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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 

УДК 37.017.92:372.8:614.253.52:378.661(71) 
Ю.Є. Лавриш, 

викладач 
(Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Киів) 

ФІЛОСОФСЬКІ  ЗАСАДИ  ВИКЛАДАННЯ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ У ВИЩИХ 
МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ КАНАДИ 

У статті визначено  основні філософські засади викладання сестринської справи у вищих медичних 
закладах Канади: гуманізація, гуманітаризація, демократизація та соціалізація.  Розглянуто вплив 

філософських засад на зміст навчальних програм факультетів медсестринства. Зазначено  
педагогічні умови для забезпечення, використання та впровадження філософських засад при  

викладання сестринської справи. 

У сучасних умовах посилюється увага до всіх видів освіти, яка розглядається  як найважливіший 
фактор соціального та економічного прогресу.  Основною цінністю демократичного  суспільства є 
людина, здатна до пошуку та засвоєння нових знань, до прийняття нестандартних рішень.  Однією з 
причини актуалізації філософії освіти слід визнати  кризу освіти, яка мала загальносвітовий масштаб 
та пов’язана з зміною соціальної ролі освіти у сучасному світові. 

Учений-педагог Т.К. Клименко у своєму дослідженні  зазначала, що зміни в системі освіти – 
"сфері відтворення людини " – визначаються потребою у появі "нової людини,  яка може відповісти 
на виклик часу" [1: 4] На сучасному етапі питанню філософії освіти  присвятили праці І.А. Зязюн, 
В.Г. Кремінь,  В.П. Андрущенко, М.М. Сперанський, С.П. Шевирєв, А.С. Хомяков, Д.П. Юркевич. 
Серед авторів зарубіжних країн  цю проблему висвітлюють А. Кесарін, Л. Готліб,  Н. Філі. Але 
фундаментальною працею, яка визначила сутність та напрямок змін професійної підготовки 
медичних сестер, є дослідження  доктора медичних наук, засновника медсестринського факультету в 
університеті ім. МакГілла  Аллен Мойри "Аналіз програм сестринської справи". Серед українських 
досліджень присвячених проблемі  побудови та становлення професійної освіти в Канаді слід визнати  
праці М.П. Лещенко, О.П. Мукан,  А.В. Булай. Але проблема професійної підготовки медсестер та 
філософські засади викладання сестринської справи не були розглянуті. 

Об’єктом дослідження є педагогічні умови професійної підготовки медичних сестер у Канаді, а 
предметом – філософські засади викладання сестринської справи у вищих медичних закладах Канади. 
Завдання дослідження: визначити основні філософські засади викладання сестринської справи в 
Канаді. 

Серед загальносвітових проблем освіти, за визначенням Н.В. Волохової є: 
− інформаційний бум – різке збільшення об’єму та швидкості поширення інформації, що 

викликало необхідність перегляду змісту освіти.  Постійне збільшення потоку   наукової  інформації 
та зміна  наукових уявлень потребують уведення нових предметів у систему освіти; 

− інформатизація суспільства  в результаті розвитку засобів масової інформації та 
комп’ютерних засобів навчання. 

− поява функціональної  неграмотності, тобто  людина не може виконувати свої обов’язки, не 
зважаючи на отриману освіту. Це є результатом швидкої зміни у соціальній динаміці: розвиток 
нових технологій, міграція населення, зміна соціально-культурного контексту, в результаті чого 
випускники мають шукати роботу, яка далека від отриманої спеціальності. 
Канадська система освіти, зокрема професійної підготовки медсестер, теж зазнає глобальних змін 

у зв’язку з вище зазначеними проблемами. Як стверджує  доктор Хелен Езер, директор коледжу 
сестринської справи при університеті МакГілла, існує певна суперечність, яка характеризує кризовий 
стан освіти. Суперечність полягає у тому, що людина нового типу  є необхідною, але існуюча система 
не відтворює такий тип людини. Це стосується і професії медичної сестри. Потрібно готувати 
фахівців, здатних розв’язувати проблеми та критично мислити, створювати єдину команду й 
працювати на відповідному рівні з представниками інших спеціальностей системи охорони здоров’я. 

Медсестринська освіта має довгу історію і певні традиції.  Становлення професійної підготовки 
медсестер почалось у дев’ятнадцятому сторіччі. Перша школа медсестер відкрилася при госпіталі 
лікарем Т. Мак у 1874 році в Онтаріо.  Наступним кроком у розвитку медсестринської освіти було 
створення медсестринських шкіл  у Торонто та Монреалі в 1890 році. З 1984 року 25 університетів 
відкрили  факультети з медсестринської  освіти на отримання ступеня бакалавра, 8 університетів 
започаткували магістерські програми. 
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На сучасному етапі професійна підготовка медсестер  базується на концепції проблемно-
орієнтуючого навчання (problem-based training), соціального навчання (community-based training )  та 
міждисциплінарному підході [2: 20]. Усі медичні сестри за вимогою Асоціації медсестер Канади 
повинні мати ступінь бакалавра для  працевлаштування. Професійне навчання медсестри триває 4 
роки, протягом яких вивчаються наступні навчальні дисципліни: медсестринство, міжособове 
спілкування, превентивна діяльність  медсестри, розвиток людини,  анатомія, фармакологія для 
медсестер, медсестринська практика, фізіологія, соціологія, патофізіологія,  медсестринська опіка, 
мікробіологія та ін. У Канаді існує наступна послідовність здобуття медсестринської освіти: 

− медичний коледж (2 роки навчання), потім бакалаврат в університеті (2 роки навчання);  
− 4 роки навчання  в університеті  після середньої школи  на ступінь  бакалавра; 
− 1-2 роки  навчання  на здобуття ступені магістра  в університеті. 

Нові навчальні програми медсестринської освіти у Канаді передбачають значні зміни в 
орієнтуванні кінцевого результату навчального процесу. Зміст навчальних програм змінюється від 
суто біомедичної та медико-поведінкової моделі на модель, яка базується на гуманітарно-медичних   
та соціальних  науках , що мають на меті покращення медичної допомоги з огляду на моральне та 
етичне ставлення до пацієнтів. Сьогодні  для багатьох країн  існують загальні  тенденції розвитку 
медсестринства : 

− перехід до вищої медсестринської освіти; 
− постійне підвищення кваліфікації та безперервність освіти; 
− зміна традиційного підходу у догляді за пацієнтом  на  соціальну модель надання 

сестринських послуг; 
− надання пріоритету   пропаганді здорового способу життя перед лікуванням хвороб; 
− переміщення наголосу в наукових дослідженнях з біомедичного на соціальний.   

Сучасна наука та медицина  орієнтовані на вирішення проблем щодо вивчення людини та її 
розвитку. В історії вивчення людини було багато спроб виразити сутність одним словосполученням: 
homo sapiens, homo faber, homo humanus  і т.д.  Вони взаємодоповнюючи, але  відсутність однієї  з  
властивостей, вказана у назвах, дає неповний образ людини. Треба об’єднати властивості у розвитку 
та поглибленні людської свідомості.  Філософія освіти  передбачає розв’язання  питання про розвиток 
людини у процесі освіти. Розуміння цього дозволяє побудувати відношення до  інноваційних та  
традиційних технологій, які мають на меті сприяти розвитку людини через освіту. Людина постійно 
перебуває у соціальному середовищі, є залежною від існуючої системи освіти та виховання.  
Стратегічними ідеями  підвищення ефективності освіти є  гуманізація, гуманітаризація, 
індивідуалізація, диференціація та демократизація. Ці категорії можуть бути розглянутими лише на 
міждисциплінарному та інтегративному  рівні.  Як  зазначалося на Всесвітній конференції ЮНЕСКО 
"Вища освіта в ХХІ столітті: підходи та практичні заходи" (5-9 жовтня 1998, Париж), саме 
гуманістичний аспект є пріоритетним у вузівській підготовці, яка покликана стати найважливішою 
опорою прав людини, демократії, сталого розвитку і миру. Гуманітаризація освіти – нагальна потреба 
часу і визначальна умова подолання рецидивів технократичного способу мислення.   Гуманітаризація 
навчального процесу виявляється у досягненні позитивних соціальних змін, підвищення гуманітарної 
культури фахівців, викладанні всіх дисциплін з урахуванням гуманітарних компонентів. 

Поняття гуманізація та гуманітаризація мають загальну основу – людяність, але різні за 
функціональним навантаженням.  Гуманізація означає відношення до людей як вищої цінності, 
гуманітаризація  висловлює функціональну роль людської культури як сутність визначення 
суспільства.  Їх єдність – це єдність людини та людської культури, єдність форми та змісту 
суспільстві, єдність сутності та існування [3: 147-148]. 

Сьогодення вимагає нові підходи до розуміння   сприйняття світу та людини.  Запас точних знань і 
технічних можливостей надзвичайно зріс.  Людство опинилося перед історичним вибором. Необхідно 
на новому рівні розуміння повернутись до цілісного  образно-чуттєвого сприйняття світу та  
принципів, що виходять з цього. 

Одне лише природне знання, яке формує  менталітет технократа,  у стратегічному плані шкідливе. 
Тому гуманізація науки повинна бути доповненою гуманітаризацією наукової освіти та всієї маси 
точних знань.  А оскільки медицина, медичні знання включають великий об’єм природних знань, 
воно також потребує подальшої гуманітарізації. Цей процес  різноманітний. Дисципліни 
гуманітарного знання повинні об’єднатися для цілісного наукового вивчення людини та формування 
гармонійної особистості лікаря-спеціаліста.  

Гуманітаризація медичної науки полягає в  наступному : 
− повніше враховувати при вивченні медичних та гігієнічних проблем соціальні та культурні 

фактори їх здійснення, це той соціокультурний контекст, у якому відбувається нормальна та 
патологічна життєдіяльність людей і медична та профілактична діяльність медицини; 

− актуалізувати проведення досліджень медичних проблем з урахуванням соціологічного 
підходу до аналізу соціального здоров’я, соціальної ефективності лікарської діяльності в усіх 
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галузях медицини, використання всіх соціальних факторів для вдосконалення практики наукових 
досліджень та системи охорони здоров’я; 

− більш широко застосовувати у практиці досліджень та системі охорони здоров’я 
методологічний потенціал фундаментальних галузей гуманітарного знання: психології, етики, 
релігії, філософії; 

− у підготовці лікарів необхідно подальше реформування вищої медичної освіти за рахунок 
збільшення долі гуманітарної підготовки, яка відповідає вимогам часу і світового педагогічного 
досвіду [3: 150]. 
Необхідність  гуманітаризації медицини полягає ще в тому, що ряд учених формулює концепцію 

гуманітарної медицини. Концепція включає в себе турботу про соціально-психологічну  адаптацію 
людини, яка потрапила у катастрофічні умови існування. 

Ще одним напрямком гуманітаризації  медицини стає медична валеологія, до предмета якої 
входить проблема вирішення суперечності між індивідуальним буттям людини і, відповідно, між 
соціальними та індивідуальними рівнями та видами здоров’я. 

Реформування системи охорони здоров’я, пов’язане з порушенням державного принципу її 
організації, веде до змін гуманістичного призвання сучасної медицини і виявляється  в особистісній  
орієнтації підготовки майбутніх лікарів. Основний зміст гуманітаризації медичної освіти може бути 
зведено до завдання формування у майбутніх лікарів високого рівня людської культури у всіх її 
проявах,  перед професіональною етикою та деонтологією. 

Основним питанням системи вищої медичної освіти Канади  є гуманізація та гуманітаризація, 
оскільки  підготовка спеціаліста з вищою сестринською освітою та його діяльність спрямовані на: 

− надання висококваліфікованої сестринської допомоги, профілактику захворювань та 
реабілітацію; 

− планування, організацію, керування  роботою сестринських служб; 
− організацію, забезпечення, керування і проведення педагогічного процесу, пов’язаного з 

підготовкою сестринського персоналу; 
− проведення наукових досліджень; 
− організацію та контроль за культурою виробництва, дотримання етичних і конституційних 

прав громадян [4: 58]. 
Тому програма підготовки медичної сестри містить широкий курс гуманітарних дисциплін. Це  

економіка і юриспруденція, психологія і педагогіка, історія та філософія.  Зокрема, на початковому 
рівні навчання сестринської справи студенти вивчають предмет "Філософія, теорія, суть сестринської 
справи. Сестринська етика та деонтологія." Студентам пояснюють необхідність філософського 
усвідомлення сестринської практики, етичних елементів філософії сестринської справи: обов’язки, 
цінності і чесноти для подальшого прогресу. Після вивчення  предмета студент повинен знати основні 
поняття філософії сестринської справи: пацієнт, сестринська справа, навколишнє середовище і 
суспільство, здоров’я; сутність сучасних моделей сестринської справи; співвідношення сестринської 
справи і суспільства, лікувальної і сестринської справи.  Представник нового фаху медсестри-магістра 
отримує необхідний і дуже специфічний обсяг знань і навичок, потрібний для роботи адміністратора-
управлінця сучасної установи хорони здоров’я. Це, насамперед, організація діяльності медичної 
установи в ринкових умовах, коли від керівника вимагаються знання економіки і права, психології і 
педагогіки, релігії, етики і культури медичних робітників, хворих та їх родин. Цей курс має назву 
"Адміністративне керівництво сестринської справи  у системі охорони здоров’я". Для здобуття 
ступеня магістра є необхідним вивчення курсу "Новітні напрямки у викладання сестринської справи". 
Курс має на меті підготувати майбутніх фахівців до педагогічної діяльності. Студенти вивчають 
філософські основи освіти та педагогічної діяльності, особлива увага приділяється питанням 
філософії вищої школи, принципи побудови навчальної програми, історичні аспекти розвитку 
педагогіки медсестринства, методика викладання сестринської справи. Випускникам дозволяється 
навіть обирати питання цього курсу на захист магістерської дипломної роботи. Також існують курси 
"Теоретичні засади викладання сестринської справи" та "Сучасні напрямки вдосконалення  системи 
професійної підготовки медсестер", "Методологія наукового медичного дослідження".  

У майбутньому, враховуючи специфіку роботи медичної сестри-бакалавра з пацієнтами та 
родинним оточенням, не менш важливою є підготовка медичних сестер як соціальних працівників. Це 
вимагає введення нової поведінково-соціальної моделі практичної діяльності медсестри, яку 
розробила Аллен Мойра і  на основі якої зараз працюють багато вищих  медичних навчальних 
закладів Канади.  Здоров’я за Аллен – це  спосіб життя, родинне явище, оформлене в соціальному 
контексті. За її моделлю середовище визначається як суспільний контекст, у якому відбувається 
процес навчання бути здоровим.  Навчання сестер соціального фаху  базується на  застосуванні знань 
багатьох гуманітарних дисциплін. Зміст навчальних програм  підготовки медичних сестер 
соціального фаху змінюється від суто біомедичної та медико-поведінкової моделі на модель, яка 
базується на гуманітарно-медичних   та соціальних  науках, що мають на меті покращення медичної 
допомоги з огляду на моральне та етичне ставлення до пацієнтів [5: 24]. 
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Соціальність як належність суспільного об’єкта  до певної спільноти виступає передусім як 
здатність усвідомлювати і враховувати у власній діяльності об’єктивно-необхідні  і всезагальні 
закони суспільного життя, долучатися до нагромаджених спільнотою соціально-культурних 
цінностей та досвіду.  Оперування соціальними знаннями  дає можливість індивідові виходити за 
рамки засвоєного досвіду на ментальному та практичному рівні. Розглядаючи педагогічний процес  
як триєдність навчання, виховання  і соціалізації, кожна з цих складових педагогічної діяльності 
передає студентам  основні загальнолюдські надбання, забезпечуючи таким чином  гуманітарний 
вимір розвитку освіти.   

Звичайно, ця категорія повинна розглядатися на міждисциплінарному рівні.  Такий рівень  
професійного  навчання  медичних працівників дозволить студентам   розвивати  соціальні навички 
роботи  з різними рівнями населення та розуміти їх культурологічні й соціальні особливості. На жаль, 
найчастіше навчальні програми не включають предмети культурологічного та соціального напрямку 
і, таким чином, готують фахівців,  спрямованих суто на  захворювання, а не на здоров’я у широкій 
перспективі.  У результаті  зміни традиційної моделі практичної діяльності медичних працівників на 
соціально-поведінкову методи соціального навчання відіграють важливу роль.  Упровадження 
соціального  напрямку  вищої медичної освіти Канади  висуває наступні цілі: 

− сприяти підвищенню культурної компетенції серед медичних фахівців; 
− залучати до  професії медичних сестер, які  надають первинну допомогу та проводять 

профілактичні заходи , людей різних  національностей ; 
− упроваджувати  принципи  міждисциплінарності та соціалізації  у процес навчання. 

У багатьох закладах Канади з’явився новий предмет – введення у соціальну сестринську справу, 
який спрямований на підтримку та пропаганду здорового способу життя, профілактиці захворювання, 
орієнтацію особистого потенціалу пацієнта у догляді чи лікування, виходячи з його соціальних та 
культурологічних особливостей, розробку рекомендацій щодо покращення здоров’я окремих груп 
населення. Головна ідея дисципліни полягає у розумінні  категорії здоров’я як не тільки відсутність 
захворювання та фізичних вад, але й стану  повного фізичного та соціального благополуччя. Засобами 
соціального навчання є : вивчення інформації про шляхи функціонування в складній соціальній 
системі, встановлення взаємодії між стилем життя, оточенням (середовищем) та розвитком 
оздоровчих навичок та ліній поведінки,  співпраці між пацієнтом і медичним фахівцем та інш. 

