтральної лексики (normalsprachlich), тоді як для
інших соціальних варіантів – жаргонів та арго – характерна стилістична зниженість: зневажливість
(salopp), грубість (derb), вульгарність (vulgдr), наприклад: Heule (Radio), Hirsch (Moped, Auto),
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Schaufenster (groЯe Brille), Scheinwerfer (Augen), Keller (Lokal), Drahtkasten (Klavier), Bock (Fahrrad),
Scheune (Kind) та ін. [6].
Соціолекти проявляють себе досить динамічно. Мовленнєві комунікативні ролі, які детермінуються
через ознаки статусу й ситуації, створюють соціо-лінгвістичну специфіку молодіжного лексикону. У
соціолінгвістичному плані його предметний зміст, предметна орієнтація та предметна характеристика є
відносними. Лексичні компоненти відображають пейоративні й меліоративні коннотації: Er ist kein linker
Typ. Er ist eine tote Hose. Das Ding ist saustark [7].
У молодіжному жаргоні ми маємо справу не з нейтральними нормативними мовленнєвими формами,
а зі словами та висловлюваннями, характерними для певного соціального середовища. Вживання
молодіжного жаргону обмежене уснопобутовою сферою, у мові художньої літератури він
використовується з яскравою стилістичною мотивацією.
Початки специфічного молодіжного мовлення в німецькій національній мові сягають часу заснування
перших університетів (Відень 1365, Гейдельберг 1368, Кельн 1388), коли поступово почав створюватися
особливий мовленнєвий запас німецької студентської молоді. На думку Г. Еманна [8:11], найважливішим
джерелом натхнення для оновлення студентського жаргону слугували у XVII, XVIII та XIX ст.
французька, давньоєврейська й класичні античні мови. Про це свідчать деривати, зібрані в "StudentenLexikon" К. Кіндлебена (Галле, 1781): Kneipier (Wirt), Pumpier (Geldverleiher), Suitier (Witzbold),
illuminiert (betrunken) та ін. [8:15].
Зі студентського жаргону XVII й XVIII ст. у сучасному молодіжному мовленні збереглися й
продовжують досить активно вживатися такі жаргонізми, як: abbrechen (sich anstrengen; überrascht sein),
abfahren (jmdn. besonders anziehend finden; faszinierend, interessant sein; sterben), abschnallen (fassungslos,
überrascht sein; vor Staunen sprachlos sein), abschwirren (schnell verschwinden; weggehen), Biene (tolles
Mädchen; leichtlebiges, reizvolles, hübsches, für Flirt leicht zugängliches Mädchen), labern (langweiliges Zeug
daherreden; Unsinn von sich geben), Nuß (Kopf; Mädchen, es muß erst "geknackt" werden), Penne (Schule;
Schlafstätte), poofen (schlafen; Geschlechtsverkehr ausüben), Puppe (Mädchen), Randale (Prügelei; Lärm,
Aufstand), rotieren (voll im Streß sein, besonders aufgeregt sein, viel Arbeit haben), subito (plötzlich,
augenblicklich, schnell) та ін. [6;7;8].
Молодіжний жаргон сучасної німецької мови характеризується відсутністю "кастової" обмеженості,
відкритістю своєї лексичної системи. Ці особливості знаходять своє відображення в тематичній
специфіці молодіжної жаргонної лексики. На розвиток жаргону молоді значною мірою впливають такі
екстралінгвістичні фактори, як високий рівень розвитку суспільства, різноманітні соціальні відносини,
високий розвиток науки, техніки, мистецтва, загальнолюдський прогрес загалом.
Важливі джерела нових молодіжних слів можна спостерігати в культурі створення пісень і рокмузики. Тут домінують групи, які пишуть їх тексти на діалектах (Reinhard Fendrich, BAP, Black FццЯ,
Konstantin Wecker, Georg Danzer) або на молодіжному жаргоні (Udo Lindenberg). Ставка робиться на
схильність молоді до вживання найбільш яскравих слів і слів із пісень, які добре запам’яталися,
наприклад: Bingo (alles in Ordnung, alles bestens), Easyman (cooler Mann; jemand, der alles locker nimmt;
unkomplizierte Person), heizen (rasch, schnell fahren), Johny (Junge, Bursche, harter Kerl, lustiger Knabe),
paletti (alles bestens, in Ordnung, alles klar, selbstverstдndlich) [8].
Активними постачальниками молодіжного жаргону є спортивний, комп’ютерний, солдатський
жаргони, жаргон наркоманів та інші. Наприклад, із жаргону військових – abziehen (jmdn. übers Ohr hauen,
ausnehmen, betrügen), із жаргону хіміків – ätzend (schlecht, unangenehm, seit 1990 – gut, angenehm), зі
спортивного жаргону – Bock, bockstark (Lust, sexbegierige männliche Person), із жаргону робітників –
anbaggern (ein Mädchen ansprechen), Muffe (Angst, Befürchtung), із жаргону наркоманів – drauf sein/haben
(unter Drogeneinfluß stehen; gute/schlechte Stimmungslage, Laune), Hose (tote) (Langweile, "Es ist nichts los",
"Es spielt sich nichts ab"), Trip (Reise, Ausflug, Fehler), з комп’ютерного жаргону – Basic (Klartext,
Eindeutigkeit, Genauigkeit), Schaltfehler (Programmabsturz, Systemabsturz), Speicher (leer, "fertig", kaputt
sein, Aufnahmevermögen, Kapazität), chatten (im Internet plaudern) [7].
Молодіжний жаргон активно запозичує іноземні слова. Наприклад, запозичення з латинської: absolut
(sehr, besonders, vor allem), depri (Einzelgänger; Leute, die zu Depressionen neigen oder sich an keiner
Gruppenaktionen beteiligen), Fakt (Tatsache, wirklich, in der Tat), Frust (Ärger, Enttäuschung, schlechte
Laune), Horror (unangenehmes Erlebnis, Abneigung, Unangenehmlichkeit), korrekt (alles klar, richtig, stimmt
ganz genau, genau so), logo (ganz klar, richtig), normalo (Normalbürger, stinknormaler Durchschnittsmensch),
radikalo (besonders, ganz, stark), Sponti (spontaner Mensch, aufgeschlossener Typ), super (hervorragend,
besonders schön), Terror (Unruhe, Stunk, Ärgernis, Streit, schlechte Stimmung), total (echt, tierisch, toll, voll),
turbo (schnell, besonders, übermäßig, Schnellgang, hohe Geschwindigkeit). Запозичення з іспанської мови:
Macho (starker Typ, toller Kerl, "Frauenfresser", Bodybildertyp), з арабської: Sultan (Herrscher, eine (mit Geld
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protzende) männliche Person, die sich vom anderen geschlecht besonders verwöhnen läßt), з російської:
Towaritsch (Freund, Kumpel; drohend – Freundchen, "Früchtchen") [6;7;8;9].
У результаті постійного спілкування в молодіжних угрупованнях виникають різні слова та звороти,
якими в такому середовищі нерідко замінюються звичні назви речей і явищ. Для багатьох із них
характерним є стале емоційно-експресивне забарвлення або оцінка: іронічність, зневажливість,
жартівливість, схвальність, негативізм та ін. Такі жаргонізми нерідко використовуються як своєрідні
синоніми у професійній лексиці й у побутово-розмовному мовленні. Поряд із цим у самому молодіжному
жаргоні розвиваються синонімічні відношення й варіанти, заміщуючи різні старі слова та звороти.
Найчастіше жаргонні слова виступають своєрідними вторинними назвами існуючих речей і явищ. Якщо
студент часто говорить Uni (Universitдt), учень називає школу Penne (Schule), вчителя – Pauker (замість
Lehrer), учня першого класу жартівливо називають Griffelfresser, а в солдатському середовищі
напівпрезирливо кажуть про військового лікаря (Militдrarzt) – Aspirinhengst, або солдатського кухаря
замість Koch називають Kьchenbullen – тож у такий спосіб мовці виражають своє ставлення до цих явищ,
використовуючи їх у своєму звичному мовленнєвому середовищі [10:78]. У цьому випадку ми маємо
справу з використанням людьми запозиченої термінологічної лексики, різних спеціальних слів і мовних
зворотів у своєму (переважно молодіжному) середовищі.
Характерною рисою такої лексики є її рухливість, відносно швидка змінність актуальних варіантів,
зникнення тих чи інших жаргонізмів, що найчастіше спостерігається в різних підліткових і молодіжних
лексиконах як у німецькій, так і у будь-якій іншій мові. Поряд зі зміною мовної "моди", причиною таких
явищ слід вважати соціальні процеси в самому суспільстві. Так, разом зі згасанням у молодіжному
середовищі руху хіпі зникає і їх лексика, а нові смакові орієнтири у підлітковому середовищі змінюють
слівця типу застарілого "залізно" й більш пізнього слова "клëво" з іншим значенням на модне у
молодіжному середовищі й семантично всеїдне слівце "прикольно". Використання подібних слів
підкреслює намагання мовців бути схожими на інших у своєму колі, а також, можливо, покликане
солідарно дистанціюватися від тих, які не належать до такого угруповання. Але в цьому немає прагнення
відмежувати своє коло від решти суспільства (AbschlieЯung nach auЯen) [11:237].
Необхідно також зазначити, що молодіжний жаргон не обходиться без того, щоби не включати до
свого складу окремі арготизми, а інші жаргонні слова мають дуже розмиту семантику, хоча робиться це,
найвірогідніше, у пошуках незвичних порівнянь, альтернативних номінацій, а не через прагнення
"закритися" від оточуючих за допомогою "кодованих" слів та виразів – "таємної мови" [12:32]. Так, ще в
70-ті роки в середовищі німецької молоді були популярні такі вирази, як steiler Zahn, дослівно – "крутий
зуб", зі значенням "attraktives Mдdchen" – "симпатична дівчина". Тепер ці вирази майже зовсім забуті.
Пор. також: Bonzenheber – Fahrstuhl – "ліфт зі зручностями для начальників, бонз".
Узагальнюючи сказане щодо проблеми ідентифікації та опису німецького молодіжного жаргону, слід
підкреслити, що, на наш погляд, потрібно розглядати його сьогодні як окремий соціолект, варіацію
побутово-розмовної мови у множинній структурі німецької мови. Неоднорідність носіїв молодіжного
жаргону сучасної німецької мови пояснюється насамперед збільшенням фази "молодість" у житті
сучасної людини. Так само, як сьогодні зміщені вікові межі, зміщені й межі між окремими соціальними
групами– учнями, студентами, солдатами, молодими працівниками й ін. Згідно з віковими інтересами,
багато молодих людей належать до різних угруповань (Spontis, Skinheads, Punks) й до великої кількості
менших груп за місцем проживання й навчання.
Чітке визначення поняття "молодіжного жаргону" дозволило використати адекватні методи
дослідження цього явища в його різних аспектах (історичному, функціональному). Німецький
молодіжний жаргон як окремий елемент культури досліджено у статті в межах культури окресленого
історичного періоду та в зіставленні з іншими, таким чином виявлено історичну динаміку явища. При
цьому визначені функції конкретного соціолекту у зв’язках з іншими елементами в межах даної
культурної системи, його основні лексичні риси. Специфіка німецького молодіжного жаргону
визначається альтернативним способом пізнання світу, формою мислення, в який постійно відбуваються
метафорично-метонімічні трансформації. Перспективи подальших розвідок у цьому напрямку полягають
у структурному аналізі даного елементу соціо-функціональної структури сучасної німецької мови, що
дозволить простежити залежність між явищами, які з першого погляду безпричинні й незалежні,
натомість зумовлені внутрішніми чинниками, побачити їхню внутрішню семантику, а також визначити
спільне у відмінному та відмінне у спільному.
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Соколовская С.Ф., Фахурдинова М.А. Немецкий молодежный жаргон: пути формирования и
современный статус.
В статье рассмотрены особенности немецкого молодежного жаргона, выявлены его основные
лексические черты. Проанализированы пути его формирования как неотъемлемого элемента социофункциональной структуры современного немецкого языка.
Sokolovska S.F., Fahurdinova M.A. German Youth Jargon: Ways of Formation and Present Status.
This article examines the peculiarities of German youth jargon and defines, its main lexical characteristics. It
analyses the ways of its formation as an integral element of socio-functional structure of the contemporary
German language.
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кандидат філологічних наук, доцент
(НПУ ім. М.П. Драгоманова)
ПСАЛОМ ВІЧНОСТІ МИКОЛИ ФІЛЯНСЬКОГО
У статті аналізуються провідні мотиви лірики українського поета Миколи Філянського.
Микола Григорович Філянський належить до тих письменників першої третини ХХ ст., постаті яких
довгий час відсувалися за лаштунки, "призабувалися" або й умисне замовчувалися в історії розвитку
літературного процесу.
Син священика с. Попівка Миргородського повіту, що народився 6 грудня 1873 року, а дожив лише
до горезвісного 1937-го, він був високоосвіченою та багатогранно обдарованою людиною. Крім
Лубенської гімназії, на навчальній ниві М. Філянського – аудиторії природничих наук Московського
університету, творчі майстерні Сєрова та архітектора Шехтеля, стажування у Франції, складені
спеціспити на право вести будівельні роботи, а також – довгі роки життя на Уралі, мандри до
дніпровських порогів тощо. Він займався малярством і архітектурою, геологією та археологією,
природознавством та музеєзнавством, історією, етнографією, володів кількома музичними
інструментами.
Глибока ерудованість із багатьох питань знайшла втілення у творчому доробку письменника.
Складний і цікавий поетичний світ митця поєднує в собі інколи, здавалось би, абсолютно полярні
поняття й образи (можливо, саме це й стало причиною появи різнозначних оцінок лірики Філянського
[1]), проте при глибокому та різноаспектному аналізі виявляється напрочуд цілісним і самобутнім.
Поетична спадщина письменника невелика за обсягом і, на жаль, далеко не вся збереглася. Вона
складається із трьох збірок та ряду позазбіркових творів різних часів. Свої перші збірки М. Філянський
друкує вже в зрілому віці, на четвертому десятку життя: "Лірика, том І" (Москва, 1906) [2] і
"Calendarium, том ІІ" (Москва, 1911) [3]. Третя збірка побачила світ лише в кінці 20-х років – "Цілую
землю" (ДВУ, 1928) [4].
Критика називає М. Філянського типовим пізнім романтиком [1: 21]. Своєрідне романтичне видіння
світу в ліриці поета органічно сплелося з глибинною філософічністю, коріння якої сягають до творчості
Г. Сковороди. У розробці поетом мікро- та макрокосму магістральними є мотиви життя й смерті, людини
й природи, людини й усесвіту. Одним із суттєвих способів розвитку філософської проблематики в ліриці
письменника було звернення до біблійних мотивів. Поетове розуміння Бога й божественного начала
втілюється через думки про безкінечний круговорот у природі, всесвіті. Земне й космічне буття
ритмізовано-циклічне у своєму розвитку. "Того не вернеш, що минуло", а доля кожного наперед
визначена, бо "пеленає твій простор – небес таємний омофор" [5: 39]. Проте його трактовки дуже далекі
від традиційних релігійних догм і постулатів. Гармонія всесвіту для Філянського в дуалістичності буття,
в органічному поєднанні добра й зла, які вічно існують у парі:
Хвилина щастя – за журбою,
Сльоза – за ласкою німою… [5: 54].
З поклоніння світовій гармонії буття логічно викристалізовуються й патріотичні мотиви в ліриці
митця. Оригінальним у цій тематиці є вірш "Спить ряд могил", де звучить засторога нащадкам: народ,
який забуває власне минуле, втрачає і майбутнє.
Окремо виділяється у творчому доробку поета група віршів, породжених довгим перебуванням на
чужині. Це і своєрідні медитації, ремінісценції шевченківських мотивів ("Дам серцю волю я"), і поетична
ностальгія за покинутим краєм "І рідний край, і рідний лан") тощо. Елегійність, романтична образність –
характерні риси цих творів.
Одним із самобутніх, неповторних відгалужень у поетичній кроні митця є інтимна лірика. Це вірші, в
яких звучать нові варіації філософських поглядів автора. Раз усе в житті наперед визначене, закономірно
циклічне, а людське кохання – один із найкращих дарунків життя, то "Чом не любить?" (до речі, у
названому вірші відчувається й певний перегук з інтимною лірикою О. Олеся). Деякі твори цього циклу
яскраво виражають народнопісенний стиль.
Усе життя поет залишався напрочуд вірним основним своїм ідейно-тематичним та філософським
принципам і вподобанням. Людина й земля, людина й природа як неподільне ціле залишається основним
у поглядах і світосприйманні М. Філянського, незважаючи на деякі помітні впливи часу, що вносив нові
риси в його творчість. Так, по-своєму сприймає "син землі" прихід нового ладу. Зіставляючи низку
позазбіркових віршів 1917-18 рр. ("В ярмах туги…", "Клятьба пророка Ездри", "Шлях", "Великдень",
"Повідь", "Далекому", "На весіллі") можна спостерегти, як змінюються настрої і думки автора від
"Здрастуй, Воле уготована!" через розп’яття Марії під треті півні, регіт сатани й гору трун, над якими йде
бучне весілля (у дусі пушкінського "Пира во время чумы"), до вірша "Треті півні" (1924), в якому поет
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дуже тонко обігрує шевченківський образ, поєднуючи його з традиційним на той час поетичним образом
революційної бурі, що й надає твору зовсім іншого звучання:
І перемігся бурі час,
І – третього подався глас [5: 143]1.
З точки зору філософського дуалізму поета й революція сприймається ним як циклічне поєднання
добра й зла, життя та смерті, надій і крові.
Для всієї поетичної спадщини митця є характерним оптимістичний тон. Впадає в око й художня
своєрідність його лірики. Ще сучасники, хто дуже різко (М. Коцюбинський), а хто й з певною симпатією
(Г. Хоткевич, О. Пчілка) усе ж робили автору закиди за певні правописні та стилістичні недоречності,
незграбні неологізми тощо. На це пізніше вказували й радянські філологи (М. Зеров, О. Білецький,
П. Волинський).
Погоджуючись із деякими зауваженнями, слід відзначити, що поетична техніка багатьох творів
М. Філянського позначена відшліфованістю, вишуканістю форми й образів, чіткістю ритміки,
майстерністю композиції. Зокрема майже всі твори, об’єднані у збірки, скомпоновані так, що складається
враження "переливання" одного вірша в другий. Переливаються звуки, міняються в тональності й силі:
від головного бадьорого мажору через помірність і стриманість притишених тонів і напівтонів до
теплого, тихого, а то й скорботного мінору, щоб потім знову зазвучати гучно й радісно. На кожному
кроці зустрічаються прийоми та образи романтичного письма: прекрасний вечір, казкова ніч, чудові
осінні пейзажі, пожовкле листя, тихі осінні плеса та віти, тихий ляск весла, лани, луки, німі береги; часто
обігруються образи човна, могили, снігу-савану, беркута тощо. Особливої пишномовності й
вишуканості, патетичності й піднесеності досягав письменник і застосуванням прийомів барочного
стилю, який добре знав і в якому кохався: "лоно яснеє", "світ надземних шат", "поцілунки сонця", "сонм
німих небес", "небес вечірній омофор" тощо.
Поряд із яскраво вираженою елегійністю спостерігаються в ліриці М. Філянського рефлексіїконтрасти, поетичні асоціації та ремінісценції. А вдале використання ампліфікації, епанафори, еліпсації,
анафористичність побудови строф і їх частин, риторизми, рефрени та висхідна градація приводять до
постійного підвищеного почуттєвого сприймання віршів, що дає повне право говорити і про
імпресіоністичне забарвлення лірики митця.
Отже, вся поетична спадщина М. Філянського є досить яскравою сторінкою в розвитку української
поезії початку ХХ віку. Від його поетичної філософії тягнеться проміння не лише до пошуків
неокласиків, а й до могутнього річища поетичного світу сьогодення.
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Кобелецкая О.И. Псалом вечности Николая Филянского.
В статье анализируются ведущие мотивы лирики украинского поэта Николая Филянского.
Kobeletska O.I. The Psalm of Eternity by Mykola Filyansky.
The article analyses the major motifs in the poems by Ukrainian poet Mykola Filyansky.
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ІСТОРІЯ "САМІТНЬОЇ МАНДРІВНИЦІ"
(автобіографічна повість Наталени Королевої "Шляхами і стежками життя")
Предметом аналізу статті є образна система повісті Наталени Королевої "Шляхами і стежками
життя".
Автобіографічна проза у творчості Наталени Королевої посідає важливе місце. У доробку літераторки
є чимало різнопланових зразків малих і середніх жанрових форм, що творчо переосмислюють факти її
буття. Проте найбільш повно біографія письменниці відбилася в повісті "Шляхами і стежками життя".
Машинописний екземпляр твору літераторка передала О.Є. Засенкові в листопаді 1957 року, під час
його перебування у Чехо-Словаччині. Наскільки були близькими її персонажі показує лист до О.
Бабишкіна, де авторка зокрема вказувала: "Життєпис свій, мною написаний і надрукований на машинці,
як виправлю – пошлю Вам до Києва. Написаний від третьої особи (не від "я"), як повість. Якщо хочете –
можу написати від "я"!" [1: 176]. Очевидно, що в листі йдеться саме про вказану вище повість. На жаль,
літераторка не згадувала про час написання твору ні в "Автобіографії", ні в листах, доступних для
вивчення. За даними О. Мишанича, його завершено 1953 року [2: 356].
За побудовою повість "Шляхами і стежками життя" досить складна. Твір поділяється на двадцять два
взаємопов’язані розділи, кожен із яких є самостійною новелою. Композиція повісті має ретроспективну
форму; розповідь часто переривається екскурсами в минуле, вставними епізодами, фантастичними
елементами. Цю особливість стилю авторка пояснює захопленням літературою маврів та мозарабів1, для
котрих притаманне перескакування з факту на факт, барвиста фрагментарна розповідь. Наталена
Королева назвала свій твір рядом кинутих "моменток" – фотографій зі шляху життя авторки, визнаючи
при цьому, що навіть кількох книжок було б замало для опису її насиченої подіями біографії.
У назві повісті виразно відбилися біблійні ремінісценції, адже шлях – один із наскрізних образів Св.
Письма. Невипадковим, як видається, є й авторське використання слова "стежка", бо таке поєднання
розвиває мотив путі для всіх, грішних, і доріжки для обраних, найдостойніших. На думку
С. Головащенка, релігійне та моральне зусилля, необхідне для праведного буття, символізує опозиція
вузького шляху, котрий веде до життя, та широкого, що призводить до загибелі [3: 317]. З іншого боку,
дослідник справедливо інтерпретує сакральний символ шляху як випробовування, насамперед духовне,
початок нового етапу буття [3: 317]. Власне, обидва вказані трактування відображають різні ракурси
ідейно-тематичної специфіки повісті Н. Королевої.
У передмові до твору "Шляхами…" авторка формулює його головну тему: "Ця нинішня моя книжка
написана з метою висвітлити хто я, та як прийшла на поле української літератури, не будучи українкою
ані походженням, ані родом" [4: 7]. Іншими словами, провідну тему повісті можна визначити як процес
мистецького й людського становлення головної героїні. З центральною темою тісно переплітається й
важлива феміністична проблема, котру авторка художньо реалізує у творі "Шляхами…", – боротьба
жінки за право на вільний вибір власної життєвої дороги.
Внутрішня свобода є найголовнішим гаслом героїні повісті "Шляхами…". І в цьому авторка
солідарна зі своєю старшою сучасницею Ольгою Кобилянською, яка, за справедливим твердженням
Ф. Погребенника, однією з перших в українській літературі звернулася до змалювання образів жінокінтелігенток, котрі мали високі громадянські ідеали й прагнули вирватись із заскорузного міщанського
середовища [5: 10]. Естрельїта, у зображенні повістярки, – це представниця нової генерації українських
жінок, духовна спадкоємниця Наталки Веркович із "Царівни", чиїм ідеалом був "свобідний чоловік із
розумом" [6: 134]. Дослідники вбачають у повісті Кобилянської риси автобіографізму; її героїня,
борючись з оточенням і буденщиною, виходить переможницею, бо вона царівна своєї долі [7: 36].
Так само й колишня інститутка, героїня Наталени Королевої, не бажає здійснювати чужі плани:
розриває заручини з осоружним нелюбом, влаштовує життя на власний розсуд. Символічним є епізод
поєдинку між давнім і новим Естрельїтиними шанувальниками (гусаром та Іскандером), у котрому
дівчина кинулася розбороняти дуелянтів. Письменниця показує, як саме цим кроком між двома шаблями
героїня ступила на новий шлях, звідки вже не можна повернутися. Наталена Королева відправляє
шляхетну панну на герць із повним забобонів життям у бальній сукні, озброєну лише віялом, але з
могутнім гаслом: "Перемогти!" [4: 85]. Ця сцена яскраво характеризує Естрельїту – відчайдушно сміливу
дівчину, котра не боїться ризику, відважно кидаючи виклик долі. Виняткова мужність героїні
1
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підкреслюється точно підібраними деталями: бальна сукня ніби виконує функцію військового мундира, а
дамське віяло – єдиної зброї, із якою "амазонка" збирається на двобій з життям.
Недаремно й скандал, що виник через нечуваний учинок юної аристократки, повістярка порівнює з
бомбою. Головна героїня – це мужній боєць, тому таке зіставлення видається цілком доречним.
Закономірною видається й досить поширена метафора "життя – розбурхане море", для плавання в якому
дівчина повинна знайти сили. Подальші дії фемінізованої панни – вступ до археологічного інституту,
вивчення живопису в Академії мистецтв, музики й співів у консерваторії – відповідають логіці розвитку
її небуденного характеру.
Моделюючи стосунки головної героїні із судженим, котрого їй подарувала сама доля1, письменниця
використовує прийоми романтизму; в історії недовгих взаємин Естрельї з коханим виразно
простежується мотив неминучості й фатуму. "Наша доля завішена у нас на шиї…<…> Марно
противитись їй…" [4: 312] – це мавританське прислів’я якнайточніше виражає містичний зв’язок між
згаданими персонажами.
Князь Іскандер, у трактуванні Наталени Королевої, – це романтичний, наділений винятковими
чеснотами герой, в якого практично немає жодної негативної риси. Приваблива зовнішність відповідає
його шляхетній вдачі. Гагкаманіш-ібн-Куруш до безтями кохає свою Неджму (саме так Іскандер називав
свою кохану), однак цей східний чоловік залишає за нареченою право самій визначати власну долю.
Письменниця реалістично показує внутрішню боротьбу, що відбувалася в душі її Естрельї: з одного
боку, юна дівчина щиро прагне любові, з іншого – підсвідомо відчуває: тепер власне життя не належить
їй більше, попереду лише ярмо й рабство. Повістярка ставить свою героїню перед складним моральнофілософським вибором – кохання чи свобода, довічна подружня кабала, нехай і добровільна, чи так
важко відвойоване право власноруч творити свою долю.
Наталена Королева знову змальовує втечу юної нареченої, але уже за інших обставин: тепер Естрелья
біжить не від ненависного гусара, нав’язаного мачухою, а від власного обранця, людини, котра хоче й
може зробити її щасливою. На перший погляд, такий учинок видається надуманим, дещо літературним2;
можемо навіть припустити, що авторка вкотре хотіла підкреслити духовну близькість своєї Естрельїти й
героїні О. Кобилянської. Проте згодом Н. Королева переконливо доводить, що несподівана втеча
недавньої інститутки відповідає внутрішній логіці її непростої натури, адже й поруч із своїм нареченим
та його добрим родичами дівчина почувається такою ж самотньою й безпритульною, як і в батьківському
домі. Нівелювання її індивідуальності вже почалося з утратою гордого іспанського імені3; згодом це
може призвести до остаточної зради покликанню. Письменниця впевнена, що її героїня не зможе стати
Неджмою, гаремною жінкою, котра не знає нічого, крім волі свого чоловіка й пана. Естрелья кидає
Іскандера, бо він загрожує істині її життя.
С. Павличко відзначила певну закономірність поведінки, властиву героїням Ольги Кобилянської та
Лесі Українки: "Вони, з одного боку, прагнуть істинного, вільного кохання, з іншого – бояться його,
хочуть і не хочуть любити. Ця модель повторюється безліч разів, відображаючи притаманний як
героїням, так і їхнім авторкам підсвідомий страх нерівноправного зв’язку з мужчиною, страх
патріархальності й шлюбу як її символічного втілення" [8: 72 – 73]. Подібні почуття властиві й героїні
повісті "Шляхами і стежками життя". Наталена Королева створила неоднозначний образ жінки, котра
багато років жила, виконуючи чужу волю; їй притаманні природні для всіх представниць статі бажання,
проте понад усе головна героїня цінує свободу, яку не проміняє ні на що.
Літераторка ставить собі завдання показати Естрельїту натурою цільною й безкомпромісною. Після
невдалої спроби вийти заміж, її героїня повертається до рідної Іспанії, щоб там відродитися, знайти нові
сили для життєвої боротьби. Та недаремно перша автобіографічна повість має назву "Без коріння", бо і в
любій серцю Севільї дівчина почувається такою ж чужою, як в Україні та Персії. "Чи ж би такою
самітньою мандрівницею була вона і в житті?" [4: 177].
Письменниця показує, що навіть несподівана яскрава любов до давнього приятеля з дитячих літ,
іспанського короля Альфонсо ХІІІ, не може нічого змінити в Естрельїтиних життєвих засадах. Адже
коханий – монарх, раб свого становища. "А я вільна. І вільною помру!" – таким є гасло гордої дівчини..
Життя головної героїні твору на різних рівнях так чи інакше переплітається з образом гордої Кармен.
Варто згадати, що ім’я найвідомішої циганки дано самій Наталені Королевій при хрещенні, і воно йде
першим у пишному іспанському найменуванні. Події новели Проспера Меріме розгортаються в
іспанській провінції Кордова, а прізвище письменниці, отримане від матері – де Кастро Лачерда й
Медінаселі Фернандес де Кордова [курсив наш – І.Г.] Фіґероа. В Італії героїню повісті називали
Карменчитою. Викликає інтерес не тільки збіг імен, хоча й цей факт вартий уваги, бо свідчить швидше
1