У контексті  навчання  за умовами соціальної моделі професійної діяльності викладачеві 
необхідно: 

1) брати до уваги потреби студентів при  визначення навчальних, розвиваючих та  виховних цілей 
занять; 

2) забезпечувати  навчальне середовище, що сприяє підвищенню мотивації студентів до навчання; 
3) збагачувати особистість  студента та його  досвід; 
4) дотримуватися принципів  наступності при викладання матеріалу, тобто іти від простого до 

складного, від відомого до невідомого; 
5) використовувати новітні технології викладання; 
6) оцінювати діяльність студента відповідно до поставлених цілей; 
7) бути зразком якості для майбутньої  практичної діяльності студентів; 
8) сприяти подальшому розвитку та підвищенню кваліфікації студентів; 
9) надати допомогу при визначенні студентом цілей та напрямків підвищення кваліфікації; 
10) брати участь у  оцінюванні та аналізі ефективності  використання певних форм та методів 

викладання [6: 56]. 
Результатом такої діяльності повинен бути професіонал, який зможе поєднати принципи 

критичного мислення при застосуванні знань  з різних галузей сестринської справи;  використовувати 
процес надання сестринської допомоги не тільки для суто медичного догляду, але й для  виконання  
соціокультурних потреб людини; демонструвати  найкращі якості медичного фахівця, які 
відображають медсестринство, в першу чергу, як  гуманістичну професію, яка дбає про людей. 
Демократизація  та гуманітаризація   сестринської освіти  має також культурологічний напрямок, 
який передбачає створення інституту культури сестринської справи. Культура – це насамперед 
світова філософія з її унікальними багатосторонніми коренями і складовими: етика та естетика, 
психологія та багато інших. Культура сестринської справи встановлює основні етичні обов’язки 
медичної сестри щодо задоволення потреб пацієнтів у сестринському догляді за ними. Культура 
сестринської справи включає і такі загальнолюдські цінності, як людська гідність, здоров’я, 
незалежність, ефективність, турбота, повага особистості пацієнта, конфіденційність. Усе це визначає 
остаточно інтелект й інтелігентність особистості медичної сестри. Особливе місце у діяльності сестри 
займає милосердя, співпереживання  до пацієнта.  

 Напрямки диференціації та індивідуалізації   втілюються через  застосування методів проб-
лемного навчання. Зміни в системі підготовки медичних спеціалістів середньої ланки вимагають 
упровадження у дидактичну практику сучасних форм і методів навчання, часом нетрадиційних та 
неоднозначних, корінної перебудови навчального процесу та діяльності викладача.  Така система 
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забезпечує формування знань, умінь та навичок шляхом залучення студентів до активної пізнавальної 
діяльності. 

Проблемне навчання включає визначення напряму вирішення ситуації відповідно до поставленої 
мети, оцінювання проблеми, пропозиції з вирішення цієї проблеми, вживання заходів щодо цих 
пропозицій з метою перевірки їх ефективності для досягнення мети. Такий тип навчання вимагає від 
медсестри наявності певних знань та вмінь, задовільної взаємодії з пацієнтом  у ситуаціях, які 
вимагають методи проблемного навчання. Пізнавальними цілями такого навчання є:  

− навчити медичних сестер розуміти людину  як динамічну єдність, що прагне розвитку і є в 
постійній  інтерактивній дії  з навколишнім середовищем; 

− розуміти, що  людина з певними вадами  є обмеженою у своїх діях і це впливає на її життя та  
розвиток; 

− розуміти, що професія медичної сестри  використовує  динамічні  компоненти догляду та 
турботи за пацієнтом і робить  життя та розвиток пацієнтів  можливим та  самодостатнім [7: 33]. 
Зміни у змісті навчальної програми  відповідно до вимог гуманітаризації  вимагають також зміни  

стратегій викладання: від традиційної стратегії центрованої на викладачеві на стратегію центровану 
на студента як особистість, як об’єкт гуманістичної педагогіки.  Головною метою стратегії є навчити 
студента вчитися. Викладач  підтримує бажання студента вчитись, але не втручається в  
індивідуальний план та  пріоритети   студента щодо вибору предметів та курсів для  вивчення.  

 Можна зазначити, що основними філософськими засадами викладання сестринської справи в 
Канаді є гуманізація та гуманітаризація медичної освіти.  Без змістовної гуманізації та гуманітаризації 
сучасна наука, медицина та система охорони здоров’я не  зможуть виконувати своє соціальне 
призначення допомогти людству знайти гуманні вирішення тих проблем, які  були народжені 
попереднім технократичним етапом розвитку людства й обумовлюють перспективи подальшої 
еволюції людства. Подальші  наукові дослідження полягатимуть у здійсненні порівняльного аналізу 
побудови та інформаційного змісту навчальних програм сестринської справи вищих  медичних 
навчальних закладів Канади. 
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Лавриш Ю.Э. Философские основы преподавания сестринского дела в высших медицинских 
заведениях Канады. 

В статье раскрыты основные философские основы преподавания сестринского дела в высших 
медицинских заведениях Канады: гуманитаризация, гуманизация, демократизация и социализация. 

Обращается внимание на влияние философских основ на содержание учебных программ. 
Рассматриваются основные педагогические условия для  использования и  реализации философских 

основ в процессе  преподавания сестринского дела.  

Lavrysh Yu.Ye. Philosophic  backgrounds of teaching nursing in medical institutions of 
higher learning in Canada. 

The article examines main рhilosophic  backgrounds of teaching nursing in medical institutions of higher 
learning in Canada. These are: humanization, humanitarization,  democratization and socialization it also 

studies their influence on the curriculum   of nursing faculties. The author determines teaching conditions for 
implementing and using  philosophic backgrounds in teaching nursing. 
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ДУХОВНИЙ СТАН ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 

У статті розкрито сучасний духовний стан Збройних Сил України, роль духовного фактора в 
розбудові і становленні професійної української армії та запропоновано шляхи вирішення 

поставлених проблем 

Сучасне українське суспільство переживає період системної трансформації – реформуються 
економіка і політика, глибокі зміни відбуваються в духовному житті народу. В цих умовах 
спостерігається певна криза ідеалів, утрата духовних орієнтирів. Відбулися різкі зміни в орієнтаціях 
на системи цінностей. З огляду на те, що зростає значення формування творчої особистості, 
збільшується і роль культури, оскільки завдяки їй особистість здатна самовиявлятися і проявляти 
розуміння, розвивати аналітичні здібності, здатність експериментувати і робити логічні висновки.  

Сьогодні в умовах модернізації й глобалізації суспільства особливої актуальності набуває 
унікальність особи, а значної ваги – питання, як сформувати колективну особу, котра, з одного боку, 
збереже відповідальність за колектив, з іншого – свою унікальну особливість. Це повною мірою 
стосується Збройних Сил України. 

Армія, як і держава, – це перш за все люди, а не тільки боєприпаси та озброєння. Які люди – така і 
держава, яка держава – така і армія. Але можна стверджувати і протилежне: яка армія – така й 
держава, бо армія об’єднує в собі людей, які відрізняються волею, цілеспрямованістю та 
дисциплінованістю, а тому суттєво впливає на дух держави [1: 3]. 

Дух держави, про який зараз так багато говориться, відображається в її ідеології. Держава без 
ідеології, без духу, без духовності, яка не має своїх цінностей, стає "бездушною" і, втративши свій 
дух, вмирає, як людський організм. А тому найголовнішою задачею держави є піклування про свою 
ідеологію, яка і служить піднесенням духу, духовності, основою людського духу держави в цілому 
[1: 34]. 

Отже, особливе значення в армії має ідеологія, оскільки вона визначає не просто дух, а той 
бойовий дух армії, від якого залежить її боєздатність. Дійсно: що є визначальним у перемозі однієї 
армії над іншою? При відповіді на це запитання, насамперед, приходять на думку такі аспекти 
військового протистояння, як чисельність і навченість військ, їх дисципліна, стратегія й тактика 
командування, кількість і якість озброєнь, тилове забезпечення армії, економічні ресурси держави, що 
веде війну, ефективність розвідки, навіть рівень воєнної польової медицини. 

Однак починати треба з головного, а це – стан духу. Тому що за всіх часів військова перемога в 
першу чергу залежала від результату духовної битви. Трагічні обставини воєнного часу, коли 
доводиться щогодини вибирати між життям і смертю, роблять цю істину гранично наочною. 

Духовний фактор – це специфічний прояв суспільної свідомості, що виражає ступінь готовності й 
здатності мас вирішувати конкретні соціальні, економічні, політичні й військові завдання [2: 233]. 
Відомо, що вплив духовного фактора в армії досить високий. За словами Наполеона, це три чверті її 
сили. 

Духовний фактор – величина динамічна. Зміни в ньому залежать від багатьох причин. Крім 
головних – соціально-економічних, політичних, ідеологічних – великий вплив на духовний фактор у 
мирний час має економічний стан держави, рівень бойової підготовки, матеріальне забезпечення 
армії, соціальна захищеність військовослужбовців, згуртованість військових колективів та ін. А в 
період війни здійснюють успіхи або поразки армії такі фактори: бойовий досвід, якість бойової 
техніки і зброї, зрілість командного складу, здатність протистояти психологічному впливу 
супротивника. Тому для глибокої характеристики духовного фактора армії в мирний або воєнний час 
важливо бачити його реальний стан. 

Під станом духовного фактора розуміється сукупність конкретних ідей, поглядів, почуттів, які 
домінують у свідомості в цей момент, які зумовлюють певний якісний рівень духовних можливостей 
людей. У конкретному стані духовного фактора виражений ступінь його ефективності й активності в 
рішенні соціальних, економічних, політичних і бойових завдань [2: 237]. 

Формування духовної складової армії відбувається в процесі самоусвідомлення 
військовослужбовцем особистісного виміру власного буття і вироблення в людини ставлення до самої 
себе. Цим визначається прагнення до розпізнання та розкриття індивідуальних якостей кожної особи, 
з якою налаштовуються стосунки. Високі ідеали, за словами В.А. Сухомлинського, не можуть бути 
доступними людині безсердечній, не здатній до переживань. Безсердечність породжує байдужість до 
людей, байдужість спричиняє егоїзм, а егоїзм – жорстокість [3: 112]. 
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Тому в будівництві сучасних Збройних Сил України повинна постати мета формування ідеалу 
вірного та відданого народу України, воїна, для якого характерні розвинений інтелект, досконалий 
професіоналізм, здатність ефективно вести бойові дії, непохитність духу, патріотизм, 
дисциплінованість, вірність кращим бойовим традиціям, психологічна стійкість. Він має шанувати 
національні святині й символи, вітчизняну історію та культуру [4: 20]. 

Над проблемою значення духовного фактора в сучасній українській армії працювали і працюють 
науковці В.І. Алещенко, Е.А. Афонін, В.Ф. Баранівський, С.І. Здіорук, Р.М. Коханчук, Г.Д. Темко, 
О.В. Шуба та інші. 

Мета статті – показати сучасний духовний стан Збройних Сил України та визначити шляхи 
формування духовного фактора в реформуванні та розбудові професійної української армії. 

Після розпаду Союзу РСР і проголошення в 1991 році незалежності Україна успадкувала одне з 
найбільш потужних угруповань військ у Європі, оснащене ядерною зброєю та відносно сучасними 
зразками звичайного озброєння й військової техніки в цілому. Проте ще не встигли відійти в історію 
безпрецедентні за масштабами скорочення озброєнь, у тому числі відмова від ядерної зброї, ще тільки 
закінчився непростий і важкий процес розбудови Україною власних збройних сил, як розвиток подій 
у світі викликав нагальну потребу їхнього реформування. Збройні сили мають стати не лише менш 
чисельними, але й більш ефективними й мобільними, а в особового складу необхідно формувати 
якості громадянина-патріота, особливо такі, як вірність українському народові, готовність до 
збройного захисту української держави. Реалізація цього завдання матиме позитивне значення не 
лише для Збройних Сил України, а й для суспільства в цілому, оскільки, звільнившись з армії, 
військовослужбовці запасу поповнюють найбільш свідому частину нашого суспільства і все пережите 
в армії – як погане, так і добре – несуть у суспільство, передають своїм дітям та онукам. 

Сьогодні вже не має значення, чи подобався нам Радянський Союз, чи ні, але ми повинні визнати, 
що Збройні сили СРСР (це визнавали і ймовірні супротивники) були найкращими у світі, і вся міць 
країни (й економічна, й ідеологічна), а також міжнародний авторитет трималися на армії, на 
військово-промисловому комплексі, військових технологіях тощо. Весь "слаборозвинений світ" 
регулярно забезпечувався зброєю, а світ високорозвинений поглядав на нас із побоюванням. Армія 
була національною гордістю радянських людей, своєрідною святинею. 

А яка армія сьогодні? Трапилося так, що за роззброєнням та вибором структури збройних сил ми 
забули про головне – про солдата, його душу, про гуманність, про розвиток нормальних взаємин між 
людьми, що є невід'ємною складовою розвитку кожної людини й держави в цілому. Зміна 
внутрішньоармійських відносин у всіх структурах української армії, від солдатського відділення до 
Генштабу, думається, є не менш актуальним завдання, ніж переозброєння й оснащення збройних сил 
сучасною технікою. 

Нинішня армія, на жаль, залишилася без духовних цінностей, без демократичних інститутів, у ній 
завмерло громадське життя. 

А стан аномії – коли відкидаються попередні духовні цінності за відсутності нових – досить 
небезпечний як для суспільства, так і для армії. Намагання повернутися до старих ідеологічних догм і 
зберегти їх лише посилюють кризу суспільства та збройних сил, що ми зараз і спостерігаємо в наших 
армійських рядах. 

Ми сьогодні не навчені дивитися на своє військо крізь призму моральності, філософії, науки, а тим 
більше етики та естетики. Але саме відсутність в армії цих духовних складових гальмує її 
перетворення. Не можна не бачити, що наша армія дистанціювалася від культури. 

Зрозуміло, що залучення до культури не є головним призначенням Збройних Сил України, однак 
людина в армії не повинна деградувати. У частинах і підрозділах не повинні ростити дикунів. 
Культура й освіта повинні повсюдно посідати пріоритетні місця. Без такого пріоритету ми не 
сформуємо сучасну армію, армію демократичного суспільства. 

Духовність, моральність, освіченість, та й просто культурний світогляд військових кадрів, 
безумовно, повинні формуватися, насамперед, у вищих військово навчальних закладах. Потрібно 
віддати належне тому факту, що саме з їхньої перебудови почалися перші армійські перетворення. 
Але, на жаль, далі зміни назв військових вузів справа не зрушила з місця. Число вузів скоротилося, 
проте цей захід вимушеного характеру, необхідність якого лежала на поверхні. Навчально-виховний 
процес глибоким змінам не піддався. Військова освіта сьогодні не використовується як засіб розвитку 
особистості, формування широти й гнучкості розуму, самостійності суджень. У XXI столітті 
підготовки "чисто військового фахівця" недостатньо, тому що це є підготовка людини в межах тих 
зразків і приписів, які спускаються зверху. Сьогодні ж у наших військових вузах гуманітарна 
складова вкрай незначна, формальна, ставлення до неї зверхнє. А що ж відбувається в бойових 
частинах, куди приходять служити випускники-лейтенанти з бідним духовним розвитком? 

У третій доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини "Про стан дотримання 
та захисту прав і свобод людини в Україні" вказується на масові звернення призовників та їхніх 
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батьків у різні інстанції зі скаргами, викликаними страхом за втрату життя та здоров’я під час 
проходження військової служби. Так, після проведення медичного огляду молодого поповнення 6100 
курсантів навчального центру Збройних Сил України "Десна" (призов – весна 2001 р.) було виявлено, 
що 2238 з них потребували негайної медичної допомоги в стаціонарі за наявності 160 стаціонарних 
ліжок. 

У вищеназваній доповіді також звернено увагу та те, що зростає кількість призовників, які до 
призову в армію вже мали звичку вживати наркотичні речовини та алкоголь. Як свідчать дані, більше 
половини юнаків до служби регулярно вживали спиртні напої, кожен четвертий – пробував 
наркотики. Фізична підготовка 70% призовників нижча за мінімально необхідний рівень. Погіршення 
здоров’я призовного контингенту підтверджують 78% опитаних кадрових військових. За даними 
Українського центру економічних і політичних досліджень (УЦЕПД), від  призову  ухиляється 
щороку понад 18 тис. осіб. 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини у своїй доповіді акцентує увагу на таких 
гостро актуальних проблемах сучасної української армії, як "дідівщина ", вчинення самогубств та 
злочинність серед військовослужбовців. 

Однією з найгостріших в армії є проблема "дідівщини". Нестатутні відносини не просто набули 
статусу одного із невід’ємних елементів армійської служби, а стали "візитною карткою" нашого 
війська й однією з головних причин небажання молоді служити в армії. Ситуація з "дідівщиною" та 
порушенням прав військовослужбовців у всіх родах військ і військових формуваннях майже однакова 
і є постійним явищем. Солдати ще не знають своїх прав, а вже звикають до хамства, грубощів в 
армійському середовищі, сприймають це як норму, намагаються пристосуватися, перетерпіти. 

Молоді люди проходять через окремі військові підрозділи, в роботі яких не враховується правова 
свідомість військовослужбовців, натомість є чіткий позастатутний характер стосунків, що потребує 
одного: безумовного виконання неписаних звичаїв і правил поведінки, а будь-який супротив чи 
апеляція до закону класифікується як "стукацтво" і "зрадництво". 