Якось задумливу дівчину мало не збили сани, де їхав вродливий перський князь Іскандер Гагкаманіш-

ібн-Куруш.

2

Орядиним.

3

Наталка Веркович із "Царівни" також опинялась у подібній ситуації у стосунках із Лурденом та
"Естрелья" означає зірка.
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не про містику, а про певні суспільні й етно-географічні умови, сприятливі для формування й виховання
гордих, незалежних жінок. Нарешті, одним із найяскравіших моментів недовгої сценічної кар’єри
авторки стало успішне виконання заголовної партії відомої опери Ж. Бізе.
Героїні Проспера Меріме й Наталени Королевої навіть зовні схожі: обидві невисокі, гарної статури, із
великими очима, смагляві. Кармен уперше з’являється одягненою в чорне, вбрання такого ж кольору
полюбляла й Естрельїта. Зважаючи на враження, яке ці небуденні героїні справляють на чоловіків, вони
цілком заслуговують звання "фатальних жінок". Найважливішою об’єднувальною рисою згаданих
персонажів є прагнення абсолютної свободи. Показовою є поведінка Естрельї, котра у відповідь на
Василеві побоювання щодо вічної "конкуренції" з образом Іскандера несподівано заспівала фрагмент арії
з опери Ж. Бізе: "Ти заздрісний? Це, брате, залиш! Кармен є вільна і вільною помре!" [4: 350]. Горда
героїня Наталени Королевої взяла останні слова за життєве гасло.
Проте, при всій їх близькості, згадані образи не можна ототожнювати. Для Кармен П. Меріме не
існує ніяких усталених суспільних норм, вона діє за велінням свого серця, і, на думку дослідників, саме
в цій здатності героїні віддаватися всепоглинаючій владі пристрастей міститься джерело цільності її
натури [9: 22]. Естрельїта ж, як і Наталена Королева, – істинна католичка, що не мислить свого життя
поза християнською мораллю.
Письменниця ніби випробовує Естрельїту через різні форми кохання, аби показати свою героїню у
спілкуванні й любові. Авторка повісті "Шляхами…" застосовує своєрідний сюжетно-композиційний
прийом: її Естрелья, поза своїм бажанням, постійно перебуває в центрі своєрідних любовних
трикутників: гусар – Іскандер (конфлікт між ненависним нареченим та коханим вичерпується дуеллю);
Іскандер – Зуараб (новий обранець страждає від марних ревнощів до молодшого брата); Іскандер –
Альфонсо (героїня ніяк не може визначитись у власних почуттях); Василь – Альфонсо (на схилі літ екскороль у вигнанні відвідує колишню кохану). Такий сюжетно-композиційний прийом дає можливість
повістярці окреслити різними штрихами цих персонажів, а також розкрити нові риси головної героїні.
На нашу думку, вплив "Царівни" спостерігається не тільки на ідейно-тематичному рівні, а й у
композиційній структурі твору Наталени Королевої. Можливо, авторка "Без коріння" використала як
зразок любовний трикутник із повісті Ольги Кобилянської (Наталка Верковичівна – Орядин – Марко)
для моделювання складних взаємин Естрельї з Альфонсо та Іскандером.
Зокрема образи Орядина й Альфонсо уособлюють нерішучість, навіть жорстокість у ставленні до
коханих; мов буріданові віслюки, вони не можуть ні одружитися з жінками своїх мрій, ні назавжди
розлучитися з ними. Показовими є епізоди візиту напередодні весілля Орядина до Наталі й появи екскороля в гостині у Королевих. Постаті Івана Марка та Іскандера Гагкаманіш-ібн-Куруша, навпаки,
змальовані справжніми лицарями, котрі здатні на будь-які жертви заради своїх любих. У ситуації
суперництва з іншими претендентами на руку й серце їхніх дам позиція цих персонажів виглядає
особливо прикметною – обидва вони відмовляються від боротьби, шляхетно залишаючи за жінками
право остаточного вибору. Врешті-решт головні героїні Кобилянської та Королевої належним чином
оцінили своїх вірних поклонників і стали їх дружинами.
Проте, якщо авторка "Царівни", власне, завершує свій твір шлюбом Наталки й Івана, то Королева,
навпаки, підкреслює, що Естрельїтине трагічно недовге заміжжя стало все-таки одним із радісножурливих моментів довгого життя. Письменниця зворушливо змальовує драму героїні, у серці якої
завжди боролися почуття до трьох чоловіків: шляхетного Іскандера, що передчасно загинув на війні й
назавжди залишився в пам’яті недосяжним ідеалом, – він символізує навіки втрачене минуле;
слабовільного Альфонсо, котрий відмовився від боротьби за власну любов, – цей персонаж залишив
кохану жінку без сподівань на романтичне майбутнє; нарешті, Василя, що зумів внести в Естрельїтине
життя очікуваний душевний спокій і став на довгі роки її теперішнім. У тому, під яким кутом зображені
любовні історії героїні Наталени Королевої, проявилися морально-етичні засади авторки. Звертаючись до
подібних епізодів, письменниця проявляє неабияку делікатність й тактовність, навіть скромність.
Повістярка кардинально змінює бурхливе Естрельїтине буття, обґрунтовано показавши, як
розважлива зрілість приходить на зміну бурхливій молодості. Новий період розвитку героїні пов’язаний
з Василем Королевим-Старим. Письменниця залишила своєму персонажеві справжнє ім’я та прізвище
його прототипу, однак усе-таки в повісті "Шляхами й стежками життя" В. Королів є літературним
образом (так само, як і Естрельїта). Белетристка зворушливо змальовує зустріч досить зрілих людей,
кожному з котрих довелося пережити чимало лиха. Показово, що новому обранцеві головної героїні
сподобалися її феміністичні погляди; майбутньому супутникові також імпонувало те, що жінка
відважилась жити, "як чесний муж". Наречену ж вабила його безмірна доброта.
Повістярка підкреслює, що її персонажі не були до безтями закохані один в одного. Василь не був
Естрельїтиним "типом" – таких чоловіків вона взагалі ще ніколи не зустрічала, та й Королів не бачив у
героїні об’єкта пристрасті, бо справжнім, палким, безмежним коханням (і тут авторка робить важливе
уточнення – як Іскандер свою Неджму) любив лише Україну й працю [4: 342 – 343]. Власне, для обох
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персонажів гарячі почуття залишилися в минулому1, напевно, тому вони намагаються знайти інші
стимули для подальшого існування.
У прикметному епізоді освідчення Королів нетрадиційно починає "любовну" промову словами: "Нас
на світі тільки двоє. Але кожен – сам по собі", а завершує вже зовсім несподівано: "Чи не було б
мудрішим заложити таку "кооперативу" з нас двох?" [4: 347]. Погодившись на шлюб, героїня аж ніяк не
почувається щасливою нареченою; навпаки, на її серці тихо й сумно, мов на цвинтарі, де відпочивають
ті, що вже не мають нічого спільного з життям [4: 350]. Авторка ставить питання: чому майбутнє
одруження викликало в Естрельїті такий смуток? Печальні думки пов’язані із спогадами про минуле,
адже там навіки залишилися всі дорогі люди – батьки, бабуся, іспанські родичі, нарешті, перший чоловік
Іскандер.
Новий шлюб для героїні Королевої – це насамперед спосіб змішатися з натовпом "безвизнамних"
людей та можливість розпрощатися з пережитим. Авторський прийом "безвизнамний" дуже точно
передає психологічний стан особи, що не хоче більше виділятися й прагне душевної гармонії. А втім,
хоча ця непересічна сім’я й утворилася не через неземне кохання, в її основі лежала глибока
взаємоповага й душевна спорідненість. Двадцять два роки вони провели в подружньому житті, ставши за
цей час найвірнішими друзями.
Тож повість "Шляхами і стежками життя" цікава насамперед мистецьки довершеною системою
персонажів. Істотним художнім здобутком вважаємо передусім постать Естрельїти, в образі якої авторка
розвинула традиції Ольги Кобилянської та Лесі Українки. Факти з приватного буття белетристки,
покладені в основу книжки, художньо переосмислюються, узагальнюються. Крім того, твір відзначається
особливою широтою охоплення матеріалу, що торкається важливих епізодів європейської та вітчизняної
історії. Все дає право вважати повість Наталени Королевої "Шляхами і стежками життя" вагомим
внеском у розвиток української автобіографічної прози.
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Голубовская И.В. История "одинокой путешественницы"
(автобиографическая повестьНаталены Королевой "Дорогами и тропами жизни").
В статье анализируется образная система повести Наталены Королевой "Дорогами и
тропами жизни".
Holubovska I.V The Story about a "Lonely Wanderer"
(the Autobiographical Novel by Natalena Koroleva "The Roads and Paths of Life").
The article analyses the system of characters in Natalena Koroleva’s novel " The Roads and Paths of Life."

1

І Василь, й Естрелья пережили смерть своїх коханих.
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ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ППВ З РЕТРОСПЕКТИВНИМИ І КОНТЕМПОРАЛЬНИМИ
КОМПОНЕНТАМИ ЗНАЧЕННЯ
У статті розглядаються прагматичні особливості дієслів, іменників, прикметників – предикатів
пропозиційного відношення, які характеризуються наявністю ретроспективних і контемпоральних
компонентів значення.
Значення слова, як і інших одиниць мовної системи, - це складне утворення, в якому мають місце
об'єднання різноякісних, різнорівневих елементів, які представлені великою кількістю семантичних
ознак.
Серед слів різних частин мови (дієслів, прикметників, іменників), які функціонують у реченні як
предикати пропозиційного відношення (ППВ), виділяється група парадигматично зв'язаних одиниць,
семантична структура яких включає темпоральні компоненти значення, а саме семи "ретроспективність",
"контемпоральність". Названа особливість семантичної структури цих одиниць дозволяє їм прогнозувати
відповідну темпоральну перспективу залежного пропозиційного предиката (ПП). Наявність
темпоральних сем, обов'язковість їх одночасної реалізації з лексичними компонентами значення
забезпечує можливість участі цих одиниць – ППВ у формуванні темпоральної перспективи
висловлювань і обумовлює необхідність включати такі одиниці до складу засобів, які формують
функціонально-семантичне поле темпоральності.
Комунікативна значущість слів різних частин мови – ППВ визначається перш за все їх здатністю
передавати суб'єктивне ставлення того, хто говорить, до дії чи стану, які виражаються ПП.
Одиниці з ретроспективними і контемпоральними семами вживаються у реченнях, які функціонують
у контексті таких мовленнєвих актів, як, наприклад:
а) репрезентативи. До таких одиниць можна віднести remember, recall, recollect, recur, forget,
recollection та інші. Наприклад: I remember what Coach Bob was always saying about knee injuries
(J. Irving);
б) експресиви. До цієї групи одиниць традиційно відносять thank, congratulate, apologize (експліцитні
перформативні дієслова [1:231; 2:6]), thanks, apology, gratitude, thankful та ін. Наприклад: But thank you for
coming (I. Merdock). I offer you my most object apologies for my idiotic behaviour (I. Shaw).
Іллокутивною ціллю висловлювань такого типу є вираз психологічного стану "завданого умовами
щирості стосовно стану речей, визначеного у межах пропозиціонального змісту [3:183]. Синтаксис
експресивів відображає пресупозицію щирості пропозиції і має таку глибинну структуру: Я дієслово
Тобі + Я/Ти Р → Герундій/Ім'я [3:190]. Приклади висловлювань названого типу з підрядними
з'ясувальними реченнями не зустрічаються: *I apologise that I am late. *Thank you that you came, тому що
ціль експресивів – виразити свій емоційний стан, каузований (спричинений) дією, яку здійснив адресат у
минулому, а не інформувати про ті чи інші події у минулому.
Дж. Серль, який виділив експресиви як один із основних класів мовленнєвих актів, включає до цього
класу мовленнєві акти вдячності, вибачення, співчуття, вітання [3]. На нашу думку, правомірно
включити до класу експресивів усі види висловлювань, які допускають оціночну інтерпретацію або
включають елемент оцінки в свою інтерпретацію, як це робить О.М. Вольф [4:163, 165]. "Власне
експресивами", або "експресивами у вузькому значенні цього слова", О.М. Вольф називає всі оціночні
висловлювання, у яких "діють специфічні саме для них іллокутивні сили, метою яких є викликати у
співбесідника перлокутивний ефект – емоційну реакцію" [4:166]. Приймаючи цю точку зору, ми
вважаємо, що у сучасній англійській мові слова різних частин мови – ППВ, семантична структура яких
поєднує темпоральну сему і сему оцінки, можуть функціонувати у складі експресивних висловлювань.
Названі ППВ у складі експресивних висловлювань вказують на емоційно-психічне ставлення того,
хто говорить, до дії, яку називає ППВ: surprise, amuze, astonish, startle, shock, disappoint; sorry, angry, glad,
ashamed; amazement, astonishment, disappointment, distress та ін. Наприклад: I am most surprised that
Ernestina has not called on you yet (J. Fowles), I am especially sorry for something I said earlier (A. Hailey). До
цієї ж групи одиниць ми включаємо лексеми з контемпоральними семами – дієслова love, like. уnjoy,
adore, hate та ін. Наприклад: I don't like your attitude (I. Stone). I enjoy scatching this pig (A. Huxley).
Одиниці з ретроспективними і контемпоральними семами виражають іллокутивну силу експресивів і,
таким чином, беруть участь у формуванні комунікативно-прагматичного плану висловлювання.
Заслуговують на увагу структурно-семантичні особливості організації речень, у яких ППВ
допускають варіювання темпоральної семи. Так, наприклад, дієслово remember у директивних
висловлюваннях обумовлює віднесеність залежної пропозиції до майбутнього і передбачає її вираження
неозначеною формою інфінітива. Це ж саме дієслово у репрезентативних висловлюваннях прогнозує
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віднесеність дії, вираженої ПП, до минулого, і у цьому випадку пропозиція представлена не інфінітивом,
а герундієм або підрядним з'ясувальним реченням. Наприклад: 1) Remember not to confuse talent with
virtue (I. Shaw). 2) I don't remember issuing an invitation (L. Waller). She remembered that she had been ill for
three years (W. Spillane).
Аналіз предикатів пропозиційного відношення у лінгвістичному аспекті є невід'ємною частиною
прагматичних досліджень, названі предикати забезпечують координацію висловлювань з емоційним,
соціальним, логічним і евіденційним фоном. Прагматична значущість ППВ з темпоральними
компонентами значення полягає, перш за все, у здатності цих одиниць виражати іллокутивну силу
висловлювань, а саме висловлювань – репрезентативів, директивів і експресивів, а також виконувати
функцію операторів модифікації ступеня інтенсивності іллокутивної сили.
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Сингаевская А.В. Прагматические особенности ППО c ретроспективными и контемпоральными
компонентами значения.
В статье рассматриваются прагматические особенности глаголов, существительных,
прилагательных – предикатов пропозиционального отношения, которые характеризуются наличием
ретроспективных и контемпоральних компонентов значения.
Syngayivska A.V. Pragmatic Peculiarities of Modus Predicates With Retrospective and Contemporary
Components of Meaning.
The article highlights pragmatic peculiarities of verbs, nouns and adjectives – modus predicates which include
retrospective and contemporary components of meaning.
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ОБРАЗИ АНТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В СОНЕТАХ М. ЗЕРОВА
У статті розглядаються образи античної літератури в сонетах М. Зерова
М. Зеров завжди цікавився античністю, розумів глибинну суть давньої культури. Цей інтерес
прослідковується ще за часів його навчання у гімназії та університеті. І не дивно, що в творчості поетанеокласика в 20-30-х роках постійно з'являються образи й мотиви давньої доби. Науковець не тільки
вдало використовував давні образні схеми, він наповнював їх особливим, сучасним звучанням, що дає
можливість і нині проводити паралелі між героями давньої Греції та Риму з поетовими сучасниками. Це
говорить про домінуючу роль античності у творчих студіях М. Зерова, про масштабність його
літературних уподобань.
Неокласик відстоював позиції гармонійного поєднання кращих зразків античної культури з
національною. Тому в оригінальній творчості поета спостерігаємо синтез української класики з
античною. М. Зеров постійно наголошував на особливій місії давньої культури в процесі будівництва
нової української. Неокласик доводив великі можливості класичної літератури, що була серйозною
школою в процесі культурного зростання як світової, так і української інтелігенції. Цікавою є думка
О. Гальчук про найсуттєвішу рису концепції античності М. Зерова: "Це тлумачення античності як
метафори культурних традицій та класики взагалі, звернення до якої є своєрідною формулою вирішення
проблеми взаємодії традицій та інновацій у культурному процесі"[1:30]. Справді, прослідковуючи
проблеми поєднання літературних традицій і нових уподобань, ми можемо відтворити колорит
мистецьких пошуків 20-30-х років, активним учасником яких був М. Зеров. Питання становлення нової
літератури спонукало неокласика займатися літературно-критичною діяльністю. У диспутах на тему
розвитку літератури античність, з її високохудожніми досягненнями, була одним із головних аргументів
діяча української культури. Використовуючи античні образи, письменник доводив думку про
нерозривність творчих пошуків минулого і сучасного. Підтвердженням цього є ціла група творів
М. Зерова, у яких можемо простежити гармонійне поєднання образів минулого із сучасними
переживаннями ліричного героя. Досягнення давньогрецької культури допомагають автору вирішувати
проблеми сучасності, дарують поету натхнення й силу в творчих пошуках. Показовим є сонет
"Партеніт". У цьому творі неокласик поєднує античні образи й ремінісценції з кримськими картинами.
Через зорові образи М. Зеров змальовує неповторну споруду античної доби – храм діви Артеміди.
Митець репрезентує думку про нерозривність зв'язків між минулим і сучасним. Підтвердженням цьому
слугують як матеріальні цінності (храм Артеміди – богині полювання), так і духовні, витворені уявою
літератора, - герої давньогрецьких міфів, що ніби знову оживають:
Вони живі, дива Архіпелага –
Орестів жах, Піладова звитяга
І смертний Іфігенії привіт [2:23].
Або ж:
І довго ще, купаючись у морі,
Поети увижатимуть в просторі
Ахейські весла та низькі човни [ 2:23].
Напевно, недарма М. Зеров звертає увагу на храм Артеміди. Адже досліджуючи античність, а
особливо VІІ-VІ ст. до н.е., час, коли на узбережжі Чорного моря виникають еллінські поселення, він,
можливо, саме там шукав суголосся своїм думкам. І храм, споруджений на честь Артеміди, був ключем
до розуміння суспільного життя. Так, Артеміда була не тільки богинею полювання, а й втіленням дівочої
чистоти та помічницею жінок під час пологів. Можливо, і неокласик, звертаючи увагу сучасників на
історичні образи, чекав від них розуміння, чистоти та порядності як у літературній, так і громадській
роботі.
М. Зерову в одному сонеті вдалося подати фрагменти вікової історії розвитку еллінської культури:
фразою "І смертний Іфігенії привіт" [2:23] автор ще раз доводить багатство міфів давньої Греції. Згадує
поет ім'я доньки царя Агамемнона, яку той приніс у жертву богині Артеміді заради Троянського походу
(поет розкриває різноплановість образних систем). Про помсту за вбивство невинної сестри нагадують
слова "Орестів жах" [2:23]. Використовуючи ці образи, поет проходить із своїми героями процес
своєрідного духовного очищення від ідеологічного бруду, в який М. Зерова намагалася затоптати
ортодоксальна критика. А звідси, можливо, й античні герої, чиї вчинки й нині часто лишаються
незрозумілими, а нерідко й неприйнятними для сучасного читача.
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Проте культура минулого – це нерозкрита таїна, яку можуть з‘ясувати і дослідити лише справжні
романтики. Тільки в їхній багатій уяві виринатимуть "Ахейські весла та низькі човни" [2:23], образисимволи, здатні дарувати справжнім митцям натхнення й силу у протистоянні опонентам, що
відповідатимуть на їх співучі сни: "Крізь зуби витисненим: "Трубадури!.."[2:23].
Створюючи нові сюжети, М. Зерову вдавалося наповнювати їх живими образними системами, що
несли в собі весь потенціал естетичної та суспільної думки. Переосмислюючи античність, письменник
тонко відчуває сучасність. Знання латини та античної культури допомагало М. Зерову у виробленні
творчих засобів, що сприяли більшим можливостям у відтворенні власних думок та почуттів. У творчому
потенціалі поета відчутний великий запас традиційних образів і форм, взятих із античної культури:
Артеміда, Орест, Іфігенія, Пілад, або ж "давня грецька сага", "партеніт", "ахейські весла" тощо. Антична
міфологія, даруючи М. Зерову ціле ґроно "вічних образів", сприяє у відтворенні тонкощів емоційного
стану, що, в свою чергу, висвітлюють сутність ліричного героя.
Образи античних, зокрема грецьких міфів у творчості М. Зерова, зазнають деякої трансформації. Для
поета античні міфологічні герої були лінзою, крізь яку неокласик відстежував сучасність.
Підтвердженням цієї думки може слугувати цикл сонетів, названих автором "Мотиви "Одіссеї". У цих
творах, написаних за мотивами Гомерової "Одіссеї", спостерігаємо синтез образних систем античності
та сучасності. Так, щодо поезій "Лотофаги" (Одіссея, ІХ, 82-104) та "Лестригони" (Одіссея, Х, 80-134)
Микола Зеров зазначав: "Поезії, які я в свій час мало кому й читав. Наші критики можуть доглянути в
першій аналогію примусової українізації, а в другій під лестригонами побачити себе самих" [2:802].
Завдяки авторським коментарям чітко та виразно виділяється культурно-історичне та істориколітературне значення використаних в оригінальній поезії міфологічних сюжетів та образів. Погляд митця
на античність позбавлений романтичної ідеалізації. М. Зеров часто підкреслює характерні особливості
суспільного устрою тієї пори. Це вкотре демонструє бажання поета довести нерозривність минулого і
сучасного.
Античність поет сприймає як цілісне, але неоднорідне явище. Звертаючись до античності, М. Зеров
пропагував культурні досягнення тієї епохи. Так, прославляючи, з однієї сторони, міфологічну базу
античності, поет наголошував і на темних сторінках тієї епохи. Сонет "Oi triakonta" відтворює усі жахи
панування "тридцяти тиранів".
І поряд з цим спостерігаємо чіткі паралелі між часами античності й сучасними поету подіями,
пов'язаними з приходом нової ідеології. Поет у пошуках відповіді на питання звертається до античності:
А ми? Де ж заступ нам на нашу гич,
І сапка на бур‘ян, і лік на рани?
Дитяча сліпота? Сократів бич?
Чи невтишимий сміх Арістофана? [2:62].
Негаразди демонструються через промовисті образи: гич, бур’ян, рани. Вони підносяться до рівня
символів. Завдяки їм відбувається потужний вплив на свідомість реципієнта. Посиленню впливу слугує
група питальних речень з використанням імен митців античності, чиї постаті стали етапними у розвитку
світової культури.
Давньогрецькі мотиви наповнюють поезію М. Зерова особливими, неповторними картинами.
Звернути увагу, на наш погляд, доречно на сонет "Олександрія". В першому катрені постає дивовижний
світ, що чекає на мандрівника:
Згасає день, і море вечоріє,
Пасатий вітер нам вітрило рве,
І чорний корабель спішить – пливе
До портових огнів Олександрії [2:60].
Пейзажна замальовка репрезентує місце та час дії твору. Епітет "пасатий вітер" доповнює барвистість
морської картини. А займенник "нам" наближає реципієнта до основоположної глибини авторської
думки. Кожен рядок твору цілеспрямовано проектує процес зростання психологічних переживань,
пов'язаних з поверненням до рідних берегів. Метафора "вітрило рве" відтворює не тільки нестримність
бажань ліричного героя, а й нетерплячість та хвилювання. Цікавим, на наш погляд, є образ корабля, який
завдяки епітету "чорний" та попередньому змісту набуває символічного значення. Адже його можна
трактувати як символ далеких морських походів, від яких деревина, що слугувала матеріалом для
будівництва корабля, почорніла, а також втому мореплавців. У той же час можемо інтерпретувати цей
образ як складову дивовижної пейзажної замальовки, подарованої вечоровою порою. Наступний рядок є
логічним завершенням цієї картини, коли берегова лінія вже покрита мороком ночі, а море ще деякий
час відсвічуватиме залишками сонячного дня. Цю мить і закарбував у рядках сонета М. Зеров, показавши
з однієї сторони "чорний корабель", з іншої – "портові огні Олександрії".
Весь мікросвіт, що оточує митця, перебуває в очікуванні дива, яке має з‘явитися за лічені хвилини. І
вже наступний катрен ніби вибухає ось тим чарівним, античним дивосвітом:
Он в сутіні велике місто мріє,
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Двигтить і дихає, немов живе [2:60].
Саме таким постає місто міфів, легенд, образів-героїв. І не дивно, що, вималювавши його в своїй уяві,
поет не в силі стримати захоплюючі вигуки:
О серце світу, муз житло нове,
Наш Геліконе, наша Пієріє! [2:60].
Так, вважає М. Зеров, вітали місто давньогрецькі мореплавці, що після тривалих скитань поверталися
додому. Таким перед ними поставав древній маяк на острові Форос та відкривався перед очима
Гептастадіємський мол.
Проте почуття людини, яка повернулася на рідну землю, не заважають поету бачити реальність, і він,
вже вкотре, виступає суворим аналітиком минулої і сучасної йому пори. Неокласик не намагається
ідеалізувати античність. Він сприймає та трактує минуле з позицій історичної перспективи культурних та
технічних цінностей, часто в світі античності знаходячи витоки сучасних проблемних питань.
Зразковим із цієї групи творів є, на наш погляд, сонетоїд "Арістарх", в якому М. Зеров вимальовує
реальну картину літературних баталій, прозоро і точно, через античні образи, репрезентуючи реальність
свого часу. Так, угодні ідеологічній системі мистецькі пошуки сучасників неокласик трактує як
"торжище ідей", а носіїв червоної ідеї, що впроваджували політичні заклики в літературі, зображає як
"олександрійських муз нащадків і послідків". Використовуючи дієслово "роїлися", М. Зеров кепкує з
їхньої гонитви за швидкоплинною літературною модою, відстоюючи деідеологізацію літературного
життя з проекцією на справжню, перевірену віками, творчу працю, визначає справжні літературні
орієнтири:
І був один куток, де їх невтомний галас
Безсило замовкав: самотній кабінет,
Де мудрий Арістарх, філолог і естет,
Для нових поколінь, на глум зухвалій моді,
Заглиблювався в текст Гомерових рапсодій [2:82].
Неважко відчути симпатії М. Зерова до зваженої та мудрої поведінки Арістарха, який, будучи
незрозумілим для сучасників, творив для майбутніх поколінь. Маємо відзначити цілий ряд рис, що є
спільними для цих двох митців: а) повага до вивірених часом здобутків літератури; б) відчуття та
розуміння справедливості власних поглядів; в) нерозуміння, а то й невизнання суспільством їхнього
таланту; г) ігнорування вимог щодо фанфарної творчості тощо.
Давньогрецькі мотиви у творчості М. Зерова вказують не тільки на глибину його знань, а й
підводять до висновку про роль і значення класичної культури в особливому, зеровському способі
мислення.. Давня Греція з її світом міфів та легенд знаходить у творчості М. Зерова найбільш важливе
функціональне застосування. Варто відзначити майстерне використання давньогрецьких мотивів та
образів у циклі "Мотиви", "Одіссей", "Олександрійські вірші" тощо. Антична тема утвердилася у поезії
митця тільки завдяки неослабному інтересу до історії та культури Греції.
Досліджуючи зразки мистецької досконалості, М. Зеров відкрив для себе античну культуру, що
виділяється своєю глибиною, красою і неповторністю. Неокласик шукав і знаходив у цій літературі
відповіді на власні запитання, а міфологічні образи нерідко ставали художньою основою для зображення
українського життя 20-30-х років ХХ століття. Використовуючи в своїх творах античні духовні ідеали,
М. Зеров намагався сприяти формуванню світобачення молодого покоління українських літераторів.
ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ
1.
2.