У 2003 р. унаслідок нестатутних відносин були травмовані 54 військовослужбовці строкової 
служби (у 2002 р. – 65). Дуже часто мають місце випадки, коли військова строкова служба виховує в 
окремих молодих солдатів усвідомлення повної безправності, породжує зневіру у справедливість, що 
потім переноситься на цивільне життя, калічить психіку людини, руйнує її як особистість. 

Унаслідок випадків загибелі та отримання інвалідності юнаками, які проходять строкову службу у 
Збройних Силах України та неналежної державної підтримки постраждалих під час виконання 
службових обов’язків, позбавлення їх пільг, встановлених чинним законодавством, військова служба 
для громадян України втрачає свою престижність. У 2003 р. у Збройних Силах України загинув 121 
військовослужбовець (у 2002 р. – 146). 

У 2003 р. скоїли самогубство 34 військовослужбовці (у 2002 р. – 33), у тому числі: офіцерів – 7 (у 
2002 р. – 6); прапорщиків – 9 (у 2002 р. – 10); військовослужбовців військової служби за контрактом – 
2 (у 2002 р. – 2); військовослужбовців строкової служби – 16 (2002 р. – 15). Серед них – 1 
військовослужбовець миротворчого контингенту. 

Не сприяє зростанню авторитету та формуванню духовної могутності Збройних Сил злочинність 
серед військовослужбовців. І хоча вона за останні роки зменшилася, її рівень залишається досить 
високим. Так, у 2002 р., за даними військової прокуратури, в Збройних Силах України у скоєнні 
злочинів брали участь 830 осіб, у 2003 р. – 829. З них відповідно по роках: офіцерів – 199 і 189; 
прапорщиків, військовослужбовців за контрактом – 154 і 175; сержантів, старшин – 76 і 45; рядового 
складу – 341 і 338. Злочинів, пов’язаних з порушенням статутних правил взаємовідносин у 2002 р. 
скоєно 141, у 2003 р. – 146, із застосуванням насильства – 85 і 88 відповідно. 

Основними скаргами при відвідуванні військових частин і зустрічах з рядовим складом є 
насамперед нарікання на порушення Закону України "Про соціальний захист військовослужбовців та 
членів їх сімей" з приводу: 

− ненадання звільнення під час служби; 
− ненадання за весь період служби гарантованої законом відпустки; 
− незаконної щорічної затримки з демобілізацією до двох місяців, яка може бути здійснена 

тільки за указом Президента України; 
− поганого медичного та санітарно-гігієнічного забезпечення (відсутність ліків, гарячої води, 

лазні, засобів профілактики інфекційних захворювань, неякісне і несвоєчасне лікування у 
санчастинах, ненаправлення на лікування до госпіталю); 

− поганого харчування (неякісна їжа, відсутність овочів навіть улітку); 
− поганих соціально-побутових умов служби (холоднеча у казармах, відсутність гарячої води, 

відсутність вільного часу для особистих потреб, перевантаження – ненадання відпочинку після 
нарядів для відновлення сил, недосипання до трьох-чотирьох годин на добу, відчуття постійної 
втоми); 
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− незабезпечення одягом, невчасної його заміни, невчасної зміни натільної та постільної білизни; 
− образ з боку офіцерів і їхньої байдужості до проблем своїх підлеглих. 

Складною є ситуація з офіцерами та прапорщиками, які пов’язали з армією своє життя. Вони не 
задоволені своїм матеріальним забезпеченням та житловими умовами, їх моральний стан нерідко 
пригнічений. 

За даними опитування, проведеного УЦЕПД, головною причиною негативних оцінок стану справ 
у Збройних Силах України військові назвали свою соціальну незахищеність (45%), втрату моральних 
цінностей військової служби (25%), помилки вищого військового керівництва (23%). Понад 80% 
офіцерів оцінюють матеріальний стан своєї сім’ї як нижчий від середнього та низький. Не може 
знайти роботи дружина кожного третього офіцера, а в окремих військових містечках не мають роботи 
більше половини дружин офіцерів [5]. 

На підставі ст. 2 Закону України "Про деякі заходи щодо економії бюджетних коштів" від 17 лю-
того 2000 р. призупинено дію частини другої ст. 9 Закону України "Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей" у частині одержання військовослужбовцями продовольчих 
пайків або за їх бажанням грошової компенсації замість них та замість речового майна, а також дію 
абзацу першого ч. 1 ст. 14 зазначеного закону в частині забезпечення військовослужбовцям (крім 
військовослужбовців строкової служби) та членам їх сімей безплатного проїзду у відпустку. 

А стан військової дисципліни залишається чи не найменш передбачуваною характеристикою 
багатьох військових колективів. 

У нормативно-правових актах України не передбачено юридичної або іншої відповідальності 
командирів та начальників за порушення, скоєні їхніми підлеглими. Тим не менш, досить часто їм 
нав'язується страх покарання за правопорушення підлеглих. Це, як правило, спричиняє приховування 
окремих правопорушень, нівелювання ініціативи та творчості, загострення стосунків між 
командирами і начальниками, з одного боку, та їхніми підлеглими – з іншого, а також виховання 
байдужості до стану військової дисципліни у військових колективах. 

У роботі щодо зміцнення військової дисципліни головними повинні бути моральні аспекти, 
насамперед патріотизм, колективні установки та традиції, самодисципліна військовослужбовців, 
однак саме їх майже повністю виключено з армійського повсякденного життя. 

До таких важливих моральних аспектів військової дисципліни, як колективна думка, колективне 
засудження, соціальна ізоляція порушника майже не вдаються. У свій час саме вони були 
фундаментом військової дисципліни в колишній Радянській армії, і, що надзвичайно важливо, нині є 
основою військової дисципліни в арміях країн Європейського Союзу, насамперед Великої Британії, 
Франції, Німеччини, Нідерландів. Самодисципліна військовослужбовців у цих арміях ґрунтується на 
особистій високій культурі та гідності кожного військовослужбовця як громадянина держави. А в 
армії США діє ще й чітко врегульована система матеріального стимулювання чи покарання. 

Найбільшої шкоди зміцненню військової дисципліни, підтриманню здорового морально-
психологічного клімату у військових колективах завдає надмірний формалізм. Замість реалізації 
положень статутів та законів України, як правило, вимагаються різні плани, графіки, схеми тощо. У 
військах "діють" численні "методички", "вказівки", "рекомендації", виконати які в повному обсязі, 
мабуть, не під силу жодній нормальній людині. Але скільки ресурсів – людських, фінансових, 
матеріальних – витрачається на цю роботу замість живої роботи з людьми! [6]. 

А яка кількість дублюючих чи суперечливих документів надходить у війська з питань військової 
дисципліни? Тільки планів з питань щодо зміцнення військової дисципліни сила-силенна – на період 
навчань, на місяць, особистих, усунення недоліків, з проведення індивідуальної роботи, планів з 
виконання вищих вказівок, а ще всілякі рішення, графіки, звіти, книги обліку, зошити індивідуальних 
бесід, "особові справи" та інше, для опрацювання чого кожен взводний чи ротний командир, мабуть, 
повинен мати канцелярію за штатом більшу, ніж у нього підлеглих. Проте мало хто питає, чи знаєте 
ви свого підлеглого, як ви врахували його особливості у своїй роботі тощо. Всі лише запитують: "Де 
ваші... документи?" [6]. 

З вищесказаного зрозуміло, що головним завданням, яке пов'язане з розвитком Збройних Сил 
України, є формування ефективних структур, відповідальних за духовний фактор у Збройних Силах 
України. Упродовж років розбудови Збройних Сил у незалежній Україні структури, що відповідають 
за морально психологічний стан особового складу, неодноразово змінювалися. Проте не можна 
вважати реформою їх поспішні перейменування та скорочення штатів. 

Невиразність цілей і завдань та відсутність перспективи значно знижують потенціал органів з 
гуманітарних питань. І це в той час, коли в арміях багатьох провідних країн світу відбувається 
могутній і цілеспрямований розвиток системи специфічного впливу на свідомість і психіку 
військовослужбовців та цивільного населення, бо саме він відповідає меті й завданням оборони та 
національної безпеки. 
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Ситуація, що склалася в Збройних Силах України щодо формування духовного фактору, доволі 
складна. 

Удосконаленню та всебічному розвитку системи гуманітарного забезпечення, складовою якого є 
морально психологічне забезпечення у Збройних Силах України, присвячена цільова програма 
"Розвиток гуманітарної та соціальної сфери на період 2006 – 2011 років". Актуальність удосконалення 
системи гуманітарного забезпечення на сучасному етапі реформування Збройних Сил України 
обумовлюється в цій програмі тим, що на основних напрямах цієї діяльності – інформаційно-
пропагандистському, культурно-виховному, правовому й гуманітарної підготовки – існує потреба 
системної перебудови з огляду на досвід армій Північноатлантичного альянсу [7: 49, 50]. 

В арміях держав, що входять до Північноатлантичного альянсу, значна увага приділяється 
релігійному аспекту служби, який виявляє функції релігійного виховання воїнів. Так, у Збройних 
Силах США налічується майже 3000 капеланів, у ФРН – 300, у Польщі – 200, Франції – 500, Італії – 
180, у Республіці Корея – близько 370 чоловік. Військові священики також входять до штату армій 
Іспанії, Великобританії, Португалії, Бельгії, Нідерландів, Греції, Ірану, Марокко, Алжиру, Єгипту, 
Судану, Туреччини, Саудівської Аравії та інших.  Основна  мета  їхньої діяльності – виховання в 
особового складу готовності у будь-який момент виступити на захист суверенітету і територіальної 
цілісності держави, святинь і духовних цінностей [8: 43]. 

Вирішуючи питання про залучення релігії до справи виховання в Збройних Силах України, ми 
виходимо з того факту, що у суспільній свідомості нині відбувається світоглядний переворот. 
Наростає процес формування нового світобачення, смисловим центром якого є людина, а основними 
принципами – свобода, гуманізм, демократія. 

Результати соціологічних досліджень у Збройних Силах України свідчать, що кількість 
військовослужбовців, які вважають себе віруючими, становить близько 23% від усієї чисельності 
особового складу. Хоча й доволі нерівномірно, але зростання кількості віруючих спостерігається 
практично серед усіх категорій військовослужбовців [9: 383]. 

У чому ж причини того, що все більше військовослужбовців звертається до релігії? Пояснення 
цього феномену в тому, що релігія, як багатопланове і багатозначне явище, народжується, 
відтворюється певними умовами розвитку самого соціуму. Вона виступає засобом регуляції і 
регламентації як соціальної поведінки, так і внутрішнього стану людей. 

Релігія завжди виступала своєрідною духовно моральною опорою суспільства, і тому на 
сучасному етапі може стати важливим фактором цілісного духовного і культурного самовідтворення 
нації і української армії зокрема. Існуючи протягом століть, вона тісно перепліталася з національною 
самосвідомістю людей, взаємодіяла з національними культурами, звичаями, традиціями, обрядами, 
глибоко  проникала у сферу побуту. Релігія набула здатності виражати прагнення людей до 
національної незалежності, що нерідко давало їй можливість служити прапором у національно 
визвольних рухах [10: 16]. 

Релігія давала і продовжує давати відповіді на одвічні проблеми внутрішнього буття людини, дбає 
про людські душі так, як цього не може зробити жодна світська інституція. 

Ієрархи історичних церков досить прихильно ставляться до служіння в армії. І Українська 
православна церква Київського патріархату, й Українська православна церква Московського 
патріархату, й Українська греко-католицька, й Українська автокефальна православна церкви мають 
відповідальних осіб (а іноді й спеціальні підрозділи) для служіння серед військових. На необхідність 
налагодити релігійну роботу серед військовослужбовців указують також іудейські й ісламські лідери. 

Релігійні діячі неодноразово висловлювали свою стурбованість атмосферою, що панує у 
військових підрозділах, моральним станом військовослужбовців, поширенням серед них аморальних 
явищ і проявляли високу активність у збільшенні своєї присутності в Збройних Силах України. 

Отже, на наш погляд, наполеглива духовно-просвітницька та інша корисна релігійна робота 
сьогодні може стати потужним духовним потенціалом народу і війська в майбутньому. Чим 
досконалішою буде духовність мирного часу, тим потужнішими будуть духовні резерви нації. 
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Лиманец А.А. Духовное состояние украинской армии: проблемы и пути решения. 

В статье раскрывается современное духовное состояние Вооруженных Сил Украины, роль духовного 
фактора в становлении и развитии профессиональной украинской армии и предлагаются пути 

решения возникших проблем. 

Lymanets O.A. The spiritual state of the Armed Forces of Ukraine: the problems and ways 
of solving them. 

The article reveals the contemporary spiritual state of the Armed Forces of Ukraine and the role of the 
spiritual factor in building up and developing the professional Ukrainian army. It also suggests the ways of 

solving the problems the army has faced. 
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ПРОЦЕДУРНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЕКТУВАННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ  

Описано розроблений автором алгоритм проектування кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу на рівні вищого закладу освіти. Запропоновано п’ять основних етапів процедури 
проектування такої системи: ректорат, факультет, кафедра, викладач, куратор спеціальності. 
Визначено групи заходів та дій, аналогічних для більшості запропонованих етапів проектування 

кредитно-модульної системи.  

Проектування кредитно-модульної системи навчання як технології навчання на основі 
декларативної моделі [1] передбачає розгляд її без обов’язкового врахування певної послідовності у 
використанні елементів моделі з метою впровадження кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу (КМСОНП). Для розробки системи за декларативним підходом вимагається, 
щоб усі елементи пропонованої моделі існували, була описана їхня сутність (властивості визначених 
компонентів технології) та відношення між сутностями (підпорядкування, ієрархія компонентів та 
властивості окремих компонентів, які залежать від властивостей інших тощо).  

За процедурним підходом основною проблемою під час проектування кредитно-модульної 
системи як технології навчання є пошук процедури розробки КМСОНП, тобто встановлення порядку, 
послідовності розробки і впровадження в навчальний процес наперед визначених компонентів 
технології. Зазначимо, що під процедурою зазвичай розуміється "офіційно встановлений чи 
узвичаєний порядок здійснення, виконання або оформлення чого-небудь" [2: 997].  

Метою даної статті є аналіз заходів щодо впровадження КМСОНП, зокрема рекомендованих 
Міністерством освіти і науки, та розробка відповідного алгоритму проектування кредитно-модульної 
системи підготовки майбутніх фахівців на рівні вищого закладу освіти. 

МОН України програмою проведення педагогічного експерименту з упровадження кредитно-
модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах III-IV рівнів 
акредитації [3] офіційно встановило процедуру, за якою здійснюється проектування та реалізація 
КМСОНП: 

– перший етап тривалістю у два роки (2003 – 2004 р.р.) передбачав розробку навчально-
методичних матеріалів, змісту освіти, форм організації навчального процесу тощо, їх апробацію в 
експериментальних групах, визначених напрямів підготовки, спеціальностей; 

– на другому етапі (2005 – 2008 роки) передбачається внести корективи до експериментальних 
матеріалів та їх відповідну апробацію. 

Мета названого експерименту – розробити та експериментально перевірити технологію, що 
насамперед забезпечує застосування елементів ECTS – Європейської кредитно-трансферної та 
акумулюючої системи в системі вітчизняної вищої освіти України і дозволяє створити сучасну 
систему управління якістю освітньої діяльності суб'єктів навчального процесу.  

З огляду на поставлену мету передбачалося здійснити ряд першочергових заходів на різних рівнях 
освітньої системи України.  

Зокрема, на рівні вищого навчального закладу пропонувалося: 
По-перше, вжити заходів щодо проведення експерименту. Передусім визначити перелік напрямів, 

спеціальностей, освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки та кількість охоплених експериментом 
груп і студентів.  

По-друге, створити робочу групу для організаційного та методичного супроводження 
експерименту. Робоча група має обов’язково врахувати, що колегія Міністерства освіти і науки 
України [4] схвалила перелік необхідних умов для запровадження кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації, а саме: 

1. Наявність структурно-логічних схем підготовки фахівців за всіма напрямами та 
спеціальностями.  

2. Запровадження модульної системи організації навчального процесу системи тестування та 
рейтингового оцінювання знань студентів.  
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3. Організація навчального процесу на базі програм навчання, які формуються як набір залікових 
кредитів, що передбачає відхід від традиційної схеми "навчальний семестр – навчальний рік, 
навчальний курс".  

4. Введення граничного терміну навчання за програмою навчання, включаючи граничний термін 
бюджетного фінансування.  

5. Дозвіл Міністерства освіти і науки України на частковий відхід від галузевих стандартів вищої 
освіти (для напрямів і спеціальностей, для яких вони затверджені).  

6. Розроблення індивідуальних графіків навчального процесу з урахуванням особливостей 
кредитно-модульної системи організації навчального процесу.  

7. Зарахування на навчання до вищого навчального закладу здійснюється тільки за напрямами 
підготовки.  

8. Наявність необхідного навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного 
забезпечення кредитно-модульної системи організації навчального процесу.  

9. Формування програм навчання всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів на основі освітньо-
кваліфікаційних характеристик випускників та освітньо-професійних програм підготовки, які 
передбачають можливість зміни співвідношення обсягів кредитів освітньої і кваліфікаційної 
складових підготовки.  