Гальчук О. Світ античності в рецепції Миколи Зерова // Вісник КІСу, випуск 3.-К., 1999. – С.29-41.
Зеров М. Твори: В 2 т.-К.: Дніпро, 1990. – Т.1.: Поезії. Переклади / Упорядн. Г.П. Кочур, Д.В. Павличко. – К.:
Дніпро, 1990. – 843 с.

Матеріал надійшов до редакції 26.01.2004 р.
Башмановский В.И. Образы античной литературы в сонетах Н. Зерова.
В статье рассматриваются образы античной литературы в сонетах Н. Зерова
Bashmanivsky V.I. The characters of Ancient Literature in Sonnets by M. Zerov.
The article highlights the characters of Ancient literature in Sonnets by M. Zerov.

250

УДК 821. 161. 2 (092) "19"
Б.П. Білоус,
здобувач
(Житомирський педуніверситет)
ІВАН ФРАНКО ПРО СТАНОВЛЕННЯ ДАВНЬОУКРАЇНСЬКИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ЖАНРІВ
У статті досліджуються погляди Івана Франка на давню українську літературу.
Дослідники, котрі бралися з’ясовувати методологічні засади літературознавчих студій І. Франка
(П. Волинський, І. Дорошенко, Ф. Пустова, В. Поважна, А. Войтюк, В. Микитась), відзначали, що їх
критерії "близькі до марксистського розуміння", що І.Франко був всебічно "ознайомлений з усіма
напрямками, методами, школами як у вітчизняному, так і західноєвропейському літературознавстві",
проте вироблював "власні революційно-демократичні погляди, свою методологію", "суть давньої і нової
літератури та природу художнього твору й взагалі весь літературний процес трактував у
матеріалістичному дусі, з позицій критичного реалізму". Ідеологічна заангажованість таких оцінок
очевидна.
Як же сам Франко визначав свої методологічні засади у вивченні літератури? "Приступаючи до
оцінки твору, – писав він, – я беру його поперед усього як факт духовної історії даної суспільності, а
відтак як факт індивідуальної історії даного письменника, т. є. стараюсь приложити до нього метод
історичний і психологічний". Виявляючи свої симпатії до культурно-історичної школи, Франко переймав
од неї намагання шукати в літературних творах "живий, движучий зміст, віднайти за кождим словом, під
усякою формою живих людей з їх чуттям, радощами і терпіннями, змаганнями і розчаруваннями" [1:3637]. А в трактаті "Із секретів поетичної творчості" Франко апелює до індуктивної естетики, що
передбачає психологічні аспекти літературної творчості і спирається на художню самодостатність
літератури - без її побічних, позаестетичних функцій.
Проте можна навести цілий ряд висловлювань (хоч би з відомої статті "Література, її завдання і
найважніші ціхи"), де обґрунтовуються і пропагуються критерії "народності" "високоідейності",
"класовості", "наукового реалізму", що в цілому виражали ідейно-політичну тенденційність.
Суперечливість і непослідовність Франка у методологічному підході до літератури можна пояснити
особливостями літературно-естетичної боротьби другої половини ХІХ ст., яка часто переходила у
площину ідейно-політичної боротьби. Дещо варто було б пояснити неврівноваженими реакціями Франка
щодо своїх опонентів, міркування яких про літературу іноді некоректно клеймувалися чи то
"баламутством", чи то "порпанням у мотлосі". А що стосується давньої літератури, то непослідовність
Франка в її оцінюванні випливає із застосування ним естетичних мірок нового часу до низки
старовинних пам’яток, на що вказував В. Микитась [2:43].
Таким чином, наукова рецепція давньої літературної спадщини має у Франка певні домінанти. З
одного боку, він виявив титанічні зусилля для пошуку, зібрання, публікації, осмислення давніх пам’яток,
а з іншого – часто підходив до їх оцінки з позицій, які сам же застосовував до літературних явищ ХІХ ст.
– класовості, народності, культурної прагматики.
Свої погляди на давнє письменство Франко виклав у ряді синтетичних праць: "План викладів
літератури руської: Спеціальні курси. Мотиви" (1898-1899), "Южнорусская литература" (1904), "Нарис
історії українсько-руської літератури до 1890 р." (1910), "Історія української літератури. Часть перша.
Від початків українського письменства до Івана Котляревського" (1907-1908), "Українці" (1911), а також
у монографічних роботах та численних статтях про перекладну літературу, апокрифи, Івана
Вишенського, "Слово о полку Ігоревім", "Слово про Лазареве воскресіння", вертеп, літописи та ін.
Окрім суто наукової мети, пов’язаної із систематизацією, вивченням та моделюванням "розвою"
(історії) давньої української літератури, Франко ставив перед собою і таке актуальне завдання, як
національна ідентифікація літератури, що на тлі досліджень російських істориків письменства мало
часто полемічний характер.
У такому контексті важливе значення має переконаність Франка у неперервності українського
літературного процесу, починаючи з найдавніших часів. Тому цілком природно він включає літературу
Київської Русі у загальну історію українського письменства, називаючи її "староруською".
Такий підхід ученого забезпечується науковим обґрунтуванням самобутності української літератури,
котра ніколи не була частиною "общерусской" або "відділенням" великоросійської літератури.
Заперечуючи російським історикам, які розглядали принаймні твори часів Київської Русі як
"древнерусские", Франко заявляє: "Се не одна література, але дві, південна і північна, українсько-руська і
великоруська" [4:414]. В "Історії української літератури" він з почуттям гідності та наукової правоти
стверджує: "Щодо нашої, української, або південноруської, історії літератури, то ми не будемо
полемізувати з тими, хто з упертістю, гідною ліпшої справи, твердить, що коли нема ніякої української
мови, то не може бути й її літератури. Трактуємо свою тему як літературу, що виросла на території,
заселеній українським народом, і в тісному зв’язку з історією того народу. Розбираємо її усну традицію,
© Білоус Б.П., 2003
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багату й різнородну як мало в якого європейського народу, і її писемні пам’ятки від самих початків"
[5:18].
Досліджуючи найдавніший період у розвитку української літератури, І. Франко виклав свої
спостереження і про систему жанрів, яка тоді складалася під впливом візантійсько-болгарських взірців.
"Переходячи до детального огляду пам’яток нашого письменства домонгольської доби, – пише він в
"Історії української літератури", – ми оглянемо насамперед переклади, потім збірники, зложені з
перекладних і оригінальних творів і редаговані на Русі, далі безіменні або псевдонімні оригінальні твори,
такі як різнорідні поучення, а потім перейдемо до огляду творів, яких знаємо хронологічний порядок та
імена авторів"[5:71]. Цієї самонастанови І. Франко дотримується, послідовно викладаючи відомий йому
матеріал, оснащуючи той виклад розлогим цитуванням (останнє дає підставу говорити про те, що учений
чи не перший вдався до укладання у своїй "Історії" своєрідної хрестоматії давньої української
літератури). Якщо схематично зобразити жанрову картину літератури періоду Київської Русі, подану
І. Франком, то вона матиме такий вигляд.
Перекладні твори, переробки, компіляції: книги Святого Письма, твори Іоанна Златоуста, Василія
Великого, Григорія Богослова, Іоанна Дамаскина, Єфрема Сирина, Ісаака Сирина, Афанасія
Синайського, Іоанна Листвичника, Никона Чорногорця, Антіоха Чорногорця, збірники - Голубина Книга,
Ізборники (зокрема Святослава 1073 р. і 1076 р.), Прологи (Менології), Ізмарагд, Палея (історична і
тлумачна), Кормча Книга, збірник афоризмів "Пчела", "Шестоднев", "Фізіолог", повісті про Варлаама і
Йоасафа, про Премудрого Акира, сказання про Індійське царство, притчі - про вибори короля у дерев,
про однорога, про багатих, "Притча про змію".
Оригінальна література: літопис, закони ("Правда руська", "Правила церковні", "Номоканон"), житіє
(збірник житій - патерик), ходіння до Святої Землі, полемічні твори (з поганством, з жидами, з
латинянами, з магометанами), проповідь, повчання, послання, слово (широка жанрова парадигма),
повість (широка жанрова парадигма), притча, апокриф, оповідання (сказання), легенда (фольклорнолітературна контамінація), поетичні жанри (поема, сага).
Перша група творів не потребує коментарів, хіба слід підкреслити, що І. Франко розрізняв релігійну і
світську спрямованість жанрів перекладної літератури, вказуючи на те, що в багатьох випадках це були
твори не просто перекладені, а перероблені, деякі з них являли собою компіляцію з декількох джерел,
часом скорочений переказ, пристосований до розуміння руського читача. Більшість перекладних творів
задовольняла передусім літургічні потреби та інші сфери церковного життя.
Комплекс оригінальної літератури періоду Київської Русі, на думку І. Франка, - яскраве явище на тлі
європейської культури: "Починаючи з кінця Х віку, від часу заведення християнства, ожило також руське
письменство і протягом без мала 250 літ витворило літературу, безмірно багатшу, різноріднішу та більше
національну, ніж її в ту пору мала яка-небудь інша європейська нація"[5:65].
Частина оригінальних руських творів виникла за візантійським жанровим шаблоном (житіє,
проповідь, повчання, послання, хронограф-літопис), проте за змістом та пафосом старовинні пам’ятки
Русі настільки переросли канон, що постали як самостійне літературне явище. Це стосується передусім
літописання. І. Франко вбачав, зокрема, у "Повісті временних літ" нагромадження різножанрових
елементів, що в остаточному результаті дали самобутній історичний витвір. Уже в початкових сторінках
літопису дослідник помітив цю закономірність: "Се не був твір одного чоловіка, а компіляція
різнорідних творів, різного походження і неоднакової історичної та літературної вартості. Маємо тут
сліди найстарших руських принагідних записок, найстарші документи міждержавних зносин Русі з
Візантією, виписки з грецьких хронографів та їх болгарських переробок (географія слов’ян), далі
комбінації та звістки самого компілятора про первісне життя і вдачу полян й інших слов’янських племен,
далі ряд місцевих переказів зі слідами книжницьких суперечок про їх історичне значення; далі йде
виписка з хроніки Георгія Амартола про звичаї старинних народів з додатком про вдачу
половців..."[5:83]. З погляду І. Франка, у таких синкретичних літературних утвореннях, як літопис,
"заховано" було безліч інших жанрових одиниць, що стосувалися як книжності (хронографи, житія,
книги Біблії тощо), так і фольклору (народні пісні, легенди, "князівсько-боярські саги").
До оригінальнгих пам’яток відносить І. Франко апокрифи, простеживши шлях окремих старо- та
новозавітних мотивів і сюжетів від першоджерела і до старуських варіантів, які становили собою
самобутні переробки, яскраво позначені національним колоритом. Цей "релігійний епос" досить всебічно
охарактеризований дослідником у передмовах до п’ятитомного видання "Апокрифи і легенди з
українських рукописів"[6]. Зазначено, що обробка "вічних" мотивів на Русі розпочалася з часу
проникнення сюди християнського віровчення, а джерелом переробок були апокрифічні євангелія,
"Палея історична", "Палея тлумачна", а також візантійські хронографи, що мали в собі відповідні
"вставки". Потрапивши на інородний ґрунт, "релігійний епос" "набирав у себе нових ідей і нових форм,
запліднював фантазію народну, служив підоймою пропаганди ідей релігійних і моральних - одним
словом, відіграв вельми важну роль в історії духовного розвою"[6:12].
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Дослідниками здавна відзначалася така особливість старокиївського літературного процесу, як
відсутність у ньому віршових форм, які на ту пору, звичайно ж, існували в античній та візантійській
традиціях, але чомусь не прижилися на руському ґрунті. Пояснювалось це в основному однією
обставиною: Русь вдовольняла свої духовні потреби розвинутими словесно-ритмічними формами усної
творчості (обрядові пісні, билини, дружинний епос). І. Франко чи не перший звертає увагу на
"староруську поезію" не в її усному варіанті, а саме в книжному, літературному. Зокрема, він припускає,
що "деякі уступи Початкового літопису (...) треба вважати поемами, сагами, а не історією"[5:177). До
таких пам’яток він відносить легенди про Кия, Щека і Хорива, про хозарську данину (тут "тон більше
казковий, ніж пісенний"). Сагами дослідник називає похід Олега на Київ і вбивство Аскольда і Діра,
похід Олега на Константинополь ("уривок скандинавської саги про флот на колесах"), смерть Олега,
смерть Ігоря і помста Ольги, візит Ольги в Константинополь. До дружинної поезії віднесено розповідь
про облогу Києва печенігами, про смерть Святослава (цю оповідку І. Франко передає віршами,
"пропускаючи псевдоісторичні додатки редактора"). І. Франко переконаний, що староруське віршування
існувало, але згодом розчинилося у суцільних текстах, зокрема того ж таки літопису. Ознаки віршів
бачить він і в проповідях та повчаннях Кирила Турівського: "Певна річ, значна часть сього канону
повторює обов’язкові формули таких творів, молитви до бога, до пресвятої діви, до святого духа; але в
кождім ірмосі – чи на початку, чи всередині - стоїть строфа, яку можна вважати справді поетичним
відгомоном чуття нашого поета"[5:179]. Далі І. Франко подає реконструкцію деяких строф у віршовій
формі.
На думку І. Франка, були на Русі і талановиті віршотворці – такі, як Боян, як "співаки, музиканти,
скоморохи, імпровізатори і дійсні поети"[5:181]. Їхні твори побутували усно, проте деякі з них увійшли у
видозміненому варіанті до писемних пам’яток, як, наприклад, Боянові пісні до "Слова о полку Ігоревім"
(І. Франко виділяє їх, розбивши на віршові уступи). Дослідник розмірковує, що ті "мізерні фрагменти
попсовані і поплутані книжником, а все-таки чути в них енергію, лицарський дух, пристрасні вислови
чуття, не книжницьке аргументування"[5:183]. У цьому контексті І. Франко кидає погляд на все "Слово о
полку Ігоревім", називаючи його компіляцією з епічних пісень. "Воно складається з трьох частин, – пише
він, – з пісні про похід, невдачу і поворот Ігоря, з уривків старших пісень і з прозових додатків
редактора, що зібгав ті пісні докупи, бажаючи утворити з них щось одноцільне і при тім не пісню, а
"слово", ніби якийсь учений трактат"[5:183]. Так вважаючи, І. Франко подає досить цікаву
реконструкцію тексту "Слова" з погляду жанрової специфіки цієї пам’ятки і тим самим аргументує свою
тезу про її своєрідний компілятивний характер [5:184-196]. Окрім того, дослідник вбачає у композиції,
ритміці, синтаксисі "Слова" аналог народних пісень та билин.
Концепція жанротворення у висвітленні І. Франка спирається на широкий діапазон літературного
розвою в ХІ-ХІІІ ст. і доводить творчу спроможність давнього українського письменства. Порівняно зі
своїми попередниками, які бралися за написання історії української літератури, І. Франко зумів подати
значно ширшу картину літературного життя Русі, заповнив її багатьма новими деталями, "творчими
одиницями", простежив певні закономірності та особливості у розвитку найдавнішого письменства.
Власне, І. Франко у багатьох питаннях, зокрема і в становленні давньоукраїнських жанрів, визначив
певний канон, до якого зверталися і без змін дублювали пізніші історики літератури, дотримуючись
часом і тих переконань дослідника, які виникли внаслідок його упередженості або методологічної
заангажованості.
ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Франко І. Зібрання творів: У 50 т. - Т.41.- К., 1985.
Микитась В.Л. Іван Франко як дослідник давньої української літератури. - К., 1988.
Франко І. Зібрання творів: У 50 т. - Т.27.- К.: Наук. думка, 1980. – 276 с.
Франко І. Зібрання творів: У 50 т. - Т.34.- К. : Наук. думка, 1982. – 312 с.
Франко І. Зібрання творів: У 50 т. - Т.40.- К. : Наук. думка, 1983. – 434 с.
Франко І. Зібрання творів: У 50 т. - Т.38.- К. : Наук. думка, 1983. – 295 с.

Матеріал надійшов до редакції 23. 01. 2004 р.
Билоус Б. П. Иван Франко о становлении древнеукраинских литературных жанров.
В статье исследуются взгляды Ивана Франко на древнюю украинскую литературу.
Bilous B. P. Ivan Franko’s Views on the Formation of the Ancient Ukrainian Literary Genres.
The article deals with Ivan Franko’s Views on the ancient Ukrainian literature.