10. Введення інституту викладачів-кураторів індивідуальних програм навчання. 
По-третє, ознайомити науково-педагогічних працівників зі змістом та умовами проведення 

експерименту. 
По-четверте, підготувати план заходів для проведення експерименту, що включає адаптацію 

освітньо-професійних програм підготовки за відповідними напрямами до академічно-орієнтованих 
програм європейських університетів, розробку нормативних та методичних матеріалів з дисциплін 
навчальних планів на основі залікових кредитів України та ECTS тощо. 

Друга група розглядуваних заходів (п. 8) передбачає розробку методичних матеріалів для науково-
педагогічних працівників і студентів з кредитно-модульної системи організації навчального процесу. 
Очевидно, що без названих матеріалів неможлива також ефективна реалізація третьої та четвертої 
груп таких заходів. Основою створення відповідних матеріалів має бути насамперед положення про 
кредитно-модульну систему організації навчального процесу в університеті. Наказом Міністерства 
освіти і науки України затверджено "Тимчасове положення про організацію навчального процесу в 
кредитно-модульній системі підготовки фахівців" [5], яке необхідно використати під час розробки 
відповідного тимчасового положення в кожному вищому закладі освіти, що бере участь у 
педагогічному експерименті. 

У подальшому розглядувана процедура впровадження КМСОНП була уточнена. Міністерство 
освіти і науки України затвердило ряд рекомендацій щодо:  

− заходів з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на 
рівні вищого навчального закладу; 

− структури та порядку ведення індивідуального навчального плану студента; 
− структури залікового кредиту і порядку проведення та оцінювання навчальної діяльності 

студента [6]. 
Зокрема, рекомендаціями для впровадження КМСОНП у вищих навчальних закладах 

пропонується виконати ряд необхідних заходів, серед яких [7]:  
− розробка Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу на 

основі Тимчасового положення МОН України та інших нормативно-правових актів з урахуванням 
специфіки та особливостей підготовки фахівців у конкретному вищому навчальному закладі; 

− розробка навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців за кредитно-модульною 
системою організації навчального процесу: навчальних планів підготовки фахівців з урахуванням 
вимог ECTS; програм навчальних дисциплін з урахуванням особливостей кредитно-модульної 
системи організації навчального процесу; інформаційно-дидактичного забезпечення всіх елементів 
навчального плану (особлива увага має бути приділена методичному забезпеченню організації 
самостійної роботи та виконанню індивідуальних завдань студента). 

− створення інформаційних пакетів за напрямами підготовки, спеціальностями; 
− запровадження індивідуальних навчальних планів студента і розробка документації обліку та 

оцінювання навчальних досягнень студентів; 
− забезпечення ширшого впровадження сучасних інтерактивних технологій навчання поряд із 

традиційними формами організації навчання у вищому навчальному закладі (лекції, семінарські, 
практичні та лабораторні заняття). Їх використання рекомендується спрямовувати на досягнення 
майбутніми фахівцями компетентностей, адаптованих до вимог ринку праці; 

− створення системи внутрішнього моніторингу якості підготовки фахівців, що 
забезпечуватиме об’єктивний діяльнісно-орієнтований контроль навчальних досягнень студентів; 
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− упровадження різних форм співпраці з вітчизняними та зарубіжними вищими навчальними 
закладами з метою сприяння мобільності студентів, викладачів, наукових працівників, 
адміністраторів. 
Названими заходами встановлюється більш чіткий порядок упровадження КМСОНП, однак 

питання послідовності їх виконання, термінів, виконавців тощо потребує значного доопрацювання на 
рівні конкретного вищого закладу освіти. Наприклад, згаданим наказом МОН України [6] від ректорів 
ВНЗ вимагається обов’язково розробити та запровадити лише індивідуальні навчальні плани (ІНП) 
студентів і відомості обліку успішності нового зразка на перших курсах навчання з 2005/2006 
навчального року. 

Для встановлення більш чіткої процедури розробки та впровадження КМСОНП у вищому закладі 
освіти пропонується алгоритмізувати цей процес, тобто розробити алгоритм проектування 
кредитно-модульної системи підготовки майбутнього фахівця як професійно-освітньої технології на 
рівні вищого закладу освіти. Для вирішення такого завдання врахуємо раніше проведені дослідження 
щодо визначення та описання компонентів технології запропонованої фреймової моделі кредитно-
модульної системи [1].  

Зазначимо, що під алгоритмом розуміється "система правил виконання обчислювального процесу, 
що приводить до розв’язання певного класу задач після скінченного числа операцій" [2: 13]. Якщо 
поняття алгоритму поширити за межі обчислювального процесу, то можна стверджувати: алгоритм – 
це точне і повне описання послідовності виконання скінчених дій, необхідних для розв’язування 
задачі певного класу. Описати алгоритм – означає розбити його на окремі етапи, визначити, яку 
роботу необхідно виконати на кожному етапі, вказати порядок виконання цих етапів. 

Алгоритм має бути розроблений з дотриманням основних властивостей алгоритмів: 
− дискретність. Процес, що описується алгоритмом, має включати послідовність окремих дій, 

тобто мати дискретну структуру, за якою тільки після виконання однієї дії можна перейти до 
наступної; 

− детермінованість. Алгоритм не може містити вказівок (дій), смисл яких сприймається 
неоднозначно. Однозначно має бути визначено, яку дію потрібно виконувати наступною після 
виконаної. 

− результативність. При виконанні всіх вказівок алгоритму процес має зупинитися після 
скінченої кількості кроків і при цьому має бути одержаний певний результат роботи [8: 5-6]. 
З огляду на дане дослідження під алгоритмом проектування кредитно-модульної системи 

підготовки майбутнього фахівця на рівні навчального закладу слід розуміти точне і повне 
описання послідовності виконання скінченного набору заходів та дій адміністративно-педагогічних 
працівників, необхідних для розв’язування організаційно-педагогічної задачі впровадження КМСОНП 
у вищому закладі освіти.  

Пропонується алгоритм проектування КМСОНП як нової професійно-освітньої технології на рівні 
навчального закладу (рис. 1.).  

Як видно з даного рисунка, для всіх етапів запропонованого алгоритму проектування, крім 
останнього, характерний набір аналогічних послідовних заходів та дій, які можна розподілити за 
чотирма основними групами: 1) обґрунтування, 2) описання, 3) відтворення, 4) упровадження.  

З одного боку, це в цілому відповідає базовим компонентам та елементам технології навчання в 
розглянутій фреймовій моделі КМСОНП [1], а з іншого – дозволяє зробити висновок про те, що 
процес проектування кредитно-модульної системи у вищому закладі освіти носить переважно 
циклічний характер:  

− певні групи заходів послідовно повторюються під час проектування на рівні ректорату, 
факультету, кафедри, викладача;  

− перехід з вищого рівня на нижчий можливий лише за умови виконання всіх заходів та дій на 
вищому рівні, з огляду на те, що головні результати, досягнуті на вищому рівні, мають слугувати 
основою для продовження проектування на нижчому рівні. 
На основі проведеного дослідження визначено поняття алгоритму проектування кредитно-

модульної системи підготовки майбутнього фахівця на рівні закладу освіти та запропоновано 
алгоритм, що складається з п’яти етапів. Для кожного етапу встановлено відповідні послідовні заходи 
та дії. Зроблено висновок про циклічний характер таких заходів і дій.  

Подальших досліджень вимагає більш детальне з’ясування особливостей упровадження КМСОНП 
на різних рівнях організації навчального процесу у ВНЗ (від ректорату до викладача та куратора 
спеціальності), що відповідають визначеним етапам запропонованого алгоритму проектування 
кредитно-модульної системи. 
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Рис. 1. Алгоритм проектування КМСОНП у вищому закладі освіти 
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Матеріал надійшов до редакції 10.05.2006 р. 

Спирин О.М. Процедурный подход к проектированию кредитно-модульной системы. 

Описан разработанный автором алгоритм проектирования кредитно-модульной системы 
организации учебного процесса на уровне высшего учебного заведения. Предложено пять основных 

этапов процедуры проектирования такой системы: ректорат, факультет, кафедра, преподаватель, 
куратор специальности. Определены группы мероприятий и действий, аналогичных для большинства 

предложенных этапов проектирования кредитно-модульной системы. 

Spirin O.M. Procedural approach to credit-modular system design. 

The article features the algorithm of designing credit-modular system of education at a university, developed 
by the author. It proposes five major stages of the design procedure: university administration, faculty, 

department, professor, speciality supervisor.The author defines groups of activities and actions, similar for 
the most of the proposed stages of credit-modular system design. 
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ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ – ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ 

У зв’язку з оголошенням ООН десятиліття освіти для сталого розвитку і прийняттям Європейської 
стратегії, зокрема у ВНЗ України, постають нові завдання підготовки вчителів. 

Екологічне виховання є один з напрямів виховання, що є предметом постійної уваги міжнародних 
організацій і, у першу чергу – ООН. Вони визначають методологічні, концептуальні і стратегічні 
орієнтири розвитку цього напряму педагогічної науки і практики. 

17-18 березня 2005 року у м. Вільнюсі на Нараді високого рівня представників міністерств 
охорони навколишнього середовища і освіти прийнято Стратегію Європейської Економічної Комісії 
ООН для освіти в інтересах сталого розвитку і оголошено десятиліття освіти для сталого розвитку, 
починаючи з 2005 року. 

Серед основних завдань Стратегії визначено засвоєння педагогами знань, що дозволяють 
включати питання сталого розвитку у предмети, які вони викладають [1]. Беручи за основу провідні 
ідеї і положення Стратегії, у цій статті спробуймо з’ясувати, наскільки наближені до них вітчизняні 
здобутки у галузі екологічної освіти і виховання, і, відповідно, визначити коло завдань, актуальних 
для України. 

Перш за все, слід зазначити, що у світі посилюється тенденція зближення екологічної освіти і 
освіти для сталого розвитку. Для подальшого викладу доцільно уточнити сутність ідеї сталого 
розвитку. Не акцентуючи уваги на вадах перекладу (з англійської "sustainable development" – сталий, 
стійкий, постійний, самодостатній, гармонійний, екологічно збалансований розвиток), зазначимо 
сутнісне. Концепція гармонійного розвитку пропонує стратегію діяльності і поведінки людства в 
умовах сучасної кризової екологічної ситуації на Землі, а саме: збалансування екологічних, 
соціальних і економічних чинників розвитку суспільства; узгодження споживання і можливостей 
природи до самовідновлення; врахування прав та інтересів нинішнього і майбутніх поколінь. 

Стратегія орієнтує на розширення і подальший розвиток екологічної освіти, доповнення її освітою 
у інших галузях на основі комплексного підходу. Передумовою успішного вирішення цього завдання 
в Україні є визнання ідей гармонійного розвитку у якості основоположних, що відображено у 
Концепції екологічної освіти в Україні [2]. Це дозволяє охопити пов’язані між собою екологічні, 
економічні і соціальні проблеми.  

Іншим мірилом здобутків і проблем шкільної екологічної освіти в Україні і, водночас, підґрунтям 
освіти для сталого розвитку є компетентністний підхід, прийнятий для оцінки освітніх досягнень у 
провідних країнах Євросоюзу, означений у Національній доктрині розвитку освіти України і у 
Стратегії освіти для сталого розвитку.  

Сутність компетентністного підходу полягає у зміщенні акценту з процесу формування системи 
знань, умінь, навичок на розвиток екологічної компетентності, що відповідає і вимогам модернізації 
освіти в Україні, і сучасним підходам у європейських країнах до цієї проблеми. Компетентністний 
підхід, орієнтований на вироблення власних моделей поведінки в різних ситуаціях, їх авторську 
апробацію, адаптацію до особливостей мислення, ціннісних орієнтацій особистості, інтегрує 
внутрішні і зовнішні компоненти поведінки, відображаючи не лише те, що можна означити словами 
"я знаю, як це зробити", а й те, що означене словами "я вмію і хочу застосувати це у конкретній 
ситуації", акцентує увагу на предметно-дієвому компоненті, який, на відміну від традиційного, 
знаннєвого, передбачає не засвоєння окремих знань і умінь, а оволодіння комплексною процедурою 
їх застосування для розв’язання актуальних, зокрема екологічних завдань.  

Компетентність невіддільна від відповідальності, яка має певні межі, що визначаються сферою і 
рівнем можливого безпосереднього впливу. Інакше кажучи, особистість може бути відповідальною 
лише за те, на що безпосередньо впливає, і до такої міри, наскільки цей вплив поширений і глибокий. 

Подальший аналіз дозволяє виявити низку протиріч різного рівня, які характеризують реальний 
стан шкільної екологічної освіти в Україні.  

Якщо Стратегія освіти для гармонійного розвитку передбачає впровадження питань сталого 
розвитку у всі навчальні програми, освітні стандарти [1], то згідно уявлень більшості українських 
учителів, екологічна освіта залишається аналогом природоохоронної (або валеологічної) і не 
виходить за межі природничонаукових дисциплін. Щодо обов’язкових навчальних предметів, то лише 
у програмі з географії для профільних класів [3] у курсі "Фізичної географії України" (8 клас) поняття 
сталого розвитку згадується побіжно в контексті раціонального використання природних ресурсів. 
Навчальних досягнень учнів з цього приводу не передбачено.  
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Українські школярі набувають знань, що стосуються "класичної" екології (елементи аутекології і 
синекології – у курсі біології), характеризують глобальні проблеми, закономірності (географія), деякі 
аспекти промислового використання природних ресурсів і охорони навколишнього середовища 
(хімія, фізика). За рівнем представлення екологічна інформація стосується глобальних, регіональних, 
місцевих екологічних проблем. 

Однак представлені у змісті освіти екологічні відомості не співвідносяться з можливостями 
школярів впливати на екологічну ситуацію. Учні можуть впливати лише на свої власні дії і вчинки, 
що стосуються побуту, споживання, способу життя і відповідно – нести відповідальність за них. Вони 
практично не в змозі протистояти промисловому забрудненню, браконьєрству тощо.  

У цьому зв’язку важливим є положення Стратегії про те, що завдяки освіті сталий розвиток 
перетворюється з філософської ідеї на інструмент повсякденного життя, пов’язується з 
відповідальністю кожного громадянина. Спеціальними дослідженнями встановлено, що, хоча загалом 
і спостерігається поглиблення й розширення екологічних знань учнів із класу в клас, має місце певна 
залежність: чим глибше учні усвідомлюють глобальний характер екологічних проблем, тим менше 
вони відчувають особисту причетність до них і можливість участі в їх вирішенні вбачають лише за 
умов, що "стануть міністрами екології". Підтверджується головне протиріччя сучасної шкільної 
екологічної освіти: "глобальність" екологічних знань суперечить індивідуальним і вузько локальним 
можливостям школярів у застосуванні цих знань.  

На підтвердження цього висновку звернемося знову до згаданих навчальних програм з географії. 
Навчальні досягнення учнів з теми, у якій згадується поняття сталого розвитку, передбачено, що 
учень "проводить господарську оцінку природних ресурсів і ресурсозабезпеченості України та 
використання природних ресурсів" [3: 135]. У тих же програмах для 9 класів "Економічна і соціальна 
географія України" у темі "Соціальна сфера" розкриваються поняття "рівень життя", "споживання 
продуктів харчування", "споживання товарів та послуг", які безпосередньо стосуються 
компетентності школярів із питань сталого розвитку. Однак від учнів очікуються навчальні 
досягнення зовсім іншого – державно-глобального – рівня: учень "розкриває зміст соціальної 
політики держави, … прогнозує структурні зрушення в соціальній сфері України в ринкових умовах" 
[3: 165], але ніяк не відповідає за своє споживання, спосіб життя. 

Отже, стратегічним напрямом екологічної освіти, що наближає її до освіти для сталого розвитку, є 
спрямованість на формування культури споживання. Це потребує не лише трансформації змісту 
шкільних навчальних предметів, у які закладена (а за нинішньої ситуації радше – не закладена) 
відповідна екологічна інформація, а і внесення аналогічних змін у змістово-процесуальні аспекти 
підготовки вчителя.  

Необхідне доповнення змісту екологічної освіти відомостями про екологічно виважене 
споживання, можливості й необхідність регулювання потреб, позитивні приклади вирішення 
екологічних проблем на регіональному, місцевому і більш локальних рівнях, включаючи побут, 
повсякденне життя. Важливо спонукати, організовувати і підтримувати заходи, спрямовані на 
збирання і переробку вторинної сировини, ощадливе використання у побуті тепла та електроенергії, 
води. Подібна діяльність значуща не лише з економічної, екологічної, а й з педагогічної точки зору. 
Адже особистість здобуває можливість втілювати свої екологічні переконання у практику 
повсякденного життя, управляючись у дотриманні відповідних норм і правил, утверджуючись в 
обраній екологічній позиції, виявляючи, зрештою, екологічну компетентність у конкретних, реальних 
ситуаціях. Тому дійовий підхід, практична участь у вирішенні екологічних проблем на повсякденно-
побутовому рівні мають бути не лише відображені у підготовці вчителя, а і втілені у його професійній 
діяльності. 

Практично у всіх міжнародних документах стосовно екологічної освіти  і освіти для сталого 
розвитку наголошується на ціннісному аспекті, як зазначено у Стратегії ЄЕК ООН, цілі освіти для 
гармонійного розвитку мають включати розширення знань, розвиток спеціальних навичок, інтелекту, 
формування життєвої позиції і цінностей [1]. 

Цінності сталого розвитку – відповідальність і справедливість [4], – застосовувані не лише у сфері 
людських взаємин, а й уо взаємодії людства з Природою, належать до так званих постіндустріальних, 
які набувають пріоритетності "після того, як...", і "тому, що" люди досягли матеріальної безпеки. 
Матеріальна безпека передбачає задоволення вітальних, соціальних і духовних потреб людини. 

У наш час пріоритетним для українського суспільства залишається забезпечення матеріально-
економічної безпеки повсякденного життя за умов соціальної дезінтеграції і розпаду системи норм, 
які гарантують суспільний порядок [5]. 

Формування у школярів цінностей сталого розвитку ускладнюється не лише вказаними соціально-
економічними, а й педагогічними  причинами, серед яких – недоліки навчально-методичного 
забезпечення. Саме тому у Стратегії значна увага приділена методам виховання. Упровадження 
освіти для сталого розвитку передбачає зміщення акцентів від методів, орієнтованих на передачу 
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інформації, до більш широкого впровадження активних методів опрацювання проблем і пошуку 
рішень, співробітництва вчителів і учнів. Окремо як ефективні і бажані в контексті освіти для сталого 
розвитку зазначені дискусії, роз’яснення ціннісних категорій, моделювання, екскурсії, рольові та 
імітаційні ігри. 

Їх доцільність визначається тим, що, передбачаючи велику самостійність учнів, вони сприяють 
активізації емоційної сфери особистості, що, у свою чергу, є ефективною умовою формування 
мотивів, ставлень, цінностей. 

Як свідчать спеціальні дослідження, серед ігор, які запроваджують українські вчителі, 
переважають ті, що тренують інтелект, пам’ять: вікторини, кросворди, ігри типу "Що? Де? Коли?" [6]. 
Емоції, що виникають в учасників таких ігор, мають егоїстично-антропоцентричне спрямування – 
прагнення перемогти. Співчуття, співпереживання, спрямовані на об’єкти природи, на яких 
ґрунтується сприйняття природи як цінності, відсутні.  Ігри, що передбачають рольове перевтілення, 
найчастіше проходять як спектакль із заздалегідь визначеними репліками, моделями дій і поведінки. 
Після багаторазових репетицій учні відіграють ролі, запропоновані їм ззовні і, набуваючи досвіду 
життєвого, не вдосконалюють досвіду екологічно виваженої поведінки. Значно ефективнішими в 
цьому аспекті є експромтні ігри, сюжет яких заздалегідь учасникам не відомий, їхні реакції не 
підготовлені спеціально, а природно виникають на основі наявного досвіду, і укріплюються або 
коригуються у ході гри. 

Ігрові, проектні, інтерактивні технології є також найбільш ефективними у реалізації 
компетентністного підходу.  

Чимала увага у Європейській стратегії освіти для сталого розвитку приділяється також проектній 
діяльності та застосуванню інформаційних і комунікаційних технологій. У зв’язку з цим слід 
зазначити, що в Україні наявний позитивний досвід здійснення національних екологічних інтернет-
проектів. Українські проекти, навіть маючи міжнародні аналоги, відрізняються морально-етичною, 
виховною спрямованістю. Здійснення цих проектів доводить, що за умов належного науково-
педагогічного обґрунтування спілкування з комп’ютером може бути особистісно орієнтованим, 
сприяти розвитку суспільно значущих, моральних якостей особистості [7]. Однак ефективну 
підготовку вчителів до роботи у інтернет-проектах здійснюють громадські організації, зокрема 
"АЙОРН-Україна". Варто запровадити відповідні аспекти у процес підготовки майбутнього вчителя у 
вищому навчальному закладі, скориставшись досвідом ГО, тим більше, що Стратегія освіти для 
сталого розвитку полягає у підтримці і заохоченні зв’язків із неурядовими організаціями.   

Нині в Україні діє близько 500 громадських організацій, діяльність яких спрямована на вирішення 
гострих екологічних проблем. Нараховують також близько п’яти тисяч дитячих громадських 
об’єднань. 

Серед них лише одна організація всеукраїнського рівня належить до обох множин – дитячих і 
екологічних. Це – Всеукраїнська дитяча спілка "Екологічна варта". Юнацька секція існує також в 
Українському товаристві охорони природи. Налічується чимало дитячих екологічних організацій 
обласного, районного, шкільного рівнів.  

Думка про те, що дітям, підліткам, молоді природно притаманне прагнення до об’єднання, є 
досить усталеною. Однак сучасність вимагає її  уточнення. 

У ході спеціального дослідження, проведеного на базі однієї з київських шкіл, встановлено, що від 
8 до 11 класу зростає усвідомлення учнями значущості екологічних проблем поряд із такими, як 
освіта, робота, дозвілля, здоров’я. Однак, визнаючи важливе значення проблем довкілля загалом, 
школярі не виявляють активного бажання брати участь у відповідній громадській діяльності.  

Це підтверджується розподілом відповідей на запитання про зацікавленість школярів у 
молодіжній екологічній організації ("Чи зацікавила б Вас екологічна молодіжна організація?"): ті, хто 
ствердно відповіли на поставлене запитання, складають лише чверть учасників в усіх 8-11 класах; 
кількість тих, хто не визначився або не зацікавлений участю у молодіжній екологічній організації, 
значно більша. 

 "так" "ні" "не можу 
визначити" 

8 клас (28 робіт) 7 (25,0%) 17 (60,7%) 4 (14,3%) 

9 клас (28 робіт) 7 (25,0%) 6 (21,4%) 15 (53,6%) 

10-11 (32 роботи) 8 (25,0%) 15 (46,9%) 9 (28,1%) 
 

Запитання "Ким би Ви хотіли бути у організації?" мало на меті опосередковано виявити, які 
мотиви спонукають школярів до участі у ГО, зокрема, наскільки актуальними є мотиви 
самоствердження. Бути лідером у 8 класі виявили бажання 64,3%; у 9 класі – 39,3%; у 10-11 класах – 
34,4% учнів. Отже, суттєвим мотивом вступу до ГО для восьмикласників може виступати прагнення 
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до лідерства. Зменшення числа бажаючих очолювати роботу ГО серед учнів 10-11 класів корелюється 
зі зростанням кількості "виконавців" – від 10,7% у 8 класі до 32,1% у 9 класі і до 53,1% у 10-11 
класах. Можливо, це пов’язано з усвідомленням інших пріоритетів або відповідальності, яка 
покладається на лідера.  

Хоча виявлені тенденції потребують поглибленого дослідження, вони засвідчують, що оцінка 
результативності екологічної освіти і виховання за зовнішніми ознаками, зокрема за активністю у 
відповідній суспільно корисній діяльності, може бути необ’єктивною, не відображаючи справжнього 
ставлення особистості до природи. 

Суттєвою проблемою є загальнотеоретична підготовка вчителів до екологічного виховання учнів 
загальноосвітніх шкіл, рівень якої самі вчителі визнають як недостатній. Запроваджений у вищих 
педагогічних навчальних закладах курс екології і охорони природи (54 год.) не у змозі забезпечити 
таких завдань. Постає необхідність запровадження спеціальностей "вчитель біології і екології", 
"географії і екології", "хімії і екології", а в кількох педагогічних університетах (у містах Черкаси, 
Чернігів, Чернівці, Вінниця та інших) розпочато підготовку відповідних фахівців, відкрито названі 
спеціальності, впроваджуються курси з теорії і методики екологічної освіти школярів. 

Згідно з положеннями Стратегії вчителі повинні не лише вміти навчати учнів принципам сталого 
розвитку, а й самі бути прикладом життя і дії за ними. "Будь-яка навчальна установа загалом, 
включаючи учнів і студентів, викладачів, адміністраторів і інший персонал, а також батьків, мають 
дотримуватися принципів сталого розвитку", – зазначено у Стратегії [1]. А це завдання, потребуючи 
зміни власних поглядів і поведінки, свідомого обмеження потреб і виховання нових 
ресурсозберігаючих звичок, набагато складніше і суперечливіше, ніж усі, вказані вище.   

На основі певних здобутків і з урахуванням виявлених протиріч є можливість окреслити актуальні 
завдання, що потребують вирішення: оновлення змісту і процесу підготовки вчителів, розробки 
відповідних інтегрованих навчальних курсів, які б не обмежувалися передачею інформації, а 
передбачали зміну моделей поведінки, стереотипів ставлення, позиції, розробки необхідної і 
різноманітної навчально-методичної літератури для вчителів і учнів із питань екології і сталого 
розвитку. Упровадження освіти для сталого розвитку вимагає від кожного студента, викладача, 
вчителя глибокої духовної роботи, особистісного самовдосконалення.  
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В связи с объявлением ООН десятилетия образования для стабильного развития и 
принятием Европейской стратегии, в особенности в ВУЗах Украины, возникают новые 

задачи подготовки учителей. 

Pustovit N.A. Education for steady development as an important trend of increasing the teacher’s 
ecological competence. 

New tasks of teachers  ̀training appear in connection with UNO tenth anniversary, that deals with steady 
development and adopting European strategy, especially in higher educational institutions of Ukraine. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЛАБОРАТОРНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ФОРМ РОЗВИВАЛЬНОГО 
НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

МАТЕМАТИКИ 

У статті проаналізовано лабораторні та практичні форми методичної підготовки 
майбутніх учителів математики в контексті концепції розвивальної освіти. Із цих позицій 
обґрунтовуються дидактичні особливості вивчення методики навчання математики, курсу 
елементарної математики, врахування яких сприяє самостійному розв’язуванню майбутніми 
фахівцями усіх типів задач: математичних, навчальних, навчально-методичних, методичних, 

педагогічних, науково-дослідних.  

Реалізація концепції розвивальної освіти, теорія та практика розвивального навчання в системі 
методичної підготовки майбутніх учителів математики є загальною проблемою, що досліджується 
автором статті. У процесі розв’язання поставленої проблеми було проведено теоретичний аналіз 
системи розвивального навчання, проаналізовано систему розвивального навчання в контексті 
сучасної концепції розвитку освіти, з’ясовано постановку проблеми дослідження у психолого-
педагогічній, навчально-методичній літературі та вузівській практиці, обґрунтовано актуальність 
парадигми розвивальної освіти на сучасному етапі розвитку суспільства [1; 2; 3].  

Аналіз наукових праць Ш.А. Амонашвілі, Л.С. Виготського, П.Я. Гальперіна, В.В. Давидова, 
А. Дістервега, О.К. Дусавицького, Д.Б. Ельконіна, Л.В. Запорожця, Е.В. Ільєнкова, Г.С. Костюка, 
В.Т. Кудрявцева, О.М. Леонтьєва, С.Д. Максименка, О.М. Матюшкіна, М.І. Махмутова, 
Н.О. Менчинської, В.В. Рєпкіна, С.Л. Рубінштейна, В.В. Рубцова, З.І. Слєпкань, Н.Ф. Тализіної, 
К.Д. Ушинського, Г.А. Цукерман дозволив виділити теоретичні (методологічні) основи проблеми 
дослідження та зробити висновок про те, що в основі системи розвивальної освіти лежить концепція 
навчальної діяльності, яка передбачає оволодіння суб’єктом пізнання узагальненими способами 
предметних і пізнавальних дій, узагальнених теоретичних знань. Мета статті – розкрити методичні 
особливості практичних та лабораторних форм розвивального навчання в системі методичної 
підготовки майбутніх учителів математики.  

Важко переоцінити роль практичних і лабораторних робіт із методики навчання математики, 
практичних занять із курсу елементарної математики для реалізації концепції розвивальної освіти в 
системі методичної підготовки учителів математики. Це пояснюється насамперед тим, що початковим 
етапом становлення суб’єктів навчально-виховного процесу є формування колективної навчальної 
(навчально-професійної) діяльності, в основі якої колективне розв’язування навчальних, навчально-
методичних, методичних і педагогічних задач. Теорія і практика розвивального навчання 
переконливо доводять, що становлення такого виду діяльності найефективніше здійснюється у 
невеликій академічній групі, яка у процесі формування та розвитку провідної діяльності має здатність 
перетворюватися в основну референтну групу. Практичні та лабораторні роботи є тими формами 
навчання студентів, завдяки яким створюються реальні можливості для формування колективної 
навчальної діяльності, перетворення академічної групи студентів у референту групу, цінності, 
погляди і норми якої є еталоном, зразком для кожного особистості.  

Аналіз навчальних програм педагогічних університетів показує, що в системі методичної 
підготовки учителів математики найбільше годин практичного курсу елементарної математики. Тому 
вважаємо, що цей курс може стати основним (базовим) для формування та розвитку колективної 
навчальної діяльності студентів уже на першому році навчання в педагогічному університеті. 
Необхідною умовою цього є дотримання ряду методичних вимог, що висуваються у зв’язку з 
постановкою цілей розвивальної освіти, пов’язаних із розвитком теоретичного мислення, 
формуванням суб’єкта навчальної (навчально-професійної) діяльності.  

1. Першочергове розв’язання проблеми походження математичних знань (реалізація генетичної 
форми викладання), змістовий аналіз основних етапів становлення та розвитку науки про кількісні 
відношення та просторові форми реального світу. Відомий психолог і дидакт П.Ф. Каптєрєв з цього 
приводу зауважував: "Найбільш вдалою в педагогічному відношенні формою викладання є генетична, 
коли розкривається історія походження знання, показується як знання виникло та розвивалось" [4: 
575]. Об’єктом вивчення мають бути методологічні основи (методи побудови математичної теорії), 
теоретичний зміст математики як науки (понятійний апарат, прийоми, способи, методи доведення та 
дослідження), реалізація дедуктивного методу пізнання в математиці. 

2. Теоретичне обґрунтування основних змістових ліній курсу елементарної (шкільної) 
математики на основі та за допомогою вищої (алгебри та геометрії, математичного аналізу, теорії 
ймовірностей, математичної статистики, математичної логіки) у відповідності до загальнонаукового 
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теоретичного методу пізнання – сходження від абстрактного (загального) до конкретного.  
3. Визначення усіх типів задач курсу елементарної математики, насамперед основних (базових) 

задач, загальних способів, методів їх розв’язування, формулювання відповідних алгоритмічних та 
евристичних приписів, правил-орієнтирів, що здійснюється у формі організованої математичної 
діяльності. 

4. Побудова теоретичної моделі кожної змістової лінії шкільного курсу математики, у структурі 
якої два змістові блоки: теоретичний матеріал та математичні задачі (типи задач, прийоми, способи, 
методи їх розв’язування). 

5. Пріоритет активних та інтерактивних методів навчання, діалогово-дискусійної форми 
організації навчального процесу. 

6. Організація навчальної діяльності студентів у процесі розв’язування математичних задач 
підвищеного рівня складності (у тому числі олімпіадних):  

− постановка задачі та особистісне сприйняття усіма студентами; 
− організація колективної аналітико-синтетичної діяльності студентів із метою знаходження 

способу, методу її розв’язування; 
− формування змістових абстракцій та узагальнень, створення моделі задачі (змістової 

структури); 
− формулювання головної ідеї, способу, методу розв’язування задачі (теоретичної основи 

розв’язання); 
− перевірка того, чи є поставлена задача альтернативною (має декілька способів розв’язування 

та вибір раціональнішого).  
− визначення типів задач, які можуть бути розв’язані знайденим методом, формулювання 

алгоритмічних та евристичних приписів (розв’язування навчальних задач); 
− оцінка та самоаналіз одержаного результату, знайденого методу, способу дій; 
− самостійне складання студентами системи задач, які розв’язуються знайденим способом 

(методом). 
7. Колективне створення нових (творчих) задач курсу елементарної математики, 

формулювання тем науково-дослідних робіт учнів Малої академії наук, складання їх план-проспектів. 
Формування колективної методичної та педагогічної діяльності студентів – головне завдання 

практичних та лабораторних робіт із методики навчання математики в системі розвивальної освіти. 
Однак у процесі їх проведення майбутні вчителі математики розв’язують не тільки методичні й 
педагогічні, а й математичні та навчальні задачі, що забезпечує подальше розв’язання дидактичних 
задач, поставлених при вивченні практичного курсу елементарної математики. У цілому ж уміння 
вчителя самостійно ставити та розв’язувати навчальні, методичні, педагогічні задачі складають 
основу його професійної компетентності та є одним із основних критеріїв професійної кваліфікації. 
Система розвивальної освіти ставить завдання – організувати діяльність студентів, за якої 
відбувається перехід названих умінь від рівня відтворення та застосування в аналогічній ситуації до 
рівня творчого використання у нових нестандартних ситуаціях. Головними умовами реалізації цього є 
фундаментальні теоретичні знання та теоретичний тип мислення студентів, сформована колективна 
математична, навчальна, методична, педагогічна діяльності, які, завдяки процесу інтеріоризації, 
мають здатність ставати індивідуальними.  

Отже, творчий рівень сформованості навчальних, методичних, педагогічних умінь досягається за 
умови становлення студента як суб’єкта колективної навчально-професійної діяльності, що найкраще 
здійснюється у процесі проведення практичних, семінарських, лабораторних занять.  