253

Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 14. Філологічні науки

УДК 81'373.612.2
Л.Ф. Присяжнюк,
аспірантка
(Житомирський педуніверситет)
ОСОБЛИВОСТІ ХАРАКТЕРУ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОРІВНЯННЯ ТА МЕТАФОРИ
Проаналізовано найбільш відомі погляди на співвідношення порівняння та метафори, виявлено спільні та
відмінні риси вказаних тропів, запропоновано визначення явищ "порівняння" та "метафора".
Сучасний етап розвитку мовознавства супроводжується постійним поглибленням наших знань про
навколишній світ та про людину, характеризується інтеграцією наук. Цей процес ставить перед
науковцями нові завдання. У великій кількості сучасних досліджень увага зосереджується на процесах,
пов’язаних з реалізацією мовних знаків у мовленнєвому акті, на психологічних аспектах формування
висловлювання та тексту. У зв’язку з цим з’являються нові підходи до таких, здавалося б, давно
вивчених та описаних явищ, як тропи. Це підтверджується значною кількістю робіт у цьому напрямку,
які з’явились останнім часом [1, 2, 3, 4].
Сучасні моделі вивчення тропів базуються на спільній методологічній вимозі – аналізі мовних явищ в
усіх їх системних зв’язках. Це особливо доцільно, оскільки вищеназвані лінгвісти неодноразово
наголошували на відсутності жорстких кордонів між тропами.
Не вдаючись до детального аналізу спільних та відмінних поглядів на тропи як на найбільш вивчені
виразні засоби, вважаємо необхідним виокремити більш сучасний підхід: система тропів розглядається
як своєрідне мовне поле, яке характеризується наявністю центру та периферій, що перехрещуються між
собою [5:152].
Іншою характерною рисою сучасної лінгвістики є погляд на тропи не лише як на стилістичні
прикраси твору, але і як на важливий механізм пізнання людиною дійсності. У зв’язку з цим підсилився
інтерес насамперед до метафори і, відповідно, до порівняння, з яким вона перебуває у безпосередньому
зв’язку. Це пояснюється онтологічними якостями даних тропів: їм обом притаманна функція номінації,
тобто створення назви для існуючих об’єктів.
Актуальність дослідження співвідношення порівняння та метафори у сучасній лінгвістиці
підтверджується великою кількістю робіт як українських, так і зарубіжних науковців, присвячених цій
проблемі (Н.Д. Арутюнова, В.Г. Гак, В.Н. Вовк, Х.Д. Лееметес, В.П. Сасіна, Дж. Бекмен, Д. Девідсон,
А. Вежбицька). Проте аналіз досліджень щодо цієї проблеми виявив наявність різних, часто
протилежних поглядів на вказане явище. Тому мета цієї статті - зробити короткий огляд існуючих
поглядів на співвідношення порівняння й метафори та виявити на його основі спільне та відмінне як у їх
структурі, так і в характері їх функціонування. Це могло б допомогти у вирішенні проблеми розуміння
природи і порівняння, і метафори.
Для досягнення вказаної мети необхідно вирішити такі завдання:
– зробити огляд існуючих на сьогоднішній день найбільш відомих поглядів на співвідношення
порівняння та метафори;
– з’ясувати спільні та відмінні риси вказаних тропів;
– показати роль порівняння й метафори в людському пізнанні;
– на основі проведеного аналізу дати визначення понять "порівняння" та "метафора".
Ілюстративний матеріал для даного дослідження було відібрано з текстів трьох романів видатного
англійського прозаїка XX століття Грема Гріна "The Human Factor", "The Quiet American", "Brighton
Rock", для стилю яких характерне взаємопроникнення порівняння та метафори.
Історія вивчення порівняння та метафори нараховує багато століть. Зв’язок між цими тропами було
виявлено ще давньогрецькими поетами та риторами. Перша ж спроба наукового опису цього зв’язку була
зроблена Аристотелем, який прийшов до висновку, що "сравнение есть также метафора, так как между
тем и другим существует лишь незначительная разница. Так, когда поэт (говорит) об Ахилле: "он
ринулся, как лев", это есть сравнение. Когда же он говорит: "лев ринулся" - это есть метафора: так как
оба обладают храбростью, то поэт, пользуясь метафорой, назвал Ахилла львом…Все эти [выражения]
можно употреблять и как сравнения, и как метафоры, и очевидно, что все удачно употребленные
метафоры будут в то же время и сравнениями, а сравнения, [наоборот будут] метафорами, раз
отсутствует слово сравнение ["как"]" [6:276-278]. Твердження Аристотеля про те, що метафора є
прихованим порівнянням і що єдиною відмінністю між ними є наявність чи відсутність компаративного
зв’язку, не піддавалося сумнівам і за часів О. Потебні [7:204]. Крім того, воно залишається основним для
царини сучасного мовознавства.
На базі Аристотелевих поглядів розвинулись так звані компаративістські теорії, в межах яких
метафора визначається як імпліцитне або непряме порівняння: "every metaphor is implicitly of the form 'X
is like Y in respect of Z'" [8:151–156]. Спроба представників компаративістських теорій, зокрема Дж. Ліча,
розглядати метафору і порівняння як стилістичні варіанти, зводити метафору до перифрази у формі
© Присяжнюк Л.Ф., 2003
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порівняння має багато слабких місць. У такому випадку ігнорується наявність імпліцитного смислового
навантаження, яке несе компаративний зв’язок "like" ("наче", "як" тощо). "Маленькие слова "как", "как
будто", "подобно"… оказывают огромное влияние на наши мысли и поведение", - стверджує В.Н. Вовк
[9:11]. Вони є зв’язком між точкою зору автора та об’єктом.
Метафора ж, завдяки відсутності цих слів і, відповідно, відсутності імплікації, яку вони несуть, може
по-іншому розкривати відношення між явищами, частково перекриваючи точку зору автора і
викликаючи третю особу – читача. Отже, порівняння прямо говорять нам про те, до чого метафори лише
підштовхують [10].
Таким чином, зрозуміло, що ця точка зору не відображає всієї глибини взаємовідношення між
метафорою та порівнянням. Тому Д. Девідсон, критикуючи її, стверджує: "Для таких теорій метафори –
теорії еліптичного порівняння і її більш витонченого варіанта, який прирівнює образне значення
метафори до буквального значення порівняння, характерний один спільний великий недолік. Вони
роблять глибинне, приховане значення метафори дивовижно очевидним і доступним. У кожному
конкретному випадку приховане значення метафори може бути виявлено шляхом посилання на те, що є
звичайним тривіальним порівнянням... Проте метафори часто важко інтерпретувати й зовсім неможливо
перефразувати" [10].
Крім того, критерій розмежування метафори й порівняння за наявністю чи відсутністю експліцитно
вираженого компаративного зв’язку бере до уваги лише сполучникові порівняння типу "A is like B" і не
охоплює такі явища, як:
– безсполучникові компаративні конструкції синтаксичного і лексико-граматичного рівня.
Наприклад, in this jackdaw’s of a house [11:158] (генитивна конструкція N1 of N2) and the tide rolled
regularly in, a gigantic white splash in the dark against the breakwaters nearer shore [12:269]
(компаративна прикладка);
– компаративні конструкції з лексичним показником: He gave the sense that he was a boy playing game
[12:291];
– словотворчі компаративні конструкції: sugary voice, barn-like room.
Інший підхід до вказаної проблеми пропонує В.П. Сасіна, яка розглядає метафору та порівняння через
призму лінгвістичних категорій "функціональне поле компаративності", в яке вносяться порівняння і
компаративний епітет, і "функціональне поле метафоричності", яке розпадається на метафору і
метафоричний епітет. У межах цього підходу основною категоріальною ознакою порівняння є
експліцитне вираження субיєкта і обיєкта порівняння (номінативного і компаративного імені N1 і N2).
Інші компоненти порівняння – модуль і компаративний звיязок – визнаються факультативними.
Категоріальною ознакою метафори визнається імпліцитність одного з імен. Відсутність N2 перетворює
порівняння у метафору, відсутність N1 – у метафору-перифразу [13:2].
Розглянутий підхід є досить ефективним для вивчення природи метафори та порівняння, оскільки, на
відміну від описаних вище теорій, не зводить порівняння лише до сполучникових конструкцій, дозволяє
чітко описати специфіку формальних структур метафори та порівняння, простежити, які з них складають
центр, а які периферію. Крім того, згаданий метод ураховує можливості часткового перехрещення полів
(на межі перехрещення функціонального поля метафори й порівняння знаходиться безмодульне
порівняння [13:5]). У методологічному відношенні одна з переваг такого підходу до класифікації тропів
полягає в тому, що він дозволяє протягом відносно короткого терміну провести аналіз тропеїчної
системи художніх творів. Проте, на наш погляд, у даному випадку приділено недостатню увагу
характерові мислительних операцій, які лежать в основі як порівняння, так і метафори.
Так, Н.Д. Арутюнова, В.Н. Вовк, А. Вежбицька та інші вважають, що основною відмінністю між
порівнянням та метафорою є відмінність у їх логіко-семантичній основі. Підхід, запропонований цими
вченими, передбачає дослідження природи цих тропів через призму категорій логіки "тотожність",
"подібність". Висувається припущення, що формальна і семантична відмінність між порівнянням і
метафорою пов’язана з відмінністю цих двох видів логічних відношень. Кожна метафора (як і
порівняння) починається з виділення якостей подібності у гетерогенних обיєктах і фіксує цю подібність у
мовній формі тотожності, хоча у різних формах метафори ці аспекти представлені по-різному.
Порівняння ж лише "видає подібність за вид тотожності" [14:67]. Отже, метафора і порівняння є різними
способами представлення подібності.
Крім того, далеко не завжди виявлена подібність робить метафору яскравим моментом мовлення.
Навпаки, часто різниця настільки очевидна, що здається, наче призначенням метафори було замаскувати
істину невідповідністю вибраної аналогії [9:10], тому в основі створення метафори лежить принцип
синергії (поєднання непоєднуваного).
Убачаючи головну різницю між метафорою та порівнянням саме в різному способі представлення
подібності, Н.Д. Арутюнова виділяє наступні характеристики метафори та порівняння:
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метафора
1) лаконічна, уникає модифікаторів, пояснень,
обґрунтувань, скорочує мовлення;
2) двочленна: (відсутній модуль)
3) виражає подібність, яка розкриває суть
предмета, його постійну ознаку;
4) не допускає обставин місця та часу;
5) відсутність компаративного зв’язку

порівняння
1)
підсилює
мовлення,
мотивує
висловлювання;
2) трьохчленне: об’єкт, суб’єкт, модуль;
3) вказує на подібність одного об’єкта
іншому, незалежно від того, чи є вона
постійною чи скороминучою, дійсною чи
химерною;
4) характерні обмеження терміном або
епізодом;
5) можлива наявність компаративного
зв’язку