Практичні заняття з методики навчання математики в системі розвивальної освіти мають 
передбачати структурно-дидактичний аналіз навчальних програм шкільного курсу математики, 
основних змістових ліній елементарної (шкільної) математики, дисциплін, які складають її основу 
(алгебра, геометрія, математичний аналіз, теорія ймовірностей, математична статистика), основних 
математичних понять із погляду реалізації цілей системи розвивальної освіти. На основі проведеного 
аналізу має здійснюватися структурно-дидактичний аналіз та синтез конкретних тем шкільного курсу 
математики. Під структурно-дидактичним аналізом навчального матеріалу будемо розуміти:  

1) визначення дидактичних цілей його вивчення; 
2) структурування змісту навчального матеріалу, формулювання змістових узагальнень 

(визначення теоретичної основи, типів задач); 
3) систематизація та класифікація основних математичних, навчальних, методичних, педагогічних 

задач та визначення відповідних їм навчально-пізнавальних, методичних та педагогічних дій; 
4) змістовий аналіз основних компонентів методичної системи навчання: постановка цілей, 

використання прийомів, методів, засобів, організаційних форм; 
5)  визначення форм контролю та корекції знань, критеріїв засвоєння навчального матеріалу на 

трьох рівнях (обов’язковому, підвищеному, поглибленому); 
6) проектування способів здійснення рефлексії навчальної діяльності школярів. 
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Структурно-дидактичний аналіз навчального матеріалу дозволяє створити дидактичну модель, що 
має реалізовуватися у шкільному навчально-виховному процесі. Побудову дидактичної моделі 
навчального матеріалу можна трактувати як структурно-дидактичний синтез. 

Таким чином, результатом структурно-дидактичного аналізу в системі розвивального навчання є 
створення цілісної структурованої моделі дидактичних знань, навчальних дій, прийомів, способів, 
методів, усіх типів навчальних, методичних, педагогічних задач (тобто синтез). Структурно-
дидактичний аналіз та синтез дозволяють сформувати системні знання та розвивати системне 
мислення. В основі сформованої системи знань лежить її "структура як спосіб стійкого поєднання, 
взаємовпливу елементів цілісної системи" [5: 6]. Ми погоджуємося з тим, що саме структура надає 
системам певної цілісності та дозволяє виявити стійкі властивості, що роблять їх системами [6: 43]. 
Результатом структурно-дидактичного аналізу та синтезу навчального матеріалу стають цілком 
конкретні внутрішні зв’язки та відношення, що формують структуровану цілісність (системні 
дидактичні знання).  

Окрім структурно-дидактичного аналізу та синтезу, на практичних заняттях із методики навчання 
математики має здійснюватися структурно-математичний аналіз та синтез методологічних основ 
(методів математичного пізнання) шкільного курсу математики, окремих математичних дисциплін, 
які входять у його структуру, математичних змістових ліній та математичних знань у цілому (понять, 
означень, теорем, властивостей, ознак, математичних методів доведення, дослідження, прийомів, 
способів та методів розв’язування математичних задач). Система розвивального навчання передбачає, 
що вивчення окремих тем, параграфів, розділів шкільного курсу математики має здійснюватися 
методом сходження від загального до конкретного. Структурно-математичний аналіз навчального 
матеріалу включає послідовність дій, направлених на: 

1) обґрунтування теоретичних (методологічних) основ математики (провідної математичної ідеї), 
які використовуються у процесі його вивчення; 

2) виділення основних математичних понять (означень), відношень, тверджень (теорем, ознак, 
властивостей) та визначення їх структури;  

3) строге математичне обґрунтування виконуваних перетворень (алгебраїчних, геометричних), 
доведень та досліджень;  

4) визначення основних математичних дій, прийомів, способів, методів математичного 
дослідження; 

5) виділення основних типів математичних (базових) задач, прийомів, способів та методів їх 
розв’язування, формулювання відповідних алгоритмічних та евристичних приписів (правил-
орієнтирів); 

6) створення на основі базових задач системи різнорівневих математичних задач, які відповідають 
обов’язковому, підвищеному та поглибленому рівню засвоєння навчального матеріалу;  

7) творче застосування системи знань та способів дій при розв’язуванні нового типу задач, що 
потребують проведення досліджень, використання математичного моделювання, застосування 
апарату вищої математики (диференціального та інтегрального числення, диференціальної, 
проективної геометрії та топології, векторної алгебри та теорії груп тощо). 

Структурно-математичний синтез передбачає моделювання теоретичного компонента (відповідно 
до поняття "математична структура") та практичної складової навчального матеріалу (прийомів, 
способів, методів доведення, дослідження, розв’язування задач). Побудована модель системи 
математичних знань та способів дій утворює цілісну структуру, що дозволяє мати повне уявлення про 
зміст (сутність) навчального матеріалу. Формування таких уявлень на основі побудованих моделей є 
одним із центральних завдань системи розвивальної освіти.  

Таким чином, структурно-математичний аналіз та синтез навчального матеріалу дозволяє:  
1) побудувати інтерпретації математичної теорії (декартову, векторну) із попередньо визначеною 

системою основних понять, відношень та властивостей;  
2) реалізувати основні математичні поняття, відношення та властивості, знайдені прийоми, 

способи, методи розв’язування математичних задач у практичній діяльності людини, у процесі 
розв’язування прикладних задач;  

3) створити цілісну структуровану модель математичних знань (теоретичних і практичних), 
прийомів, способів та методів математичного пізнання (побудови математичних теорій), що 
формує змістові узагальнення навчального матеріалу. 

Окрім структурно-дидактичного та структурно-математичного аналізу і синтезу навчального 
матеріалу, побудови відповідних моделей та формування змістових узагальнень, планування 
математичної, навчально-методичної, педагогічної діяльності у системі розвивальної освіти 
майбутніх учителів математики необхідно враховувати ще цілий ряд методичних вимог до 
практичних робіт із методики навчання математики:  

1. Перевага активних та інтерактивних методів навчання, евристичної бесіди та конструктивного 
діалогу у процесі розв’язування усіх типів задач (математичних, навчальних, методичних, 
педагогічних, науково-дослідних). 
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2. Моделювання шкільних навчальних ситуацій, різних типів уроків, позакласних математичних 
заходів, педагогічної діяльності вчителя з різними категоріями учнів, у процесі вивчення 
теоретичного матеріалу, розв’язування різного типу математичних задач. 

3. Систематичне та системне використання культурно-історичного досвіду (літератури, музики, 
історії, особливо історії математики та історії педагогіки, архітектури, живопису), в рамках 
розв’язання актуальної проблеми дидактики математики – походження математичних знань. 

4. Конструювання та планування математичної, навчально-методичної та педагогічної діяльності 
вчителя з метою організації навчальної діяльності учнів у процесі вивчення визначеної дидактичної 
одиниці (математичної теми) чи знаходження методу (способу) розв’язання певного типу 
математичних задач. 

5. Аналіз актуальних проблем теорії та методики професійної освіти, навчання математики у 
школі, середніх навчальних закладах нового типу в контексті концепції розвивального навчання. 
Визначення тем курсових та дипломних робіт студентів, постановка відповідних навчально-
професійних та науково-дослідних задач.  

6. Побудова методичної системи розвивального навчання у процесі роботи зі здібними та обда-
ованими з математики учнями (керівництві науково-дослідними роботами учнів Малої академії наук). 

7. Рефлексія здійсненої математичної, навчальної, методичної, педагогічної, науково-дослідної 
діяльності студентів, процесу їх професійного становлення, самооцінка створених можливостей для 
самоактуалізації, самоосвіти, саморозвитку.  

Експериментальні дослідження підтверджують, що для організації повноцінних навчальних дій 
дуже важливими є такі форми навчальної роботи: взаємна перевірка знань, узаємні завдання груп, 
навчальний конфлікт, обговорення учасниками способів своїх дій. Окрім цього, істотним підґрунтям 
розумового розвитку є така взаємодія учасників навчально-виховного процесу, в якій відбувається 
зіткнення різних точок зору на спосіб розв’язання задачі (соціоконгнітивний конфлікт). Розв’язання 
цього конфлікту стає засобом розвитку [4: 206]. 

У системі лабораторних робіт із методики навчання математики центральне місце має займати 
структурно-математичний аналіз та синтез основних компонентів змісту навчального матеріалу 
шкільного курсу математики: понять, означень, аксіом, теорем, ознак (достатніх умов), властивостей 
(необхідних умов), критеріїв (необхідних та достатніх умов), прийомів, способів, методів доведення, 
дослідження, розв’язування задач, а також структурно-дидактичний аналіз та синтез (створення 
моделей) методичної системи навчання математики. Окрім цього, лабораторні роботи з методики 
навчання математики мають передбачати організацію навчально-методичної діяльності студентів у 
процесі розв’язування навчально-методичних задач, які потребують структурування навчального 
матеріалу, виділення головного та другорядного, типізацію математичних задач та знаходження 
загальних прийомів та  методів їх розв’язування, вибір методів, засобів, організаційних форм 
навчання відповідно до поставлених дидактичних цілей системи розвивальної освіти. Результатом 
організованої діяльності має стати побудова методичної системи навчання учнів математичним 
методам доведення, дослідження та розв’язування задач, в основі якої – організація навчальної 
діяльності школярів у відповідності із способом викладання теоретичних знань, загальнонауковим 
принципом сходження від абстрактного до конкретного. Як зауважує В.В. Давидов, "щоб формувати 
та розвивати навчальну діяльність необхідно систематично розв’язувати навчальні задачі" [4: 248]. Їх 
головною особливістю є те, що у процесі розв’язування знаходиться загальний спосіб чи метод 
розв’язування багатьох частинних задач певного класу. Тому лабораторні роботи з методики 
навчання математики мають передбачати змістовий аналіз основних навчальних дій, які виконуються 
у процесі розв’язування навчальних задач:  

1) прийняття від учителя (викладача) чи самостійна постановка навчальної задачі; 
2) перетворення умови задачі з метою знаходження загального відношення, у якому перебуває 

об’єкт вивчення; 
3) моделювання виділеного відношення у предметній, графічній чи буквеній формах; 
4) перетворення моделі відношення для вивчення його в "чистому" вигляді; 
5) побудова системи частинних задач, які розв’язуються загальним способом; 
6) контроль за виконанням дій; 
7) оцінка рівня засвоєння загального способу  як результат розв’язання поставленої навчальної 

задачі [4: 159-160]. 
Вибір базової математичної задачі (декількох базових задач), її змістовий аналіз, виділення цілком 

певного математичного відношення, створення його знаково-символьної моделі, формування 
змістових абстракцій та узагальнень, постановка відповідної навчальної задачі, виконання системи 
названих навчальних дій, їх змістовий аналіз, побудова методичної моделі розв’язування навчальних 
задач – такою може бути послідовність пізнавальних колективних дій із метою вивчення структури 
розв’язання навчальної задачі.  

Серед усіх типів задач, які розв’язують студенти в системі методичної підготовки  важливе місце 
займають педагогічні задачі. В основі таких задач система педагогічних дій, спрямованих на 
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організацію навчальної діяльності учнів. Головною умовою формування педагогічної діяльності 
вчителя є систематичне розв’язування педагогічних задач, становлення та розвиток його навчально-
методичної діяльності, що ґрунтуються на вміннях розв’язувати навчальні та методичні задачі. 
Вважаємо, що бути суб’єктом педагогічної діяльності в змозі лише той учитель, який є суб’єктом 
навчальної (виду діяльності, який він ставить за мету сформувати у своїх вихованців). Це обґрунтовує 
положення про те, що повноцінна реалізація концепції розвивального навчання у початковій, 
основній, старшій школі, середніх навчальних закладах нового типу можлива лише за умови 
впровадження відповідної технології навчання в педагогічних університетах, насамперед у системі 
професійної підготовки вчителів математики та української мови.  

Таким чином, практичні та лабораторні форми розвивального навчання в системі методичної 
підготовки майбутніх учителів математики мають відповідати основним концептуальним 
положенням теорії розвивальної освіти (єдності історичного та логічного, перевага активних та 
інтерактивних методів навчання, дискредитація установки на готові знання, формування колективної 
навчально-професійної діяльності, реалізація загальнонаукових методів пізнання: сходження від 
абстрактного до конкретного, аксіоматичного, моделювання, системного та структурного). Їх 
особливістю є здійснення структурно-математичного та структурно-дидактичного аналізу і синтезу 
навчального матеріалу, створення на їх основі навчальних моделей об’єктів пізнання, моделей дій і 
операцій. Це дає можливість підготовити студентів до самостійного розв’язування усіх типів задач, 
що ставляться в системі методичної та професійної підготовки майбутніх учителів математики: 
математичних, навчальних, навчально-методичних, методичних, педагогічних, науково-дослідних.  

Які особливості засобів розвивального навчання майбутніх учителів математики та як вони мають 
бути враховані на практиці – такі питання мають розв’язуватися автором у подальшому в рамках 
поставленої загальної проблеми.  
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Семенец С.П. Особенности лабораторных и практических форм развивающего обучения в 
системе методической подготовки будущих учителей математики. 

В статье проанализировано лабораторные и практические формы методической подготовки 
будущих учителей математики в контексте концепции развивающего образования. С  этих позиций 
обосновываются дидактические особенности изучения методики математики, курса элементарной 

математики, которые нужно учитывать в процессе обучения будущих специалистов 
самостоятельному решению всех типов задач: математических, учебных, учебно-методических, 

методических, педагогических, научно-исследовательских.  

Semenets S.P. Peculiarities of laboratory and practical forms of developing education in the system of 
prospective mathematics teachers’ pedagogical training. 

The article analyses laboratory and practical forms of future mathematics teachers’ pedagogical training in 
the context of the concept of developing education. From this point of view the author determines the didactic 
peculiarities of studying the methods of mathematics, the course of elementary mathematics, which are to be 

taken into account when teaching future professionals to deal with all types of tasks: mathematical, 
educational, educational-methodical, methodical, pedagogical, research problems. 
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ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАРУБІЖНІЙ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

У статті відображено проблему взаємодії суб’єктів освітнього простору у контексті світових та 
євроінтеграційних процесів. Виділено різні аспекти міжособистісної взаємодії, що пов’язані із 
соціальними установками, ціннісними орієнтаціями полікультурної особистості. Значну увагу 
звернено на аналіз у гуманістичній психології ідеї самореалізації та чинників, що зумовлюють її 

успішність. 

Проблема взаємодії суб’єктів освітнього процесу не тільки розглядається в аспекті тієї науки, що її 
вивчає філософія, соціальна робота, педагогіка або психологія але й відображає специфіку культурно-
історичних, економічних, географічних і навіть кліматичних умов конкретної країни, набуває так 
званого національного колориту. 

Разом із тим проблема міжособистісної взаємодії актуалізується світовими тенденціями інтеграції 
країн Західної і Східної Європи, Європи і країн Азіатського світу на зближення, співробітництво у 
сфері освітніх ініціатив. На думку фахівців, ця тенденція обумовлена рядом об’єктивних причин: 
вступом різних держав до ЄС (Європейського Співтовариства); міграцією робочої сили, що 
посилюється; обміном, що розширюється, учнями, студентами, викладачами; створенням єдиного 
європейського освітнього простору; діяльністю ЮНЕСКО, Ради Європи у сфері взаємного визнання 
освітніх програм, посвідчень, дипломів [1]. 

Мета статті полягає у тому, щоб проаналізувати різні підходи до проблеми взаємодії суб’єктів 
освітнього простору у зарубіжній психолого-педагогічній літературі у контексті загально-
цивілізаційних гуманістичних тенденцій. 

Якісно новий рівень взаємин між країнами змінив очікування від національних систем освіти і 
висунув до них ряд вимог із позицій міжнародного співробітництва. Сьогодні доводиться говорити 
про нові взаємини між людьми. Сучасний світ – це світ, що відкритий для діалогу, для 
взаємопроникнення культур. Тому дуже важливо не замикатися тільки у своєму освітньому просторі, 
а шукати точки дотику з іншими освітніми моделями. Істинна культура людини, рівень її 
самосвідомості виявляється саме в особистій причетності до подій загальнопланетарного, 
полікультурного масштабу. 

У зарубіжних джерелах нами виділено напрями, присвячені різним аспектам міжособистісної 
взаємодії. 

Так, один із них пов’язаний з питанням взаємозв’язку міжособистісної взаємодії та соціальних 
установок особистості.  

Проблема соціальної установки (аттітюда) виявилася в центрі уваги практично всіх зарубіжних 
теоретичних шкіл і напрямків соціальної психології та соціології. Саме звідти має своє похождення 
термін "аттітюд", запропонований у науці 1918 року У. Томасом і Ф. Знанецьким. Відразу ж склалося 
кілька наукових шкіл у розумінні даного явища.  

Так, дослідження аттітюдів у зарубіжній психологічній науці являє собою одну з найпоширеніших 
сфер соціально-психологічного знання. Як показав аналіз, на сучасному етапі більшість існуючих у 
ній теоретичних положень про природу соціальних установок спирається на біхевіористську і 
когнітивну парадигми.  

Прихильники першої (Е. Торндайк, Е. Толмен, К. Хол, Л. Дуб, Д. Кемпбелл та ін.) намагалися 
вирішити існуючий у психології так званий постулат безпосередності, вважаючи, що установка, 
подібно до навички, являє собою заучену форму поведінки і є опосередкованою ланкою між 
стимулом і реакцією в міжособистісній взаємодії.  

Прихильники когнітивної парадигми (Л. Фестінгер, Ф. Хайдер та ін.) розглядають установку як 
один із когнітивних елементів у процесі взаємодії. При цьому спостерігається тенденція розглядати 
питання формування, функціонування соціальної установки в рамках закритої когнітивної системи. 
Незважаючи на принципову різницю, їх поєднує практична спрямованість досліджень аттітюда. 

На вплив репродуктивного, клішованого та творчого типів мислення на характер навчальної 
взаємодії звертали свою увагу А. Дистервег, А.В. Гавкіт, Х. Андерсон, Ф. Баррон, Дж. Гілфорд. Вони 
вважали, що творче мислення неможливе поза взаємодією, сформованою за законами і принципами 
людської логіки, розкріпаченої та відкритої для взаємопроникнення й обміну різноманітними 
інформаційними полями. 
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Проблема формування ціннісних орієнтацій обґрунтована у дослідженнях Дж. Дьюї, Р.Б. Перрі, 
які вважають, що цінності цілком і повністю детерміновані потребами й інтересами людини.  

Потрібно зазначити, що при такому підході цінність розуміється дуже вузько, а сам процес 
формування цінностей стає безглуздим, оскільки відповідність об’єктивним потребам суб’єкта 
властивостям того чи іншого об’єкта відбувається найчастіше мимоволі в процесі його практичної 
діяльності. Необхідно враховувати, що ця позиція відображає один із головних аспектів ціннісних 
орієнтацій у здійснюваній міжособистісній взаємодії, що завжди дійсно тісно взаємозалежна з 
практичною діяльністю людини, і при відсутності належного "підкріплення" у навколишньому світі 
вона переглядається як уже не актуальний зміст.  

Найбільш ґрунтовний і багатий матеріал з цієї проблематики знаходимо в роботах так званих 
"гуманістичних психологів", провідними представниками яких є К. Роджерс, Е. Келлі, А. Маслоу, 
А. Комбс, Д. Снігг, Р. Мей, Г. Олпорт та ін., які відстоюють ідею самореалізації як пояснювальний 
принцип поведінки та взаємодії особистості.  

Ідея самореалізації в загальному уявленні (К. Юнг, Г. Олпорт, Е. Кречмер, К. Левін, Ж. Нюттен, 
Дж. Гілфорд, Г. Айзенк, А. Маслоу) традиційно розуміється як "...синтез усіх характеристик індивіда 
в унікальну структуру, що визначається і змінюється в результаті адаптації до постійно змінного 
середовища" [2: 35].  

Характерною рисою цього напрямку є загострена увага до внутрішнього світу окремої людини, 
особливо до емоційної сфери, у відриві від конкретно-історичних умов її формування та розвитку. 
Причому самореалізація особистості розглядається ними як самоактуалізація: "...під самореалізацією 
в гуманістичній психології розуміється самоздійснення, тобто психічний ріст і дозрівання, 
пробудження і прояв прихованих можливостей людини" [3: 146]. 

Усебічний опис такого процесу подано в роботах А. Маслоу. Він поєднав усе, що було, з його 
погляду, позитивним у біхевіоризмі та психоаналізі, і зробив акцент на позитивному в людині, на 
унікальності кожної особистості: "...навчитися звільняти пригнічене, пізнати власне "Я", 
прислухатися до "голосу імпульсу", розкривати свою величну природу, досягати розуміння, 
проникнення, осягати істину", – з цього складається процес актуалізації в концепції А. Маслоу 
[4: 117]. Власне розуміння людини вчений розглядав у нерозривній єдності з процесом 
міжособистісної взаємодії, яку він ототожнював із процесом соціалізації. 

Така позиція розцінюється нами як можливість розкриття людиною свого внутрішнього 
потенціалу з урахуванням власної індивідуальності: "людина для здійснення самої себе повинна жити 
у відповідності зі своєю "дійсною" натурою" [3: 140]. А процес самореалізації, на його думку, поєднує 
відкриття й розвиток "дійсної" особистості, її органічних здібностей і має на увазі реалізацію всієї 
людської істоти, не тільки її інтелектуальних, але також емоційних та інстинктивних рис. Вони, у 
свою чергу, реалізуються в тій системі відносин, поведінкових реакціях, які властиві конкретним 
суб’єктам.  

У цьому моменті виділяємо особливу значущість категорії "функціонуючого Я", яку доцільно 
уявляти як своєрідний аналог суб’єктності людини. Саме вона може розглядатися як сполучна ланка 
між Я-реальним та Я-ідеальним, відтак виходить, що ця категорія характеризує діючу сторону 
самореалізації людини.  

Не зупиняючись докладно на останньому, зазначимо, що А. Маслоу, досліджуючи фактори, які 
зумовлюють успішність самореалізації, серед іншого виділяв: 

− сприятливу соціальну ситуацію розвитку (об’єктивні обставини життя, стан дитини в родині, 
умови виховання); 

− задоволення потреб у доброзичливості, любові та дружбі, у залученні до групи, соціальний 
статус; 

− прагнення до задоволення когнітивних та естетичних потреб, потреби знати та розуміти;  
− безумовне позитивне ставлення з боку навколишніх, довіра; 
− самоповага, позитивна "Я-концепція"; 
− самовизначення, знаходження свого сенсу життя; 
− пізнання інших людей та встановлення взаємин з ними, щирість і відкрите діалогічне 

спілкування [5: 146-147].  
Аналізуючи ці положення, можна підкреслити, що кожне з них певною мірою відображає 

визначену межу міжособистісної взаємодії, ту сферу, що дозволяє самореалізуватися людині через 
контакт з іншою особистістю з урахуванням її внутрішніх потреб та ціннісних орієнтирів. 

У гуманістичній теорії А. Маслоу люди мають вроджену ієрархію вищих цінностей та потреб і 
відповідне прагнення до їх здійснення. Основним джерелом людської активності він вважав 
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неперервне прагнення людини до самоактуалізації, самовираження, що неможливе без здійснення 
суб’єкт-суб’єктної взаємодії.  

Процес самоактуалізації приводить особистість, що формується, усередині – до багатосторонності, 
формування особистісно-значущих цінностей, комунікативних установок, моделей поведінки, зовні – 
до набуття, інтеріоризації загальнолюдських цінностей.  

Самостійний розвиток особистості, на думку А. Маслоу, допускає відносну незалежність від 
зовнішнього оточення. Таким чином, особистісне становлення дозволяє самовизначитися і належати 
до будь-якої культурної або цивілізованої спільноти.  

Окреслена точка зору знаходить пряме відображення в концепції формування полікультурної 
особистості, основними рисами якої є: рухливість, мінливість, відкритість, здатність до діалогу з 
будь-яким новим породженням реальності, психокультурна адаптивність, дипломатичність, 
неупередженість, толерантність до культурних розбіжностей, готовність дізнаватися більше про іншу 
культуру та її носіїв.  

У теорії полікультурної освіти існує також поняття культурної маргінальності: здатності 
особистості переходити з однієї культури в іншу, стаючи ефективним міжкультурним посередником. 
Таким чином, людина з безліччю ідентичностей легше адаптується в суспільстві, краще розуміє 
людей з різних культурних груп, більш толерантна до культурних особливостей. 

Фундаментальна роль у концепції А. Маслоу приділяється аналізу відчуження людини від людини 
та різних способів його подолання, різноманітним аспектам комунікації в сучасному суспільстві. Він 
порушував питання про взаєморозуміння людей, про поліпшення комунікації між індивідами 
всередині будь-якої спільності, культури.  

На думку вченого, для цього необхідно перебороти емоційно-психологічні бар’єри, відчуження 
людей однієї культурної спільності від іншої, реалізувати можливість у різноманітній взаємодії 
культур, особистостей, які є їхніми носіями. Причому розуміння значущості цього повинне 
відбуватися як на раціональному (розум), так і на емоційно-почуттєвому рівнях (добро, краса). 

Ще один аспект концепції А. Маслоу має прямий стосунок до порушеної нами проблеми. 
Досліджуючи самореалізацію, він підкреслює, що вона "означає не відсутність проблем, а просування 
вперед до реальних людських проблем..." [6:140]. У такому розумінні вирішення протиріч, проблем і 
перешкод розглядається як важлива функціональна ланка досліджуваного нами механізму. При цьому 
свої корені почуття успіху, що накладається на продукт-результат конкретного суб’єкта в ході 
освітньої діяльності, має, безумовно, у діяльності подолання та виражається як задоволення його 
процесом і результатом. 

Аналізуючи сферу спілкування як компонента структури міжособистісної взаємодії, нами був 
виділений підхід, пов’язаний з теорією зв’язку і теорією інформації, представлений у 
загальнопсихологічних роботах Ч. Осгуда, Дж. Міллера, Д. Бродбента, а також у роботах з 
комунікацій Г. Гебнера, Д. Берло та ін. 

К. Роджерс, вивчаючи особливості спілкування в процесі навчання, звертав увагу на його 
унікальність, що полягає у функції полегшення, фасилітації спілкування.  

М. Брейк розглядає питання субкультури як "норми, що відокремилися від загальноприйнятої 
системи цінностей і традиційного стилю поведінки, які сприяють збереженню й розвитку визначеного 
стилю життя в співтоваристві" [7: 96]. Відзначимо два важливих моменти. По-перше, це те, що будь-
яка культура, стаючи надбанням конкретної людини або соціальної спільності, ототожнюється із 
субкультурою як інтеграцією суб’єкт-суб’єктних відносин у конкретному мікро- (макро-, мезо-) 
соціумі. А по-друге, те, що субкультура є результатом тих традицій, цінностей, системи відносин, що 
виникають між людьми, стаючи значущими як для окремої людини, так і для її оточення. 

Таким чином, ми бачимо, що в сучасній зарубіжній літературі складається позиція, за якою 
взаємодія є не тільки суб’єктивно значущим явищем, від якого багато в чому залежить успішність 
формування і самореалізації особистості, але і явищем, що веде до зміни соціокультурного простору. 
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Якса Н.В. Проблема взаимодействия субъектов образовательного процесса в зарубежной 
психолого-педагогической литературе. 

В статье отражена проблема взаимодействия субъектов образовательного пространства в 
контексте мировых и евроинтеграционных процессов. Выделяются разные аспекты 

межличностного взаимодействия, которые связаны с социальными установками, ценностными 
ориентациями поликультурной личности. Особенное внимание обращается на анализ в 

гуманистической психологии идеи самореализации и факторы, которые обусловливают ее 
успешность. 

Yaksa N.V. The problem of educational process subjects’ interaction in foreign psychological and 
pedagogical literature. 

The article deals with the problem of educational space subjects’ interaction in the context of the 
world and euro-integration processes. The author differentiates various aspects of personal 

interaction, based on the polycultural personality’s social motives and value orientations. Special 
attention is drawn to the analysis of the idea of self-realization in humanistic psychology, and to 

the factors determining its successful carrying out. 
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СТАН ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ШКОЛАХ НАЦІОНАЛЬНИХ 
МЕНШИН ВОЛИНІ  У 20– 30-ТІ РР. ХХ СТ.  

У статті проаналізовано  стан вивчення іноземних мов у школах національних меншин 
Волині у 20-30-х рр. ХХ ст. 

Історія створення та функціонування на території Волинської губернії навчальних та культурно-
освітніх закладів уже висвітлювалась у багатьох роботах сучасних українських істориків. Зокрема, 
відомі дослідження О. Войналович, Б. Чирка, Л. Якубової, у яких детально проаналізовано загальну 
політику радянського керівництва щодо етнонаціональних меншин УРСР, наведено статистичний 
матеріал щодо культосвітніх закладів [1,2,3]. При цьому більшість авторів використовували в 
основному матеріали центральних архівів України (ЦДАГО, ЦДАВО), тому підхід до порушеної 
проблематики дещо однобічний. Тим часом чимало недосліджених і неопублікованих документів 
стосовно історії освіти нацменшин зберігають фонди Державних архівів Житомирської (ДАЖО), 
Хмельницької (ДАХО), Луцької (ДАЛО) областей. У цій статті ми ставимо перед собою наступні 
завдання: спираючися, в першу чергу, на документи ДАЖО, висвітлити процес створення та 
функціонування на Волині освітніх та культурних закладів нацменшин на поч. ХХ – 30 рр. ХХ ст.; 
проаналізувати стан вивчення іноземних мов у школах нацменшин Волині поч. ХХ – 30-ті рр. ХХ ст.; 
показати еволюцію політики радянського керівництва щодо нацменшин України загалом та Волині 
зокрема (специфіку політики "коренізації" як унікального соціокультурного явища 20-30-х рр. ХХ ст.); 
класифікувати переглянуті дослідження науковців з  цієї проблеми. 

На поч. ХХ ст. уряд та офіційні установи намагалися уніфікувати середню освіту різних етносів, 
що жили в Україні, за допомогою державної школи, яка базувалася б на засадах російської культури 
та православ’я. Але ця тенденція, як свідчать досліджувані матеріали та джерела, розвивалася 
паралельно з іншою тенденцією – щодо збереження національної самобутності. Цьому сприяла ціла 
низка об’єктивних та суб’єктивних факторів. По-перше,  особливості релігії національних меншин як 
важливого фактора освіти та виховання; по-друге, компактне розселення окремих етнічних громад, 
які визначалися своєю ментальністю, мали свої звичаї, господарські традиції. 

Початок ХХ ст. в Україні пов’язаний з дуже широким розвитком початкової національної школи, 
яка офіційно підпорядковувалася Міністерству народної освіти, але існувала за рахунок коштів 
громад нацменшин і діяла відповідно до їхніх традицій. Одночасно частина нацменшин вчила дітей у 
державних російськомовних школах. Представники всіх народів, які проживали в цей час на Україні, 
зокрема на Волині, намагалися чи то в державних, чи в національних закладах дати освіту своїм 
нащадкам. Вони розуміли її значення для подальшого культурного розвитку своєї нації. У результаті 
цього склався високий відсоток грамотних серед поляків, чехів, євреїв [4: 29-33]. 

Щоправда, до офіційних статистичних показників слід підходити обережно. Оскільки до 
теперішнього часу серед етнологів та культурологів не існує єдиного визначення дефініцій "нація", 
"етнос". По-різному трактуються і їхні основні ознаки. Згідно з  парадигмою Західної Європи, 
етнонаціональну приналежність слід визначати за такими критеріями, як спільна громадянська 
культура, єдина правова система, спільне економічне життя. У той час у Центральній та Східній 
Європі сформувалась інша парадигма, де на перший план виходять такі чинники, як спільна мова, 
культура, звичаї тощо. 

Звичайно, радянські функціонери 20-х років користувалися своїми власними суб’єктивними 
переконаннями та поглядами при визначенні етнонаціональної приналежності громадян. Складність 
виявлялася і в тому, що часто самі селяни зовсім не пов’язували себе з тим чи іншим етносом, 
ідентифікували себе за конфесійною ознакою (як це широко зустрічалось у середньовічний період в 
усій Європі) [5: 160]. 

У часи "коренізації" (20-30-ті роки ХХ ст.) держава приділяла велику увагу задоволенню 
національних запитів як українців, так і інших етносів, які проживали в Україні. Пропагувався для 
наслідування приклад німецької колонії Єрусалимка Пулинського  р-ну, де в 1928 р. закрили кірху, а 
в цьому приміщенні відкрили школу [6: 38]. 

Формування системи районування в основному завершилося на початок 30-х років ХХ ст. в 
Україні. У ті часи на Волині існувало два національні округи – Пулинський (німецький національний 
район) та Мархлевський (польський національний район). Необхідною умовою створення 
національних районів була переважна більшість у складі населення певної національної групи. 
Наприклад, поляки у складі Мархлевського району (за станом на 1927 рік) становили 68,9% [4: 124]. 
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Основні напрями та критерії формування системи освіти мовами нацменшин визначалися 
численними законодавчими актами. Серед них – постанови ВУЦВК та РНК УРСР "Про заходи щодо 
забезпечення рівноправності мов і про сприяння розвиткові української мови" (1 серпня 1923 р.) та 
"Про забезпечення рівноправності мов і про сприяння розвиткові української культури (6 липня 
1927 р.). Під національною школою розумілася загальноосвітня установа, викладання в якій 
здійснюється мовою певної національної групи, наприклад, польською, німецькою, чеською. Така 
школа й одержувала статус національної. 

Утворення національних навчальних закладів за канонами радянської освітньої системи почалося 
на поч. 1920-х років. Хоча польські, єврейські, німецькі та інші навчальні заклади і мали статус 
національних, проте їхні учнівські колективи не формувалися за національною ознакою. Так, 
практично в усіх національних школах училися діти чехів, німців, поляків або ж представників інших 
національних груп. При наявності необхідної кількості учнів (до 20-ти, інколи й менше) у 
національних школах відкривалися національні класи, навчання в яких велося мовами відповідних 
національних груп. Наприклад, у єврейській школі міг існувати німецький клас, у польській – 
український тощо. Якщо у школі було кілька національних класів, наприклад, три польських, два 
єврейських та один німецький і жодна з національних груп не мала суттєвої чисельної переваги, то 
такі школи розглядалися як "змішані" (польсько-єврейсько-німецькі тощо) [4: 132-133]. 

Привертає увагу така цікава деталь, як визначення статусу "рідна мова" для конкретного учня. 
Навколо цієї проблеми у сферах, що мали причетність до формування системи національної освіти, 
точилися гострі дискусії. Зокрема, питання визначення рідної мови учнів обговорювали на Першій 
Всеукраїнській нараді з роботи серед нацменшин (січень 1927 р.), Всеукраїнській конференції 
працівників польських культурних установ (1932 р.) та інших нарадах і конференціях. Так, на Першій 
Всеукраїнській конференції працівників культурно-освітніх установ, що здійснювали роботу серед 
нацменшин (травень 1931 р.), з доповіддю "Перебудовними шляхами (Проблема культурного 
будівництва національностей України)" виступив Нарком освіти України М. Скрипник. Він 
проаналізував стан та перспективи розвитку національної освіти в республіці і порушив питання 
щодо мови викладання в національних навчальних закладах. Висловлюючи офіційну позицію щодо 
мовної політики в галузі національної освіти, М. Скрипник зауважив: "Перед нами стоїть завдання 
удосконалити нашу лінію на практиці. Навчання дітей треба починати тією мовою, якою говорить 
дитина. Далі треба додавати й інші мови, далі стоїть питання про вивчення, як предмета, по школах 
нацменшин України, української мови і  далі російської мови" [7: 108]. 