[1:26–29].
Анна Вежбицька вважає, що метафора і порівняння розрізняються перш за все своїми глибинними
семантичними структурами. Тому саме семантичний аналіз може допомогти виявити критерії
розмежування цих двох тропів. А. Вежбицькою пропонується такий спосіб моделювання семантичних
відношень між метафорою та порівнянням:
Порівняння – "можна сказати, що це могло б бути..."
Метафора – "можна сказати, що це не..., а..."
Метафоричне порівняння – "можна сказати, що це могло б бути не..., а..." [15:142–144].
Так, наприклад порівняння "Daintrie’s smile resembled the painful reopening of a wound…" [16:20] слід
трактувати таким чином: "можна сказати, що посмішка могла б бути схожою на отвір рани".
Це порівняння переходить у метафору "The wound opened again in a very little way…" [16:20], яку
можна перефразувати у речення "можна сказати, що це не посмішка, а рана".
Метафоричне порівняння "...she brought it to him and closed the glass in his hand, as though it were a
message no else must read" [16:29] перетворюється у речення "можна сказати, що то могла б бути не
склянка, а повідомлення, яке ніхто не повинен був читати".
Модель, запропонована А. Вежбицькою, враховує наявність різної логіко-семантичної основи
порівняння і метафори, проте є, на нашу думку, досить складною і тому неприйнятною для
комплексного дослідження тропеїчної системи художніх творів.
Виходячи з тенденцій сучасної лінгвістики, окремо зупинимось на аналізі поглядів на метафору та
порівняння з точки зору їх ролі у процесі людського пізнання. Як відомо, порівняння традиційно
вважають основним механізмом пізнання людиною світу. З цього приводу О. Потебня зазначав: "В
каждом слове, за исключением первых слов, до которых исследование не доходит, действие мысли
состоит в сравнении двух мыслительных комплексов, двух мыслительных масс, одной вновь
познаваемой, которая составляет вопрос...(х), и прежде познанной, то есть той, которая составляла уже
готовый запас мысли в то время, когда возник вопрос: что это такое?" [17:110]. Проте далі О. Потебня
підкреслює недосконалість та недостатність порівнянь для цілої думки, оскільки "яким би не було
прекрасним порівняння, але воно примушує нас думати про багато такого, що зовсім не становить
необхідної належності мислимого суб’єкта, воно нас розважає, краще сказати, саме є відсутністю
строгого мислення" [18:37]. Отже, поступово потреба у пізнанні виявила недостатність простого
порівняння, і з’явилась потреба у метафорах.
В.Н.Телія також відзначає, що початковий етап будь-якого пізнання зводиться до порівняння. Проте
дослідниця стверджує, що порівняння – це така логічна форма, яка не створює нового і цілісного
інформаційного об’єкта, тобто в цьому випадку немає смислового синтезу, який би призводив до
формування нового концепту, що є характерним для метафори [19:39]. Зокрема Дж. Лакофф вважає, що
метафори не є суто лінгвістичним поняттям, а є концептуальними за своєю природою. "Вони є засобом,
за допомогою якого абстрактні й неясні області досвіду можуть бути концептуалізовані у знайомих і
конкретних термінах" (цитується за роботою D.A. Cruse 2000) [20:205].
Отже, зрозуміло, що номінативна функція властива у першу чергу метафорі. Проте В.Є. Прищепа
доводить, що номінативні можливості має й порівняння, оскільки в основі процесу вторинної номінації
лежить уподібнення двох понять. Номінативна функція характерна для словотворчих номінативних
конструкцій, які допускають часткову ідентифікацію номінативного і компаративного імені [21:50-51].
Наприклад, Knollennase (нім.), clawlike fingers (англ.), обрубковатые пальцы, молочный туман (рос.).
У деяких працях знаходимо думку про те, що метафора завдяки своїй логіко-семантичній структурі
не має такої однозначності в інтерпретації, як порівняння. Читачеві потрібно докладати більше
інтелектуальних зусиль для розшифровування тексту, тому що він стикається з необхідністю своєрідного
домислювання контексту [9:55], адже недаремно однією з ознак метафори є її енігматичність (тобто
здатність метафори ставити апперцептивну проблему, яка вимагає рішення).
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Проте ми не можемо погодитися з поглядом на порівняння як на "примітивний" процес пізнання,
який не вимагає особливих інтелектуальних зусиль. Так само, як і метафора, порівняння може примусити
реципієнта глибоко замислитись. Особливо виразно це простежується на прикладах так званих
оказіональних порівнянь (такі, що є відхиленням від звичайного і загальноприйнятого і значення яких
виявляється лише у певному контексті).
Робота з текстами вищезазначених романів англійського прозаїка Грема Гріна переконливо показала,
що письменнику вдавалося досягти емоційної інтенсифікації тієї чи іншої прикмети лише завдяки
вживанню порівняння. Однією з характерних рис порівнянь цього автор є перехід від абстрактного до
конкретного та семантична невідповідність слів, які є суб’єктом та об’єктом порівняння. Так, у
порівнянні "Darkness, when once it fell, fell like a stone" [11:117] абстрактне поняття "darkness"
порівнюється з конкретним фізичним об’єктом "stone". У прикладі "You pick up women like your coat
picks up dust" [11:147] семантичне поле "person" перехрещується з семантичним полем "thing". Такі
порівняння мають глибокий підтекст та апелюють до уяви читача-реципієнта.
Подібні приклади широко представлені в проаналізованих нами творах. Так, наприклад, у романі "The
Human Factor" серед порівнянь було знайдено 24 випадки переходу від абстрактного до конкретного, а
також 31 приклад семантичної невідповідності. Це свідчить про те, що досліджувані тропи відіграють
важливу роль у стилістичній системі Грема Гріна як художника слова. Тому повністю логічним є інтерес
до детального вивчення особливостей метафори та порівняння в його творах.
Отже, як порівняння, так і метафора беруть активну участь у процесі пізнання. В результаті
порівняння не з’являються нові концепти ( що є характерним для метафори), проте порівняння може
виконувати номінативну функцію. Обидва досліджувані тропи здатні глибоко впливати на реципієнта,
апелювати до його інтелекту, хоча механізми цього впливу різні: метафора створює певне додаткове
значення, яке реципієнт має відгадати; вона лише підштовхує до висновків, у той час як порівняння
прямо вказує на подібність. Останнє не є недоліком, оскільки цінність порівняння в тому, щоб "открыть
аналогию или сходство, а тем самым как бы повторить путь автора" [22:200].
На основі проведеного аналізу спробуємо дати визначення досліджуваним тропам, враховуючи їх
основні категоріальні ознаки.
Отже, порівняння – це троп, побудований на відношеннях подібності, категоріальною ознакою якого
є наявність експліцитно виражених суб’єкта та об’єкта уподібнення, цей троп виконує пізнавальну та
експресивно-стилістичну функцію.
Метафора – це споріднений з порівнянням троп, ядро якого складають відношення тотожності,
категоріальною ознакою його є імпліцитність одного з компаративних імен, цей троп виконує
пізнавальну функцію та одночасно є засобом образної характеристики предметів та об’єктів.
Слід зазначити, що проблема співвідношення порівняння та метафори не вичерпується розглянутими
нами аспектами. Найбільш значущими аспектами, які не отримали остаточного вирішення, вважаємо
такі: 1) характер мислительних операцій у процесі продукування й сприйняття метафори та порівняння;
2) дослідження взаємозв’язку зазначених тропів у художніх творах з точки зору їх прагматичної та
текстоутворюючої функцій.
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Присяжнюк Л.Ф. Особенности характера соотношения сравнения и метафоры.
Сделан обзор наиболее известных взглядов на соотношение сравнения и метафоры, выявлены общие и
отличительные черты указанных тропов, дано определение явлениям "сравнение" и "метафора".
Prysyazhnyuk L.F. Peculiarities of Correlation between Metaphor and Simile.
The paper presents the most well-known views on the character of correlation between metaphor and simile.It
attempts to reveal the common and distinguishing features of the tropes under study; on the basis of the
conducted analysis the author gives the definition of metaphor and simile.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ АКСІОЛОГІЧНОЇ
ЛЕКСИКИ В ТЕКСТАХ ГАЗЕТНОГО СТИЛЮ
У статті розглядаються роль, місце і функціональні особливості сучасної англійської аксіологічної
лексики в текстах газетного стилю.
Кожна сфера людського спілкування має характерні для неї константні завдання комунікації. Одну з
таких сфер представляють газетні тексти. Проблема дослідження вписується в загальне коло питань
сучасної лінгвістичної науки – звернення до особливостей функціонування мови та її одиниць. Ця
проблема активно розробляється у вітчизняному та зарубіжному мовознавстві.
Питання про стильову приналежність газетних текстів є дискусійним. Їх відносять до газетного [1:33;
2:64; 3:11], газетно-публіцистичного [4], газетно-інформаційного [5] стилів; розглядають як підстиль
публіцистичного стилю [6:9; 7:111; 8:75]. О.М. Мороховський [9:231], Н.Ю. Шведова [10:10], Д.Кристал
і Д. Дейві [11:149-150] вважають, що доцільніше говорити не про газетний стиль, а про мову газети
взагалі, про мову газетних жанрів.
Дані розбіжності з приводу стильового статусу газетних текстів пояснюються розмаїтістю їх
призначення і тематики: передова стаття, урядові постанови, інформація, полемічна стаття (газетна
публіцистика), нарис, репортаж, інтерв'ю, фейлетон, реклама й ін. Однак при відомій барвистості
внутрістильової диференціації газетний стиль являє собою цілісний функціонально-стильовий різновид,
що характеризується наявністю таких провідних диференціюючих ознак, як інформативність,
традиційність, стереотипність, термінологічність, стислість, оціночність [12:108], що дає підставу для
розгляду газетного стилю як самостійного функціонального стилю.
Актуальність дослідження зумовлена зростаючим інтересом до мовних засобів, об’єднаних спільною
семантичною функцією, до створення функціональної класифікації лексики, в тому числі й англійської.
Нами врахована недостатня розробленість ряду проблем функціональної семантики, наприклад, розподіл
аксіологічної лексики за функціонально-семантичними класами з урахуванням синтаксичного і
прагматичного аспектів.
Мета дослідження полягає у встановленні особливостей функціонування сучасної англійської
аксіологічної лексики в текстах газетного стилю.
Для досягнення цієї мети була поставлена задача – визначити роль, місце і функціональні особливості
мовних засобів вираження аксіологічних категорій у текстах газетного стилю сучасною англійською
мовою.
Із усієї різноманітності газетних жанрів розглянемо газетну інформацію, газетну публіцистику і
рекламу. При цьому насамперед нас будуть цікавити особливості використання в них аксіологічної
лексики.
Газетна інформація. Інформація є основною комунікативною функцією газетного стилю. До власне
інформуючих текстів належать короткі газетні повідомлення як офіційні, так і телеграфних агентств.
Такі тексти в основному носять нейтрально-інформаційний характер, у них у гранично стислій формі
повідомляються тільки факти. Емоційно-оцінне ставлення до фактів, що повідомляються, у більшості
випадків цілком відсутнє, наприклад:
Millions of pound’s worth of gold could be lying under the West Country, according to a prospecting firm.
After almost two years drilling nine 300 ft test holes near Crediton, on the edge of Dartmoor, Devon, the
Dublin-based exploration company Minmet is planning operations at four more sites and could start mining in
two years time (Daily Mail, June 4, 1998).
Bomb hits National Front
A bomb exploded in an office of the far-right National Front in Marseille yesterday, wounding two activists,
hours before the manslaughter trial of three members for shooting dead a teenage immigrant from the Comoro
Islands in 1995. No one claimed responsibility for the bombing.
The three accused claim that they were putting up election papers and opened fire in fear of attack when
Ibrahim Ali and several friends ran towards them. Ali’s friends say they were running to catch a late-night bus.
– Reuters, Marseille (The Guardian, June 10, 1998).
Однак "авторські" інформаційні матеріали, підписані кореспондентами (репортерами), відрізняються
від наведених вище суб'єктивністю в оцінці інформації. У таких, зазвичай великих, текстах навмисно
застосовуються експресивні засоби з метою не тільки надати певну інформацію, але й виразити своє
ставлення до даних фактів, сформувати в читача відповідну думку, змусити його дати потрібну
кореспондентові оцінку описуваних явищ, подій і т.п.
© Соловйова Л.Ф., 2004
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Прикладом такого тексту може служити кореспонденція Бартона Геллемана про терористичний акт –
убивство прем'єр-міністра Ізраїлю Іцхака Рабіна (The Guardian, November 6, 1995), який набрав широкого
разголосу.
Серед емоційно-експресивних засобів значну роль відіграють атрибути оцінки:
On a windswept hill in the upper West Bank, the man police accuse of gunning down Yitzhak Rabin gave a
coldly furious interview /…/.
He (the killer) belongs to an ugly sub-culture of bigotry and hatred which cannot be dismissed.
Posters have appeared in months showing Mr. Rabin wearing an Arab keffiah or headdress, or – the most
imaginable insult a Jew can offer a Jew – wearing Nazi uniform. Right-wingers also shouted "traitor" at the
prime-minister at rallies – a deeply offensive term in the Israeli context.
After disarming and pinning him to a wall as Mr. Rabin fell bleeding, police said the alleged assassin spoke
with almost surreal calm.
Крім атрибутів оцінки кореспондент, використовує дієслова з експресивною конотацією:
"The last of Israel is in Danger!" screamed one black-on-yellow banner /…/.
Within seconds, but too late, the young gunman had been disarmed and frogmarched to a police van.
Mr. Rabin was whisked to the nearby Ichilov Hospital with wounds in his back.
Деякі фрагменти кореспонденції містять складне переплетення різних взаємодіючих емоційноекспресивних засобів:
His words caught the mood of the vast, optimistic crowd. They loved it, and cheered to the echo as Mr. Peres,
the foreign minister, weighed in with his own exhortations to peace. As the crowd bayed its approval, it was
treated to a piece of political theatre. Mr. Peres finished speaking; the prime minister stood up. The two old
warhorses of the Labour Party, who had spent 25 years blackening each other’s character and whose mutual
loathing was notorious fell into each other’s arms.
The embrace could have been stage-managed but, given the men and occasion, this is unlikely. Emotion or
genuine reconciliation? The world will never know, for lurking near the stage was fate, in the shape of a young
Jew with murder in his heart.
Даний фрагмент насичений аксіологічною лексикою: атрибутами і предикативами оцінки: vast
optimistic crowd, genuine reconciliation, mutual loathing was notorious, the embrace could have been stagemanaged; експресивними іменниками і дієсловами, що несуть у собі той або інший ступінь оцінної
конотації: approval, loathing, embrace, emotion, reconciliation, murder; love, cheer, blacken, lurk. Крім того,
аксіологічна лексика в тексті взаємодіє з тропами (метафорами декількох різновидів): his words caught the
mood of the vast, optimistic crowd; Mr. Peres /…/weighed in with his own exhortations of peace; the crowd
bayed its approval; the two old warhorses of the Labour Party; lurking near the stage was fate, in the shape of a
young Jew with murder in his heart...
Авторські кореспонденції (репортажі) іноді носять яскраво виражений іронічний характер. Іронічний
ефект досягається шляхом контрастивного зіставлення аксіологічної лексики з протилежними знаками
оцінки, наприклад:
Have no fears for future of Anglo-Irish relations. Hot on the heels of Tony Blair’s eager acceptance of an
invitation to address the Irish parliament, I learn of a touching rapprochement between reformed IRA killer Sean
O’Callaghan and scientific scribbler Prof. Lewis Wolpert of University College, London.
When Irish writer Ruth Dudley Edwards asked if she could bring her close friend Sean to chez Wolpert at
Christmas, he refused to have him in the house. Now, I discover, the pair are chums. "I was having a drink in the
Asylum Club when this chap with a moustache came over and said: "I’m Sean O’Callaghan, we should meet,"
Lewis confided at the launch of Ruth’s new crime novel ‘Publish And Be Murdered’ at the weekend. "We
embraced." Sean, clutching a plastic beaker of wine, nodded in brotherly agreement (J. McEntee, The Express,
June 4, 1998).
Газетна публіцистика. Газетна публіцистика характеризується двома основними функціями –
інформуючою і впливовою в їх єдності.
Публіцистичний жанр газетного стилю активно взаємодіє з іншими функціональними стилями,
використовуючи їхні прагматичні засоби і прийоми. У ньому, за словами Б. Вуайена, спостерігається
"змішування розмовної мови, щоб бути зрозумілим, наукового стилю, щоб бути точним, художнього,
щоб справити враження" [13 : 10].
Вплив на читача (переконання, полеміка, агітація, пропаганда) вимагає широкого використання
експресивних мовних засобів. Якщо в художній літературі експресивність носить індивідуальнообразний характер і має на меті емоційний і естетичний вплив на читача, то експресивність у газетній
публіцистиці служить завданню впливу на маси з метою спонукання їх до активних дій, а також
формування суспільної думки [13:45].
Тексти газетної публіцистики відрізняються різноманітною оригінальною структурою. З метою
прямого дієвого контакту з читачем на початку статті може бути поставлене питання, на яке дається
відразу запропонована відповідь, іноді несподівана, іронічна, з наступним роз'ясненням:
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QUESTION: How can anybody possibly grow rich on the state payroll, when teachers, nurses and millions
of other public sector workers have to make do with niggardly pay rises?
ANSWER: By becoming a lawyer and plugging into the legal aid system.
For years now, legal aid has been an open scandal. Wealthy fraudsters and City buccaneers seem to have no
trouble whatever in having their cost fees paid by the rest of us. And what makes matters worse is the way so
many lawyers grow fat in the process (Daily Mail. Початковий фрагмент статті Legal aid and lawyers in
clover, June 4, 1998).
Полемічному підсиленню статті сприяє широке застосування аксіологічної лексики: in clover,
niggardly, an open scandal, wealthy fraudsters, City buccaneers, make matters worse, grow fat.
У деяких публіцистичних статтях на початку наводиться думка опонента, а потім випливає полемічна
відповідь автора, що доводить неспроможність цієї думки. У текстах такого типу використання
аксіологічної лексики (в основному – атрибутів і предикативів оцінки) є вкрай необхідним і тому
практично неминучим:
Authors need money to make the words go round
by Joan Smith
Writers, says the columnist Auberon Waugh, are a bunch of moaners. He regards them as vain, selfobsessed, irresponsible and exploitative./…/
For a start, Mr. Waugh’s view of writers is hopelessly out of date. /…/ Editors work in a ruthless industry
where success is based on a pretence that authors live in the 18th century. /…/ My advice to Mr. Waugh and to
publishers is to get real. It is not a plea for special treatment but a demand for recognition of writing as a proper
job. /…/ It may not suit Mr. Waugh’s lofty view of the world, but writers are getting very fed up with being
treated as people who can live on air.
He claims to despise writers – "not usually very pleasant people", he says. Perhaps this explains why he pays
his contributors so badly. I, on the other hand, am delighted to belong to this despised group. And I have no
doubt at all that we should be paid properly for the work we do. (The Express, June 4, 1998).
Різновидом публіцистичного жанру є ораторська публіцистика. Промови, проголошені видатними
державними і громадськими діячами, відомими вченими і майстрами мистецтва, як правило, не тільки
сприймаються слухачами під час проголошення, але і стають надбанням масового читача – газети
неодмінно їх публікують.
Ораторська публіцистика сповнена пафосу. Вона емоційно-насичена й експресивна. Важливу
організуючу роль відіграють синтаксичні засоби – паралелізми і повтори. Лексичні експресивні засоби
представлені протиставленням аксіологічної лексики позитивної і негативної оцінки.
Яскравим зразком ораторської публіцистики може служити проголошена англійською мовою
промова Нобелівського лауреата світу, прем'єр-міністра Ізраїлю І. Рабіна після підписання ІзраїльськоПалестинської Декларації у Вашингтоні 13 вересня 1993 року.
Наведемо її цілком:
We have come from Jerusalem, the ancient and eternal capital of the Jewish people. We have come from an
anguished and grieving land. We have come from a people, a home, a family, that has not known a single year –
not a single month – in which mothers have not wept for their sons.
We have come to try and put an end to the hostilities, so that our children, our children’s children, will no
longer experience the painful cost of war, violence and terror. We have come to secure their lives and to ease the
sorrow and painful memories of the past – to hope and pray for peace.
Let me say to you, the Palestinians: we are destined to live together on the same soil, in the same land. We,
the soldiers who have returned from battle stained with blood, we who have seen our relatives and friends killed
before our eyes, we who have attended their funerals and cannot look into the eyes of their parents, we who have
come from a land where parents bury their children, we who have fought against you, the Palestinians:
We say to you today in a loud and a clear voice: enough of blood and tears. Enough. We have no desire for
revenge. We harbour no hatred towards you. We, like you, are people – people who want to build a home, to
plant a tree, to love, to live side by side with you – in dignity, in empathy, as human beings, as free men. We are
today giving peace a chance, and saying again to you: enough.
Let us pray that a day will come when we all will say: farewell to the arms. We wish to open a new chapter in
the sad book of our lives together – a chapter of mutual recognition, of good neighborliness, of mutual respect,
of understanding.
We hope to embark on new era in the history of the Middle East. Today, here in Washington, at the White
House, we will begin a new reckoning in relations between peoples, between parents tired of war, between
children who will not know war.
Our inner strength, our high moral values, have been derived for thousands of years from the Books of
Books, in one of which, Koheleth, we read:
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"To every thing there is a season, and a time to every purpose under heaven: a time to be born, and a time to
die; a time to kill, and a time to heal; a time to weep, and a time to laugh; a time to love, and a time to hate; a
time of war, and a time of peace."
The time of peace has come. (The Guardian, November 6, 1995).
У наведеній промові чітко виступають характерні прийоми ораторської публіцистики. Це,
насамперед, повтори:
анафори: We have come ... ( 5 разів); We who... (5 разів); let me say to you..., we say to you..., we are
saying to you...та ін.
обрамляючий повтор (framing) : Enough. /.../ enough;
повтор паралельних конструкцій з антитезою: a time to be born, and a time to die; a time to kill, and
a time to heal; a time to weep, and a time to laugh; a time to love, and a time to hate і ін.
Аксіологічна лексика представлена прикметниками з протилежними полюсами оцінки (" + ") і (" - "):
Атрибути
Атрибути
позитивної оцінки
негативної оцінки
free men
an anguished and grieving land
good neighborliness
the painful cost
high moral values
the painful memories
loud and clear voice
the sad book
Інтенсивно використовується також аксіологічна лексика, що належить до інших частин мови. Такі
слова або містять інгерентну сему оцінки або здобувають оцінну сему в контексті:
іменники: peace, hope, understanding ("+"); hostilities, war, violence, terror, sorrow, battle, blood,
funerals, tears, revenge, hatred ("-");
дієслова (у тому числі безособові форми): love, secure, ease ("+"); weep, bury, hate, fight, stained
with blood, killed, tired of war ("-").
Таким чином, аксіологічна лексика в ораторській публіцистиці служить цілям ефективного
пропагандистського впливу на слухача/читача.
Реклама. У наші дні реклама, будучи однією з розповсюджених різновидів масової комунікації,
активно впливає на спосіб мислення, поведінку, смаки і потреби людини.
Основне завдання рекламних газетних текстів, їхня прагматична спрямованість полягає в пропаганді
рекламованих товарів і послуг. "Оціночність рекламного тексту є частиною прагматичної установки
реклами і являє собою важливий спосіб емоційного впливу на потенційного покупця" [14 : 83 ].
Прагматична установка позитивної (часто завищеної) оцінки призводить до інтенсивного
використання відповідних аксіологічних прикметників – атрибутів і предикативів оцінки. Значно рідше
зустрічається в рекламах аксіологічна лексика, що належить до інших частин мови – дієслова, іменника,
прислівника:
Work Your Own Miracle!
Shed 10years in 10 weeks. All natural way you can look. Younger. Livelier. Fitter with new, cheap, easy
day-by-day wonder plan. See results fast (Sun, November 25, 1997).
Семи позитивної оцінки в семантичній структурі атрибутів і предикативів можуть бути як
інгерентними, так і потенційними (останні реалізуються в контексті реклами):
The next Best Thing
We bring you the latest must-have beauty items in three price ranges – luxurious, mid-range and economy –
to suit all budgets. This week, we try out tinted moisturisers, ideal for summer because the provide light
coverage and give skin an immediate healthy glow (Daily Mail, June 4, 1998).
Оціночність прикметника припускає наявність шкали оцінки [15]. Т.І. Черемісіна прийшла до
важливого висновку про те, що в шкалах оцінки прикметників реклами обидва "полюси"
характеризуються позитивною оцінкою, а не протиставленням "добре": :"погано", тобто шкали мають
вигляд "О → позитивна оцінка" [16:86]. Наприклад, шкала "доступності" представлена прикметниками
fabulous, unbelievable, rich-looking, expensive :: affordable, inexpensive. Шкала "модності" на нульовому
полюсі представлена прикметниками traditional, classic, а на полюсі позитивної оцінки прикметниками
innovative, modern, new.
Подібна градація оцінки, певно, властива й іншим шкалам ознак. Що ж стосується загальної оцінної
шкали "добре" :: "погано", то вона імпліцитно присутня у РТ (рекламному тексті), але реалізується
досить специфічно, оскільки усі прикметники реалізують позитивну оціночність, а негативний полюс
шкали формує відсутність тієї ознаки, котра акцентує прикметник" [16:86].
Найбільшою текстотворюючою силою в рекламі володіють семи загальної позитивної оцінки,
максимальної наявності необхідної ознаки, незвичайності і новизни, необхідної функціональності.
До рекламних газетних текстів пред'являється ряд вимог:
1. РТ повинен бути конкретним, цілеспрямованим, діловим.
2. РТ повинен бути доказовим, логічно побудованим і дохідливим щодо лексики.
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3. РТ повинен бути лаконічним.
4. РТ повинен бути оригінальним, несхожим на інші. Крім того, він повинен бути цікавим,
дотепним.
5. РТ повинен бути експресивним, насиченим аксіологічною лексикою.
В англомовній рекламній практиці часто застосовується класична схема AIDA поетапної дії тексту
реклами на психіку людини:
Перший етап – залучення уваги до тексту
(attention – A).
Другий етап – поява інтересу до змісту інформації
(interest – I).
Третій етап – виклик бажання мати запропоноване
(desire – D).
Четвертий етап – спонукання до дії, тобто доведення до здійснення покупки
(action – A).
Це – ідеальна модель. Однак, рекламний текст може не вирішувати деяких з перерахованих завдань,
якщо вони вже здійснені іншими засобами (яскраві фарби, виразний шрифт, малюнки, незвичайний
ракурс зображеного на фотографії і т.п.).
Дуже важливу роль відіграють заголовок і слоган до рекламного тексту. Їх лаконізм і експресивність
не тільки допомагають помітити оголошення (етап А), але і зафіксувати увагу, зацікавити читача,
викликати в нього бажання прочитати весь текст до кінця (етап 1).
Аргументи завжди повинні бути достовірними і вагомими, інакше читач не повірить у переваги
предмета реклами (етап D).
Заключна частина рекламного тексту повинна закріпити головну думку, переконати читача зробити
покупку або скористатися запропонованими послугами (етап А 2).
Розглянемо оригінальну рекламу фотоапарата "Мінокс":
LESS IS MORE
/ заголовок
All-singing, all-dancing – the Minox
is definitely not!
/ слоган
There’s no auto this or that – it’s camera that allows
your creative juices to flow and produce pictures that will
make the most professional of pros turn green with envy.
/ аргументи
A superb f/2.8 lens with quality technology tucked into a
robust body.
The Minox 35 ML – one of the world’s smallest
/ закінчення
cameras. Less to carry, more of a statement (The Times,
May 23, 1994).
Насамперед, звертає на себе увагу ефективне використання аксіологічної лексики з протиставленням
негативної і позитивної оцінки: all-singing, all-dancing, auto this or that :: creative (модне, але, на думку
авторів реклами, надмірне захоплення автоматичними пристроями набуває в контексті реклами семи
негативної оцінки, протиставляючись творчому початку).
Важливу роль в аргументах відіграють і атрибути загальної позитивної оцінки: superb lens, quality
technology. Атрибути robust і smallest також реалізують у контексті сему позитивної оцінки.
Закінчення містить висновок, що роз'яснює зміст заголовка "Less Is More".
Серед інших експресивних засобів слід зазначити зближення з лексикою і синтаксисом розмовної
мови (all-singing, all-dancing; thеrе's no auto this or that; pros; tucked into; фразеологізм turn green with
envy).
Прагнення до максимальної експресивності реклами досягається різноманітними засобами аж до
використання вульгарного просторіччя, наприклад, You Takes Your Choice. You Saves Your Money (The
Times, April 29, 1994). І все-таки головним текстотворюючим експресивним засобом реклами, що
забезпечує її ефективність, варто визнати аксіологічну лексику.
Питома вага аксіологічної лексики в текстах газетного стилю залежить від їх жанру. В офіційній газетній
інформації вона мінімальна або відсутня взагалі. В авторських кореспонденціях (репортажах) вона
зустрічається набагато частіше, тому що виконує функцію впливу на читача з метою розділити думку автора з
приводу тієї або іншої події.
Найбільша питома вага аксіологічної лексики властива газетним рекламним текстам, що цілком
природньо, тому що їх прагматична спрямованість полягає в пропаганді товарів і послуг.
Перспективними напрямками подальших досліджень ми вважаємо:
вивчення обраної проблематики на матеріалі інших мов з позицій контрастивної лінгвістики;
проведення кількісного та статистичного аналізу питомої ваги аксіологічної лексики у газетних
текстах у зіставленні з іншими типами текстів.
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В статье рассматриваются роль, место и функциональные особенности современной английской
аксиологической лексики в текстах газетного стиля.
Solovyova L.F. Functional Peculiarities of Modern English Axiological Vocabulary in Newspaper Texts.
The role, place and certain peculiarities of applying Modern English axiological vocabulary in newspaper texts
are the concern of the present paper.
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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
УДК 539.173.8
М.Т. Мордовець,
кандидат фізико-математичних наук, доцент
(Житомирський педуніверситет)
ДІАГРАМИ ОСКОЛКІВ РЕАКЦІЇ ПОДІЛУ ВАЖКИХ ЯДЕР ТЕПЛОВИМИ НЕЙТРОНАМИ
Пропонуються діаграми, на яких відображено найімовірніші нукліди-осколки реакції поділу ядер U – 235
і Pu – 239 тепловими нейтронами та продукти наступних β- - перетворень цих осколків.
У ядерній фізиці встановлено, що розподіл осколків реакції поділу за масами є асиметричний [1, 2, 3].
Чисельні спроби пояснити це явище ґрунтуються на модельних уявленнях (модель ядерних оболонок) та
емпіричних співвідношеннях (двовимірний розподіл Гауса) [4, 5]. При цьому не враховувалась кількість
каналів появи найімовірніших осколків. В цій роботі пропонуються діаграми, розроблені автором, які
дозволяють встановити всі такі канали та побудувати розподіли їх кількостей за зарядовим і масовими
числами. При побудові діаграм враховуються закони збереження числа нуклонів та заряду і
експериментальний факт – обмеження на число вторинних миттєвих нейтронів νм≤ 5 [1].
Основні перетворення, що відбуваються при поділі тепловими нейтронами ядер Урану U-235 та
наступні β-перетворення, можна проілюструвати такою схемою:
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Таким чином, безпосередньо в момент поділу збудженого проміжного ядра U -236 виникають так
*
* A1

*
* A2

звані первинні продукти поділу – нукліди-осколки Z1 X і Z 2 X , декілька нейтронів поділу ν0n
(близько 16% від загальної кількості вторинних нейтронів) і декількох гамма-квантів поділу (див.
перший рядок схеми). Первинні осколки мають велику кінетичну енергію (близько 82% усієї енергії, яка
звільняється при поділі, що становить приблизно 170 Мев) і перебувають у дуже збудженому стані. Крім
того, вони "перевантажені" нейтронами: це є наслідком того, що надлишок нейтронів або ізотопічне
число (A-2Z) у ізотопів середини таблиці Менделєєва (у них воно коливається в межах від 10-ти до 30ти) набагато менше ізотопічного числа ядра U*-236 , що зазнає поділу (у нього воно рівне 52). Отже,
первинні осколки є нуклонно-нестабільні нукліди, а тому випромінюють нейтрони практично відразу
після поділу проміжного ядра, принаймні не пізніше, ніж за 10-14 с після моменту поділу. При цьому
легші осколки випромінюють приблизно на 30% нейтронів більше (їх ν1 штук), ніж важкі (їх ν2 штуки).
Ці перетворення можуть супроводжуватися випромінюванням гамма-квантів: k1 і k2 штук відповідно
(див. другий рядок схеми).
Нейтрони поділу (ν0n) та нейтрони (ν1n) і (ν2n), що випускаються рухомими осколками, називаються
миттєвими. Загальне їхнє число νм=ν0+ν1+ν2 складає близько 99% вторинних нейтронів [1:472,485]. Біля
1% нейтронів осколки випускають після повної зупинки через деякий час τз, що складає від десятих
часток секунди до однієї хвилини: τз≈ (0,3...80)с. [1:458]. Це так звані запізнілі (або загаяні) нейтрони (їх
число ν3 ). Справа в тому, що деякі осколки-нукліди, які уже зупинилися в середовищі, є нуклонно
© Мордовець М.Т., 2003
265

Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 14. Фізико-математичні науки

стабільними, але мають ще декілька надлишкових нейтронів, а отже є бета-нестабільними і можуть стати
родоначальниками запізнілих нейтронів. Це трапляється тоді, коли при наступних бета-електронних
розпадах цих осколків народжуються нукліди-ізобари (див. 3 рядок схеми), енергія збудження яких
більша енергії відокремлення нейтрона ΔEзб>εn (див. 4 рядок схеми). Саме вони і випромінюють запізнілі
нейтрони. Очевидно, що час запізнення нейтронів τз визначається періодом піврозпаду бета-активного
осколка родоначальника (тобто T1 або Т2 на нашій схемі). Точніше, середній час запізнення нейтрона (з
точністю до 10-14с) рівний середньому часу життя нукліда родоначальника, тобто τз≈Tрод/ln2≈1,41Трод.
Зазначимо, що поділ важкого ядра супроводжується також випусканням так званих миттєвих γквантів. Вони випромінюються ядром під час поділу, а також осколками після випускання ними
нейтронів та переходу в основний або менш збуджений стан. Переважна більшість бета-розпадів також
супроводжується випромінюванням γ-квантів; це загаяні (або запізнілі) γ-кванти.
Підсумкову реакцію для вищенаведеної схеми можна записати так:
n + U 235 ® Z *1 X A1 + Z *2 X A2 + n × n + kg + 2e - + 2n~ , де ν—загальне число вторинних нейтронів,
Z*1=Z1+1, Z*2=Z2+1.
Закони збереження масового числа, зарядового числа та числа нейтронів під час миттєвих
перетворень—поділу ядра U*236 та випускання рухомими осколками нейтронів—записуються так:
236=A1+A2+vм, 92=Z1+Z2, звідки 144=N1+N2+vм, де vм - загальне число миттєвих вторинних нейтронів
νм=ν0+ν1+ν2 ≤ 5.
Маси осколків поділу, як правило, не однакові. Осколки із зарядовим числом Z1<46 умовно
називають легкими осколками. В наведеному прикладі - це ядра ізотопів до Паладію включно (Z1max<46) .
Решта - важкі осколки (Z2>46) .
Усі осколки реакції поділу можна зобразити на площині в координатах (Z,N), де зарядові числа
відкладаються на осі абсцис, а числа нейтронів - на осі ординат. Тоді ізотопи осколків, що народжуються в
одному і тому ж акті поділу ядра U*-236, у відповідності із законом збереження числа протонів,
розміщуються на вертикалях (Z1, Z2=92-Z1), дзеркально симетричних відносно вертикалі-осі Z=46 (рис. 1а.).
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Рис.1. Ілюстрація до побудови діаграми осколків реакції поділу ядра U-235 під дією теплових нейтронів.
нейтронів.
На цьому малюнку такими нуклідами є ізотопи Стронцію (а, b) та ізотопи Ксенона (с, d). Тут буквами
(а, b; с, d) позначено найменші та найбільші масові числа бета-нестабільних нуклідів вказаних вище
ізотопів.
Враховуючи закон збереження числа нейтронів та обмеження на число вторинних нейтронів ν≤ 5,
можна перебрати всі можливі варіанти поділу важкого ядра, тобто варіанти пар, що при цьому
з'являються і задовольняють щойно згадані співвідношення. Але це значно легше і більш наочно можна
зробити за допомогою запропонованої нами діаграми.
Умовно розріжемо площину (Z,N) по вертикалі Z=46. Повернемо праву півплощину навколо точки
(Z=46, N=72) на 180 градусів і сумістимо її з лівою півплощиною. Тоді на діаграмі співпадатимуть такі
вертикалі (Z1,Z2), у яких сума цих зарядових чисел рівна 92: Z1+ Z2 = 92, і такі горизонталі (N1, N2), у
яких сума числа нейтронів рівна 144: N1+N2=144 (рис.1б). У нашому випадку це будуть нукліди ізотопів
Стронцію та Ксенона (38+54=92).
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Рис. 2
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При цьому утвориться діаграма (див. рис.2) з координатною сіткою, у якої зарядові числа легких
осколків Z1 відкладаються знизу (зліва - направо) включно до Z1max= 46, а зарядові числа важких
осколків – зверху (cправа - наліво), починаючи з Z2 min= 46 і далі. Числа нейтронів N1 у легких осколках
відкладаються з правого боку діаграми (знизу - вверх), а числа нейтронів важких осколків N2 - з лівого
боку (зверху-вниз). У вузлах такої діаграми розміщуються такі пари осколків, що можуть з'явитися при
поділі ядра U*-236 без вторинних нейтронів (ν=0). У сусідніх по вертикалі вузлах діаграми такі пари
осколків, що можуть з'явитись при поділі проміжного ядра у супроводі одного вторинного нейтрона
(ν=l). Через два інтервали на кожній вертикалі розміщуються нукліди такої пари осколків, що з'являється
у супроводі двох вторинних нейтронів (ν=2). І так до п‘яти нейтронів. Пари нуклідів, що відокремлені на
вертикалі шістьма і більшою кількістю інтервалів, безпосередньо при поділі важких ядер, практично не
з'являються. Але кожен із нуклідів цієї пари окремо може народитися внаслідок попередніх βперетворень відповідних радіоактивних осколків-ізобар, поява яких задовольняє умову ν≤ 5.
При обраній координатній сітці (Z, N) нукліди-ізобари (А=const) зображені на побічних діагоналях.
Масові числа легких осколків (А1=70…117) та важких осколків (А2=106…158) вказані біля відповідних
діагоналей: знизу праворуч і зверху ліворуч. При цьому на кожній із побічних діагоналей у вузлах
діаграми сума вказаних чисел А1+А2=236. Очевидно, що на цих діагоналях лежать нукліди, які генетично
пов'язані між собою через бета-розпади.
Біля кожного нестабільного нукліда (позначені кружечками) стрілкою вказано напрямок β-переходу,
а під стрілкою – період піврозпаду цього нукліда.
У випадку, коли β-розпад осколка (таких понад 40 штук) супроводжується вильотом запізнілого
нейтрона, біля періоду піврозпаду вказується додатково символ нейтрона: "n". Час запізнення цього
загаяного нейтрона визначається періодом піврозпаду, що вказаний поряд.
Ланцюжки β-активних осколків-ізобар, що лежать у вузлах побічних діагоналей, закінчуються
стабільними нуклідами (позначені квадратами). Цими нуклідами діаграма обмежується знизу (легкі
продукти реакції поділу та наступних β-розпадів) і зверху (важкі продукти). Обмежена діаграма також
зліва вертикаллю, на якій містяться пари осколків, для яких Z1min=30 і, відповідно, Z2max=62. Справді, як
вже сказано вище, безпосередньо внаслідок поділу важкого ядра U*-236 можуть з'явитись пари осколків,
що супроводжуються випусканням не більше п'яти вторинних нейтронів. Число нейтронів у нукліда
такої пари в сумі повинно задовольняти умові:
139≤ (N1+N2)≤ 144.
Легко переконатися, що цій умові задовольняють осколки таких пар елементів:
30Zn-62Sm, 31Ga-61Pa і т. д. до 46Pd-46Pd. Пари з меншими зарядовими числами, ніж Z1min=30, і
більшими, ніж Z2max=62, а саме такі, як:
29Cu-63Eu(N1max+N2max=41+97=136), 28Ni-64Gd(39+98=137) і т. д. –
цій умові не задовольняють. Отже, імовірність поділу ядра на такі осколки або поява їх внаслідок
наступних β-перетворень дуже мала. Тому діаграма містить осколки реакції поділу, що належить
ізотопам від Цинку (Zn) до Самарію (Sm) включно. Ці ізотопи (33 найменування) належать до середини
таблиці Менделєєва.
Діаграма дозволяє проілюструвати ряд важливих особливостей реакції поділу важких ядер під дією
нейтронів та властивостей осколків цієї реакції. Допустимо, нас цікавить питання, якими способами або
якими каналами можуть з'являтися і накопичуватися ті чи інші нукліди (наприклад, Ітрій - 89). З
діаграми видно, що цей нуклід є продуктом β-розпадів ланцюжка з п'яти радіоактивних нуклідів:
,b n
bn
b
b
b
Se 89 ¾b¾,¾
® Br 89 ¾b¾
¾® Kr 89 ¾¾®
Rb 89 ¾¾®
Sr 89 ¾¾®
Y 89
Крім того, кожен із радіоактивних нуклідів цього ланцюжка з певною імовірністю з'являється при
поділі ядра Урану-236 у парі з одним із можливих важких осколків. Тому в підсумку число можливих
варіантів (каналів) народження Ітрію-89 виявляється досить значним. Це видно із такої схеми:

n +U

235

n +U

235

n +U

235

f
¾¾®
Se 89 + Ce 147 ... 142 + n × n , n = 0 ... 5

6 варіантів

¯ β, β n (5)

0,4c
f

¾¾® Br 89 + La 147 ... 142 + n × n , n = 0... 5
¯ b , b n (13 )

4 ,5 c
f

¾¾® Kr 89 + Ba 146 ... 142 + n × n , n = 1 ... 5
3 хв

6 варіантів

¯b
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n +U

235

n +U

235

f
¾¾®
Rb 89 + Cs 146 .. 142 + n × n , n = 1 ... 5

5 варіантів

¯b

15 хв
f

¾¾® Sr 89 + Xe 145 ... 142 + n × n , n = 2 ... 5
50 , 6 д

4 варіанти

¯b
Y 89

Тут у дужках біля символів βn вказано відсоток бета-розпадів, що супроводжуються
випромінюванням запізнілих нейтронів.
Таким чином, стабільний Ітрій-89 може народитися двадцятьма шістьма способами. Це якщо не
враховувати випадки, коли β-розпади деяких нуклідів розглядуваного ланцюжка супроводжуються
випусканням нейтронів. Якщо враховувати ці випадки, то варіантів появи Ітрію-89 буде дещо менше.
У наведеному вище прикладі в п‘яти випадках із ста β-розпад нукліда Se-89 супроводжується
випусканням запізнілих нейтронів:
;O ,4 c
Se 89 ¾b¾
¾
¾® Br 89 + e - + n~ ,
e

bn ¯ 10

- 14

c

88

Br + n( 5%)
У цих перетвореннях нуклід Se-89 є родоначальником запізнілих нейтронів, а продукт його β-розпаду
нуклід Br89 – випромінювачем цих нейтронів.
При цьому утворюється нуклід Br88 , який не дає внеску у подальше накопичення нуклідів-ізобар з
масовим числом А=89. Аналогічно тринадцять із сотні нуклідів Br89 у свою чергу зазнають такого ж
перетворення:
bn ;4 ,5 c
Br 89 ¾¾
¾
¾® Kr 88 + n + e - + n~ ( 13 %),
e

а тому теж не дають внеску в накопичення ізобар Y-89.
Враховуючи періоди піврозпадів нуклідів β-ланцюжка А=89, можна встановити ступінь реалізації
варіантів появи Ітрію-89 на заданий момент часу. Найбільший період піврозпаду серед нуклідів цього
ланцюжка у Стронцію-89: Т=50,6 діб. Тому вже на момент часу t=10T=500 діб після припинення реакції
поділу всі нукліди ланцюжка практично розпадуться, залишиться лише стабільний продукт цих розпадів
- Ітрій-89. У такий спосіб можна також встановити число можливих каналів і інших ізобар А1=72,…,117;
та А2=117,…,158. Тоді ми одержимо гістограму числа каналів виходу цих ізобар N(А) (рис. 3а).
Аналогічно можна встановити число способів або число можливих каналів появи даних нуклідів
ізотопів N 0 (Z1) та симетричних їм важких нуклідів N 0 (Z2) безпосередньо при поділі ядра. Наприклад,
для пари Стронцій – Ксенон одержуємо:
ізотоп Sr86 з’являється у парі з ізотопом Xe145,
тобто маємо 1 канал;
ізотоп Sr87 з’являється у парах з ізотопами Xe145, 144,
тобто маємо 2 канали;
ізотоп Sr88 з’являється у парах з ізотопами Xe145, 144, 143,
–
3 канали;
аналогічно ізотопи Sr89,90,91,…,98 виникають у парах з відповідними ізотопами Xe145, …, 142;141;140;…;133,
у 4+5+6+6+6+6+6+6+6+6=57 випадках; разом ми маємо N 0 (Z1=38) =63. Очевидно, стільки ж маємо
випадків появи симетричних ізотопів Xe145, …,133 (N 0 (Z2=54) =63). Знайшовши ці числа для всіх ізотопів,
ми одержимо гістограму числа каналів незалежного виходу ізотопів N 0 (Z) (рис. 3б).
Зазначимо, що гістограма N(A) практично не змінюється з часом. Дійсно, при власне β-розпадах
A=const, a відсоток перетворень, що супроводжуються випусканням запізнілих нейтронів, незначний (в
середньому ≈ 1%). Що ж стосується гістограми N 0 (Z), то вона змінюється з часом, бо внаслідок βрозпадів осколків відбувається швидкий перерозподіл ізотопного складу продуктів реакції поділу.
Внаслідок цього одержимо гістограму числа каналів повного виходу ізотопів Nt(Z), де t ≠ 0 (див. рис. 3в).
При побудові цієї гістограми ми враховували такі моменти. На діаграмі осколків зображено 429
нуклідів-продуктів реакції поділу і наступних бета- та бета-нейтронних перетворень. З них близько 75%
нуклідів мають періоди піврозпаду від часток секунди до одного року. Близько 23% - це стабільні (або
довго живучі) нукліди (Т= 104…1015 років). Решта нуклідів (їх біля 2%) мають періоди піврозпаду від 2
до 90 років. Серед них такі нукліди: Ga – 79 (4,9 р.), Kr – 85 (10,7 р.), Sr – 90 (28,6 р.),Sb – 125 (2,7 р.) Cs –
134 (2,1 р.), Cs – 137 (30 р.), Pm – 147 (2,6 р.), Sm – 151 (90 р.). Тому повний вихід ізотопів можна
проілюструвати гістограмою Nt(Z), намальованою для часу t ≥ 10 років, за який більшість радіоактивних
ізотопів встигне розпастися.
Можна побудувати діаграми осколків реакції поділу також інших важких ядер, таких, як Плутоній239, Торій-232 і т. ін.
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Реакція поділу ядер Рu-239 під дією теплових нейтронів має вигляд:
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Рис.3. Розподіли числа каналів виходу нуклідів-ізобар (а), числа каналів незалежного виходу нуклідівізотопів (б) та повного виходу нуклідів-ізотопів (в) реакції поділу U-235 тепловими нейтронами.
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У цій реакції масові А, зарядові Z, числа нейтронів N у нуклідах-осколках і число миттєвих
вторинних нейтронів νм зв’язані такими співвідношеннями:
240=A1+A2+ν; 94=Z1+Z2; 146=N1+N2+νм.
Можна допустити, що і в цьому випадку число ν не перевищує п'яти: ν ≤ 5. Справді, середнє число
нейтронів на один акт поділу ядра Рu-239 тепловими нейтронами рівне <ν>=2,87 [2:1092]. Це значення
близьке до відповідного числа для U-235: <ν>(U-235)=2,47. Тому можна допустити, що розподіл числа
випадків по числу випромінюваних нейтронів поділу у Рu-239 аналогічний розподілу для U-235 [1:184].
Діаграма осколків реакції поділу ядер Рu-239 будується аналогічно діаграмі для осколків U-235
(див. рис.4). Основою є координатна сітка (Z, N), у якої зарядові числа легких осколків Плутонію Z1
відкладаються знизу (зліва — направо) включно до Z1max=47 (Ag). А зарядові числа важких осколків —
зверху (справа — наліво), починаючи з Z2min=47 (Ag). Числа нейтронів N1 у легких осколках
відкладаються справа (знизу—вгору) від 40 до 76, а число нейтронів у важких осколках N2 —з лівого
боку діаграми (згори—вниз), починаючи від 61 до 99. У вузлах діаграми розміщуються пари осколків,
що з'являються без вторинних миттєвих нейтронів. При цьому відповідні числа осколків задовольняють
співвідношенням Z1+Z2=94; N1+N2= 146 (ν=0). У сусідніх по вертикалі вузлах розміщені осколки,
народження яких супроводжується появою одного нейтрона ν=l і т. д. до ν=5. Генетично пов'язані бетавипромінюваннями осколки, зображені на побічних діагоналях, де Aі=Zi+Nі=const. Масові числа
позначені біля відповідних діагоналей: знизу праворуч А1=71...123 і зверху ліворуч А2=111... 164. В
кожному вузлі побічної діагоналі А1+А2=240. Умовні позначення на обох діагоналях ідентичні.
Діаграма для Рu-239 показує, що найімовірніше наслідком реакції поділу і наступних бетаелектронних перетворень є обмежене число нуклідів-осколків. Найлегшими осколками (як і у випадку з
U-235) є ізотопи Zn (Zmin=30), а найважчими— ізотопи Диспрозію (Z=66) (для порівняння: в U-235 це
були ізотопи Самарію (Z=62)).
На основі цієї діаграми теж можна побудувати розподіли числа каналів виходу нуклідів ізобар N(А)
та нуклідів ізотопів N0(Z) і Nt(Z) при поділі ядер Pu-239 тепловими нейтронами (див. рис.5 а,б,в).
Порівняємо гістограми випадків народження ізобар N(А) для важких ядер U-235 та Pu-239 з
експериментально встановленими графіками повних виходів продуктів поділу цих ядер тепловими
нейтронами [2:1094]. З порівняння видно, що максимуми на гістограмах N(А) та згаданих графіках
корелюють між собою: і там, і там це (А1)max= 94, (А2)max= 139 для U-235 та (А1)max= 99, (А2)max= 138 для
Pu-239. Те ж саме можна сказати про мінімуми на графіках та гістограмах. На графіках це (А)min≈ 117 для
U-235 та (А)min≈ 119 для Pu-239, а на гістограмах, відповідно, 115 і 122. Додамо також, що висновок про
обмеження нуклідного складу продуктів реакції поділу деяким мінімальним масовим (зарядовим)
числом, що слідує із гістограм, побудованих на основі запропонованих діаграм, узгоджується з графіком
повного виходу продуктів. На ньому для U-235 Аmin≈ 72, а Аmax≈ 164 (на відповідній гістограмі це 73 і
159), а для Pu-239 Аmin≈ 70, а Аmax≈ 164 (на гістограмі це 73 і 162).
Що стосується гістограм N0(Z), то вони узгоджуються з графіком безпосереднього виходу осколків
поділу U-235 тепловими нейтронами в залежності від їх атомного числа [4:13]. В згаданій роботі
асиметрія поділу U-235 пояснюється на основі двохвимірного гаусового розподілу з емпірично
підібраними параметрами. Останні встановлені шляхом порівняння теоретичних розрахунків з
експериментальними даними. В цитованій щойно роботі теоретичний графік обмежений значеннями
Zmin≈ 30, а Zmax≈ 63 (на нашій гістограмі це 30 і 62). Мінімум графіка, як і на гістограмі Nt(Z), припадає на
Z= 46.
Враховуючи згадану щойно кореляцію гістограм N(A) та N0(Z) з графіком повного виходу ізобар –
продуктів поділу ядер U – 235 і Pu – 239 та графіком безпосереднього виходу осколків-ізотопів, можна
очікувати, що існує кореляція також між гістограмами Nt(Z), побудованими для досить великого
проміжку часу (t > 10 років). А відтак можна передбачити, що в повному виході ізотопів реакції поділу
U – 235 мають переважати ізотопи Цирконію (Z=40), Молібдену (Z=42) та Ніобію (Z=60) (див. рис. 3в).
А в повному виході ізотопів-осколків ядра Pu – 239 це мають бути відповідно ті ж таки Молібден та
Ніобій і, крім того, Самарій (Z=62) (див. рис. 5в).
Вкажемо також на методичну цінність запропонованих діаграм. Вони дозволяють записати будьякий варіант (канал) поділу ядра U-235 або Pu-239 та прослідкувати за можливими перетвореннями
продуктів цієї реакції аж до одержання стабільних нуклідів. У свою чергу гістограми дозволяють наочно
продемонструвати асиметрію продуктів поділу важких ядер та передбачити на якісному рівні вихід тих
чи інших продуктів цих ядер. Вони дозволяють також якісно описати перерозподіл ізотопного складу
продуктів реакцій поділу в залежності від часу (див. гістограми Nt(Z)).
На закінчення автор дякує Грищуку В.В. за допомогу при складанні діаграми для Pu-239,
Степанчикову Д.А. за допомогу при створенні електронного варіанта діаграм та Лещенку Б.Ю. за
корисні обговорення.
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Рис. 4
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Рис.5. Розподіли числа каналів виходу нуклідів-ізобар (а), числа каналів незалежного виходу нуклідівізотопів (б) та повного виходу нуклідів-ізотопів (в) реакції поділу Pu-239 тепловими нейтронами.
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Мордовец Н.Т. Диаграммы осколков реакции деления тяжелых ядер тепловыми нейтронами.
Предлагаются диаграммы, на которых отображены наиболее вероятные нуклиды-осколки реакции
деления ядер U – 235 и Pu – 239 тепловыми нейтронами и продукты последующих β- - преобразований
этих осколков.
Mordovets M.T. Diagrams of Reaction Fragments Split of Nuclei of Heavier Mass by Means of Thermo
Neutrons.
This article carries the diagrams displaying the most probable nuclide – the reaction fragments split of nuclei U235 and Pu-239 by meaus of thermo neutrons and the products of the subsequent β—conversions of the
fragments.
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СИНТЕЗ НОВИХ БІС-Α, Β-НЕНАСИЧЕНИХ ПОХІДНИХ 4-МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОНУ НАПІВПРОДУКТІВ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІВ
Одержано низку нових біс-α,β-ненасичених кетонів конденсацією 4-метилциклогексанону з
ароматичними та гетероциклічними альдегідами. Досліджено їх фізичні та спектральні властивості;
показана можливість їх застосування для синтезу нових п`ятичленних гетероциклів – сполук із
потенційною біологічною активністю.
α,β-Ненасичені кетони протягом десятиліть привертають до себе увагу хіміків, що працюють у галузі
тонкого органічного синтезу. Зокрема, значна увага останнім часом приділяється 1,3-діарилзаміщеним
пропенонам (халконам) [1]. Поєднання в молекулі органічної речовини кон`югованих подвійних зв`язків
вінільної та карбонільної груп надає сполуці низку цінних властивостей [2]. Широкі можливості
використання ненасичених кетонів у синтезі пов`язані з наявністю в молекулах цих сполук двох
електрофільних центрів. Як сполуки з високополярним подвійним зв`язком, α,β-ненасичені кетони здатні
взаємодіяти з диполярними частинками, зокрема похідними гідразину і гідроксиламіну, утворюючи
п`ятичленні гетероцикли – похідні піразоліну 1 [1, 3, 4]. Останні мають практичну цінність як
люмінофори [5], а також речовини з високою і різноманітною фізіологічною активністю [6,7].
R1
+

O

R1

R3

HN

R3
N

NH 2

N
(1)
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Нами синтезовано низку біс-α,β-ненасичених похідних 4-метилциклогексанону (2), які можуть бути
напівпродуктами для одержання нових біциклічних піразолінів (3), безперечно цікавих з огляду на їх
можливу біологічну активність.
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Проведені раніше в нашій лабораторії дослідження [8] засвідчили, що ефективним методом
одержання вінілкетонів є взаємодія альдегідів з фосфонієвими солями чи ілідами фосфору за реакцією
Віттіга. Однак мала доступність відповідних α,α′-дифосфонієвих похідних, пов`язана зі складністю
стереоселективного галогенування 4-метилциклогексанону, спонукала нас у даному випадку віддати
перевагу іншій реакції - безпосередній конденсації 4-метилциклогексанону з альдегідами у присутності
лугу як каталізатора.
З`ясувалося, що, незважаючи на наявність досить великого електронодонорного замісника,
© Листван В.В., 2003
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метиленові групи 4-метилциклогексанону, сполучені безпосередньо з карбонільною, є достатньо
активними у реакції Кляйзена. При взаємодії з двома молями альдегіду обидві α-метиленові групи
однаковою мірою беруть участь у реакції, при цьому домішок мононенасиченої похідної у спектрі
продукту реакції не виявлено.
В реакцію можна вводити також гетероциклічні альдегіди. Так, виходячи з 2-тіофенкарбальдегіду та
нікотинового альдегіду, ми отримали продукти конденсації 4 і 5, що містять у своєму складі відповідно
тіофенові та піридинові цикли.

N

S

N

S
O

(4)

O

(5)

Усі одержані нами продукти конденсації – кристалічні речовини жовтого чи жовто-оранжевого
кольору, що зумовлений наявністю в молекулі хромофорної системи кон`югованих π-зв`язків, які
об`єднує карбонільний і обидва вінільних подвійні зв`язки, а також π-електронну систему обох
ароматичних замісників. На наявність спряження вказує також значний зсув сигналу вінільних протонів
у ПМР-спектрі в область слабкого поля (7.3-7.8 м.ч.).
Слід відзначити, що спроби замінити гідроксиди лужних металів як каталізатор органічними
основами, зокрема піперидином, успіху не мали. Це вказує на порівняно невисоку активність αметиленових груп 4-метилциклогексанону, зумовлену впливом розгалуженого алкільного замісника.
Таблиця
Дані спектрів ПМР, температури плавлення та виходи синтезованих сполук
Сполука

Брутоформула

Т пл,
°С

Вихід
%

Дані спектрів ЯМР 1Н

2а

C7H5ClO

153-154

84

7.48 д.м (4Н, 4СНаром), 7.46 с (2Н, 2СН=С), 7.25 д.м (4Н,
4СНаром), 2.23 д.м (4Н, 2СН2), 1.91 м (1Н, СН-СН3), 0.98 д (3Н,
СН3);

2б

C7H4NO3

167-168

69

8.29 с (2Н, 2СНаром), 7.98 м (2Н, 2СНаром), 7.71 м (2Н,
2СНаром), 7.60 с (2Н, 2СН=С), 7.45 м (2Н, 2СНаром), 2.25 д.м
(4Н, 2СН2), 1.95 м (1Н, СН-СН3), 1.02 д (3Н, СН3);
7.37 с (2Н, 2СН=С), 7.23 м (2Н, 2СНаром), 7.12 м (2Н,
2СНаром), 6.98 м (2Н, 2СНаром), 6.88 м (2Н, 2СНаром), 3.68 с
(6Н, 2ОСН3), 2.23 д.м (4Н, 2СН2), 1.94 м (1Н, СН-СН3), 1.03 д
(3Н, СН3);

2в

C8H8O2

138

76

2г

C9H10O3

153-154

59

7.38 с (2Н, 2СН=С), 6.95 м (2Н, 2СНаром), 6.55 м (2Н,
2СНаром), 6.43 м (2Н, 2СНаром), 3.80 с (6Н, 2ОСН3),
3.73 с (6Н, 2ОСН3), 2.24 д.м (4Н, 2СН2), 1.92 м (1Н, СНСН3), 0.97 д (3Н, СН3);

2д

C9H11NO

213-215

72

7.46 с (2Н, 2СН=С), 7.20 д.м (4Н, 4СНаром), 6.54 д.м (4Н,
4СНаром), 3.00 с (12Н, 2N(CН3)2), 2.21 д.м (4Н, 2СН2),
1.95 м (1Н, СН-СН3), 1.01 д (3Н, СН3);

2е

C10H12O4

164

58

7.41 с (2Н, 2СН=С), 6.87 д.м (4Н, 4СНаром), 3.88 с (6Н,
2ОСН3), 3.85 с (6Н, 2ОСН3), 3.84 с (6Н, 2ОСН3), 2.24 д.м
(4Н, 2СН2), 1.90 м (1Н, СН-СН3), 0.99 д (3Н, СН3);

4

C17H16OS2

116-117

53

7.78 с (2Н, 2СН=С), 7.23 м (2Н, 2СНтієніл), 7.15 м (2Н,
2СНтієніл), 6.97 м (2Н, 2СНтієніл), 2.23 д.м (4Н, 2СН2),
1.90 м (1Н, СН-СН3), 0.98 д (3Н, СН3);

5

C19H18N2O

олія

48

8.52 с (2Н, 2СНпіридил), 8.40 м (2Н, 2СНпіридил), 7.83 м
(2Н, 2СНпіридил), 7.40 с (2Н, 2СН=С), 7.15 м (2Н,
2СНпіридил), 2.26 д.м (4Н, 2СН2), 1.94 м (1Н, СН-СН3),
1.04 д (3Н, СН3)
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біологічно активних гетероциклів

Експериментальна частина
Спектри ПМР записані на приладі Varian VXR-300 (300 МГц) у розчині ДМСО-D6. Дані спектрів
ПМР, температури плавлення та виходи синтезованих сполук наведені у таблиці.
Загальна методика одержання сполук 2а-е, 4,5. До розчину 0.01 моль 4-метилциклогексанону і 0.02
моль альдегіду в 15 мл 2-пропанолу додавали 3 мл 5н водного розчину NaOH, розчин інтенсивно
перемішували протягом 3-5 хв і залишали на час, необхідний для утворення осаду (від 10-15 хв до 1-2
год в залежності від використаного альдегіду). Продукт реакції відфільтровували й очищали
перекристалізацією з етанолу.
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Матеріал надійшов до редакції 13.01.04 р.
В.В. Листван. Синтез новых бис-α, β-ненасыщенных производных 4-метилциклогексанона полупродуктов для получения биологически активных гетероциклов.
Получен ряд новых бис-α,β-ненасыщенных кетонов конденсацией 4-метилциклогексанона с
ароматическими и гетероциклическими альдегидами. Исследованы их физические и спектральные
свойства; показана возможность их применения для синтеза новых пятичленных гетероциклов –
соединений с потенциальной биологической активностью .
V.V. Listvan. Synthesis of New bis-α,β-Unsaturated Derivatives of 4-Methylcyclohexanone as Semiproducts
for Obtaining Biologically Active Heterocycles.
A number of new bis-α,β-unsaturated ketones is obtained by condensation of 4-methylcyclohexanone with
aromatic and heterocyclic aldehydes. Their physical and spectral properties are investigated; the possibility of
their application for synthesis of new five-membered heterocycles – potentially biologically active compounds
has been shown.
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Формула вставляється в таблицю без абзацу з виключкою вліво, а номер формули - в другу колонку
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Рис.1. Параметри для розмірів та стилю редактора формул.
8. 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.

9.
а)
б)
в)
г)
в)
г)
д)
е)
є)
ж)

Матеріали розташовуються у такій послідовності:
індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю);
ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
вчене звання, вчений ступінь, посада (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
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;
назва статті (напівжирний шрифт, малі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з
вирівнюванням по центру);
коротка анотація статті українською мовою без назви статті і прізвища автора (курсив, окремий
абзац з вирівнюванням по центру);
текст статті;
список використаної літератури;
місце для запису дати надходження рукопису до редколегії, наприклад "__"_____ 2000 р.
(окремий абзац, вирівнювання по правому краю);
анотації статті російською та англійською мовами.

10. Список використаної літератури подається у порядку посилань. У тексті статті посилання
позначаються в квадратних дужках, наприклад: [4], [6:35], [6;7;8], [8:21; 9:117]. Список починається
підзаголовком "Список використаної літератури" (напівжирний шрифт, вирівнювання 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. – К.: 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.
11. 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
функционального стиля на разных уровнях: морфологическом, лексическом, фразеоматическом,
синтаксическом и текстовом.
Stetsenko O. I. Style Peculiarities of Scientific Technical Literature in Ukrainian and English (on the
material 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, оформлені з порушенням вказаних вище вимог, прийматись не будуть.
Роздруковані матеріали подаються секретареві редколегії, ст. викладачеві кафедри мови з
методикою 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 повертаються.
Редколегія

ПОСТАНОВА
15.01.2003 N 7-05/1
Про підвищення вимог до фахових видань,
внесених до переліків ВАК України
Необхідною передумовою для внесення видань до переліку наукових фахових видань України є
їх відповідність вимогам пункту 7 постанови президії ВАК України від 10.02.1999 р. N 1-02/3 "Про
публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх
апробацію". Однак окремі установи-засновники таких видань не дотримуються вимог до складу
редакційної колегії видань, не організовують належним чином рецензування та відбір статей до друку, не
надсилають свої наукові видання до бібліотек, перелік яких затверджено постановою президії ВАК
України від 22.05.1997 р. N 1Б/5, тим самим обмежуючи можливість наукової громадськості
знайомитися із результатами дисертаційних досліджень. У зв'язку з цим президія Вищої атестаційної
комісії України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Попередити установи-засновники наукових фахових видань, що у разі відсутності видань у
фондах визначених ВАК бібліотек вони будуть вилучені з переліку наукових фахових видань
України, в яких дозволяється друкувати результати дисертаційних досліджень.
2. Установам-засновникам фахових видань оновити склади редакційних колегій так, щоб
більшість у них становили фахівці, основним місцем роботи яких є установа-засновник фахового
видання.
3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку.
Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші роки, лише
наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її
зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і
публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення
невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок у даному напрямку.
4. Спеціалізованим ученим радам при прийомі до захисту дисертаційних робіт зараховувати
статті, подані до друку, починаючи з лютого 2003 року, як фахові лише за умови дотримання вимог
до них, викладених у п.3 даної постанови.
5. Встановити обов'язковим подання до ВАК України разом із клопотанням про внесення видання
до переліку фахових також копії свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу у Державному
комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України.
6. Зобов'язати установи, які є засновниками фахових видань, протягом 2003 року надсилати до
ВАК України один контрольний примірник видання із супровідним листом.
7. Експертним радам ВАК України провести до 1 січня 2004 року аналіз наукового рівня публікацій
у фахових виданнях і подати президії ВАК України пропозиції щодо внесення відповідних змін до
переліку фахових видань.
Голова ВАК України В.В. Скопенко
Вчений секретар
ВАК України

Л.М. Артюшин
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