На наш погляд, сказано про мови навчання ясно і конкретно. Однак варіанти застосування мов 
різних нацгруп у національних школах (кількість годин викладання тощо) були різноманітними. 
Причини цього були різні: недостатня кількість національних навчальних закладів, недоліки у 
підготовці педагогічних кадрів для викладання в школах нацменшин тощо. Особливо гостро стало 
питання із забезпеченням учнів рідною мовою у місцях з багатонаціональним складом населення, 
зокрема на Волині. 

Так, наприклад, у німецькій школі (1904 р.) у колонії Вовнянка поблизу містечка Рожище 
Луцького повіту навчалися діти різних віросповідань. Змішане навчання дітей різних національностей 
було й у ряді інших шкіл Волині. 

Варто звернутися в аналізованій площині і до дореволюційного досвіду. Зокрема, у період 
революційних подій 1905 р. на терені Волині відкривалися приватні польські школи. Місцева влада, 
виконуючи царський указ "Про зміцнення початків віротерпимості" (17 квітня 1905 р.), змушена була 
санкціонувати їх діяльність. До таких шкіл ставилася вимога, щоб у них навчалися діти тільки 
польської національності і всі предмети, окрім польської мови і закону Божого, викладалися 
російською мовою, а вивчення польської мови здійснювалося лише факультативно. Однак  
керівництво цих шкіл часто ігнорувало такі обмеження. До них приймали і представників інших 
національностей. А вчителі нерідко не виконували вимог царської адміністрації про викладання 
предметів російською мовою [8: 105]. 

Програми навчання у початкових приватних школах уміщували основи релігії (катехізис, 
молитву), а також читання і письмо по-польськи. У небагатьох школах вчили також  російської мови 
та арифметики. У школі села Турчин Житомирського повіту, наприклад, навчали, окрім читання та 
письма польською й російською, ще й німецької мови [9: 78]. 

Як бачимо, у польськомовній, чеськомовній та інших національних школах для учнів як іноземна 
мала сприйматися російська (офіційна мова у дореволюційній Україні) і, можливо,  й українська, яка 
не всюди функціонувала повноцінно в умовах заборон, переслідувань та утисків у Царській Росії. 

Великою проблемою для працівників відділів освіти була відсутність педагогів, які добре знали 
мови нацменшин.  Після  встановлення більшовицької влади більшість учителів, побоюючись 
репресій, виїхала за кордон. До того ж навіть ті вчителі, які залишилися не влаштовували радянських 
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функціонерів відділів освіти, оскільки не були знайомі з методами нової "пролетарської школи" і не 
мали комуністичного світогляду. 

Так, з метою підготовки фахівців для радянських шкіл з польською мовою викладання у травні 
1924 р. у Шепетівці та Коростені були організовані спеціальні курси на 20 осіб, розраховані на 14 діб. 
На курсах обговорювалися такі основні питання: вивчення польської мови і літератури, методика 
викладання іноземної мови, питання антирелігійної пропаганди та боротьба з католицькою церквою 
тощо [10]. 

У різні роки в Україні діяли також національні середні спеціальні навчальні заклади, зокрема 
Вінницька єврейська педшкола; єврейський та польський факультети при Житомирській українській 
школі механічної обробки лісу; Житомирська єврейська педагогічна школа; Чеській відділ при 
Київській педагогічній школа та ін. Поряд із середніми спеціальними закладами діяли Одеський 
німецький, Миколаївський російський та Київський польський  педагогічні інститути [4: 135]. 

Офіційна концепція національної школи базувалася за критерієм мови навчання, а не за 
національною приналежністю учнів, які здобували в ній освіту. Проте частина працівників 
Раднацмену  Наркомату освіт наполягали на тому, щоб діти здобували освіту виключно мовою 
"своєї" національної групи. Причому воля батьків і знання дітьми  мови навчання, яку їм нав’язували, 
взагалі не цікавила нацменпрацівників [4: 134]. 

У 1933 р. сталінським режимом розпочалося тотальне знищення української наукової, освітньої, 
культурницької інтелігенції, активно проходила боротьба з національним відродженням 20-х років 
(боротьба з так званою "скрипніковською" лінією в навчальних закладах України). 

Унаслідок цього в 1933-1934 навчальному році був зафіксований великий дефіцит учителів шкіл 
національних меншин. Чимало шкіл  різних етносів або закрилось, або перейшло на українську мову 
викладання. Наприклад, наприкінці 1930-х років було ліквідовано всі польські культурно-освітні 
установи Волині (хати читальні, сільбуди)  [5: 167]. На думку сталінського керівництва, освітні 
заклади для етнонаціональних меншин України повністю виконали своє завдання. І подальше їх 
існування в умовах встановлення тоталітарного режиму в СРСР було недоцільно. 

Отже, розвиток освіти нацменшин на Волині  загалом збігався з аналогічними процесами в інших 
регіонах республіки, однак позначений певною специфікою. Оскільки Волинський округ був 
прикордонним, центральна влада приділяла  йому особливу увагу, про що свідчать численні 
спеціальні постанови та центральні державні перевірки. У роки "коренізації" мережа німецьких, 
польських шкіл зростала швидше, ніж в інших регіонах УРСР, але в 1930-ті роки масштаби  
сталінських репресій щодо вчителів шкіл нацменшин та працівників культустанов були значно 
більшими. Умовно історію освіти нацменшин Волині поч. ХХ ст. можна поділити на 3 основні етапи: 

1) послаблення тотальної русифікації, відкриття приватних шкіл нацменшин навчання рідною 
мовою (поч. ХХ ст.); 

2) створення широкої мережі культурно-освітніх та шкільних закладів нацменшин у період 
"коренізації" (1924-1933 рр.); 

3) процес знищення культосвітніх на шкільних закладів (кінець 1933-1938 рр.). 
Слід відзначити виразну тенденцію вивчати, крім рідної,  мову іноземну (для польських дітей, 

наприклад, німецьку), відповідно – організацію цілої низки середніх і вищих навчальних закладів для 
вчителів-фахівців з іноземної мови.  

Можна передбачити, що стан вивчення іноземних мов на Волині поч. ХХ ст. дає можливість 
говорити про поліфункціонування (полілінгвізм) багатьох мов  крім української,  російської, 
польської, чеської, німецької, єврейської та інших  як  на рівні побуту, так і на рівні офіційних 
ділових стосунків. 
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ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ДИТЯЧИХ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ 

У статті розкрито історичний аспект розвитку лікувально-оздоровчих закладів для дітей, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Лікувально-оздоровчий заклад 
розглядається як єдиний соціальний організм, головною задачею комплексної реабілітації 
якого є відновлення фізичного, особистісного та соціального статусу молодших школярів 

на основі виховання гуманних взаємин. 

У розв’язанні гострих соціальних проблем, що нині стоять перед українським суспільством, 
великого значення у системі захисту населення набуває відродження та розвиток благодійної 
діяльності різних організацій, установ, громадських об’єднань і приватних осіб. Розв’язання цих 
проблем забезпечують лікувально-оздоровчі заклади. 

Історія розвитку лікувально-оздоровчих закладів сягає в давнину і пов’язана з історією 
становлення людського суспільства, де ставлення до людей із психофізичними вадами було 
нетерпимим через недорозвиненість виробничих сил, низький рівень культури, моральних та 
духовних цінностей. Так, у епоху античності сповідали культ сили, витривалості, культ людського 
тіла, будь-які відхилення у фізичному розвитку, каліцтво та інші аномалії в дітей уважались 
небажаними. Діти з такими вадами умертвлялися. У період середньовіччя стверджувалась ідеологія 
католицької церкви. Інквізиція розправлялася і з вільнодумством, і з душевнохворими людьми, 
вважаючи недоумкуватих "дітьми диявола". Церква кидала їх у в’язниці, піддавала катуванням, 
спалювала на вогнищах. У епоху Відродження змінюються погляди на природу людини, її психічну 
діяльність, починають розвиватися гуманістичні ідеї звеличування людського розуму, співчутливість 
та милосердя до людських вад та недоліків, до психічних та фізичних аномалій. У цей час 
зароджуються гуманістичні тенденції в галузі медицини. Лікарі відвідують монастирі і в’язниці, 
ведуть спостереження за душевнохворими, щоб усвідомити та оцінити цей психічний стан людини. У 
епоху Відродження формуються гуманістичні тенденції в філософії і педагогіці, які намагаються 
проникнути в душевний світ психічнохворих, виявити у них позитивні риси та якості (Еразм 
Роттердамський, Ян Амос Коменський).  

У 1774 році в м. Нейгоф І.Г. Песталоцці організував притулок для дітей, який назвав "Установа 
для бідних". Ним були обґрунтовані принципи роботи з "тупоумними": посильність у навчанні, 
використання дидактичних матеріалів, поєднання розумової і фізичної праці, поєднання навчання із 
продуктивною працею. Прихильниками медико-педагогічного підходу в навчанні і вихованні 
розумово відсталих дітей були французький психіатр Жан Ітар, педагог Жан Філіп і лікар Поль 
Гонкур, Марія Монтессорі.  

У Київській Русі турбота і опіка про стражденних та знедолених найшла своє місце як у традиціях 
та життєдіяльності простого народу, так і в офіційних діях церкви і державної влади. Духівництво 
ставилося до "калічних" осіб як до "божих людей", їх оточували вінцем святості і розміщали у 
притулках та богодільнях, які відкривалися при церквах і монастирях. Князь Володимир доручає 
духовенству опікування і нагляд за лікарнями, притулками; князь Ярослав Володимирович заснував 
сирітське училище, де опікував і утримував 300 юнаків, цар Федір Олексійович у 1682 році наказав 
спорудити шпиталі (богодільні), Петро І доручив Священному синоду опікуватися шпиталями.  

Зміни в державній політиці Росії по відношенню до душевнохворих відбулися у другій половині 
XVIII ст. У 1761 р. до питання про створення закладів для душевнохворих повернувся Петро ІІІ, який 
дав указівку, аби безумних не віддавати до монастирів, а побудувати для них спеціальний будинок. 
Практичне здійснення цього задуму відбулося в період царствування Катерини II, яка видала у 
1763 році Маніфест про заснування Виховних будинків для сиріт, лікувальних та благодійних 
притулків, створення Червоного Хреста як спеціальної організації з наданням допомоги пораненим на 
полі бою. А у 1775 році в Росії почали створюватися лікувальні установи, благодійні заклади та 
школи. У 1918 році було організовано Українське товариство Червоного Хреста, на його кошти 
працювало 119 медичних, 206 профілактичних і дитячих закладів.  

Історія масового створення у нашій країні дитячих будинків, шкіл-комун, шкіл-інтернатів, 
оздоровчих закладів сягає часів громадянської війни, коли мільйони дітей і підлітків стали 
безпритульними. Збереження їх життя стало одним із важливих державних завдань. Лікувально-
педагогічний заклад для дефективних, нервових та важких дітей був заснований В.П. Кащенком у 
20-х роках ХХ століття. У своїй практичній діяльності він робив акцент на методичному аспекті 
навчально-виховного процесу і підкреслював, що не дитина повинна пристосовуватися до системи 
виховання і програм навчання, а останні повинні бути пристосованими до неї. В.П. Кащенко втілив у 
життя ідею "лікарської" педагогіки – систезу психолого-педагогічної науки та медицини. Метою його 
роботи було не лише лікування важкої у виховному значенні дитини, але й перевиховання її для того, 
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щоб вона стала не лише біологічно нормальною, а й соціально корисною. Тому одночасно з 
лікуванням у лікувально-оздоровчих закладах проводиться виховна робота. Тільки лікування або 
тільки виховання буде безрезультатним, успіх можливий лише за умови взаємного й глибинного 
проникнення однієї галузі в іншу, як зазначав В.П. Кащенко [1]. 

Поступово нагромаджується досвід роботи зазначених типів установ: С.Т. Шацький створив 
Першу дослідну станцію, А.С. Макаренко організував колонію для неповнолітніх правопорушників 
та дитячу трудову комуну.  

У роки другої світової війни і після неї стався новий вибух безпритульності, виникла потреба у 
відновлюванні та розширенні мережі дитячих будинків, лікувально-оздоровчих і реабілітаційних 
закладів. У 1956 р. розпочато створення нового типу установ – шкіл-інтернатів. Проте вже у 60-х 
роках школи-інтернати перетворилися на аврально-виховні заклади для дітей, які не мають умов для 
сімейного виховання. В.О. Сухомлинський стверджував, що для близько 85 % усіх невстигаючих 
дітей головною причиною відхилень у навчанні є розлад стану здоров’я. У перші післявоєнні роки 
багатьом дітям були притаманні неврози, що виражалося у пригніченості, сором’язливості, 
нерішучості тощо [2: 26-27].  

Підтвердженням правильності ідей В.П. Кащенка може служити здравниця для дітей "Перлина 
Росії", яку очолював О.О. Дубровський. Це комплекс, який уключав 4 санаторних піонерських 
табори: "Космос", "Сокіл", "Сонячний", "Приморський". Комплекс діяв протягом року, поєднував 
функції лікувального закладу, школи і табору. Протягом 45 днів влітку і 65 днів узимку діти 
поєднували навчання з лікуванням і активною громадською діяльністю. Вся робота персоналу 
будувалася на гуманних узаєминах, що допомагало встановленню дружніх стосунків, становленню 
моральності, духовного росту. 

Особливо гостро проблема оздоровлення, лікування та реабілітації дітей постала сьогодні, коли 
аварія на ЧАЕС спричинила серйозні психолого-педагогічні, соціальні та медичні наслідки як для 
людей, що мешкають на забруднених територіях, так і для всієї світової спільноти. У першу чергу це 
стосується територій та населення Київської області, де розташована ЧАЕС, а також ряду територій 
Житомирської, Рівненської, Чернігівської, Волинської областей, що знаходяться у безпосередній 
близькості до зони розташування атомної станції [3].  

Чорнобильська катастрофа призвела до деформації всіх сфер життя людей.  
У структурі захворюваності дітей переважають хвороби органів дихання, травлення, частіше стали 

реєструватися випадки збільшення лімфатичних вузлів, лейкозу, поширеність захворювань кістково-
м’язової, сечостатевої, ендокринної та імунної систем, онкологічних захворювань [4]. 

Частина дітей, що проживає в зоні радіаційного забруднення, страждають радіофобією та 
комплексом "приреченості". Майже кожна восьма дитина перебуває у стані депресії, інші – емоційної 
нестійкості, тривожності, песимістичної оцінки майбутнього, очікування хвороби, стресів, 
конфліктів, криз. Усе це призводить до соматичних захворювань. Діти, що проживають у зоні 
радіологічного контролю, мають більш високий рівень реактивності та особистісної тривожності, 
втоми, пригніченості, індивідуального і групового навіювання.  

Чорнобильська катастрофа вплинула й на психічну діяльність молодшого школяра: зниження 
уваги, пам’яті, особливо довгострокової; нервово-психічні розлади, виникнення фрустрацій, 
конфліктів, підвищення гостроти емоційної напруженості (П.Ю. Дупленко, Т.В. Ковтун В.Ю. Коппа, 
Н.А. Стогній, Н.К. Харченко та ін.).  

Діти пов’язують погіршення свого здоров’я, в першу чергу, з дією радіації. Їм важко, бо змушені 
розлучатися з друзями, товаришами, які виїжджають на інше місце проживання. А також нетерпляче і 
з жалкуванням чекають свого від’їзду, живуть мов "на валізах". Напруга створюється завдяки 
неможливості купатися в річці, збирати гриби, ягоди, забороною медиків засмагати на півдні, біля 
моря [5: 121]. 

На початку 90-х років стало зрозуміло, що при вихованні дітей, які проживають у зоні 
радіологічного контролю (ЗРК), необхідно орієнтуватися не на наявність захворювань у дитячому 
організмі, а на формування здорової гармонійно розвиненої особистості. Вирішення цієї проблеми 
потребує чималих зусиль медиків, психологів, соціальних працівників для досягнення високої 
ефективності і цілеспрямованості виховного процесу, який передбачає здійснення всіх видів 
виховання (морального, трудового, фізичного, екологічного тощо); всі вони мають гуманістичну 
спрямованість. Виникла потреба в розробці додаткових заходів щодо забезпечення виконання 
Національної програми "Діти України" у 2001 – 2005 рр., реалізація яких сприяла подальшому 
розширенню мережі спеціалізованих медичних закладів, диспансерів, центрів для надання медико-
санітарної допомоги дітям, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, а саме: 

− надання особливої уваги лікуванню, оздоровленню, реабілітації дітей, що проживають на 
радіаційно забруднених територіях; 

− здійснення науково-методичного забезпечення роботи з дітьми, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, у центрах соціально-психологічної реабілітації. 
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У документі "Положення про порядок організації оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи" наголошується на необхідності забезпечення щорічного 
санаторно-курортного лікування та відпочинку дітей у лікувально-оздоровчих центрах за участю 
органів охорони здоров’я, освіти й соціального захисту населення.  

В Україні функціонує близько 700 шкіл-інтернатів 28 типів, у яких навчається, виховується, 
отримує комплекс лікувально-оздоровчих заходів близько 150 тис. осіб, у тому числі більше 
половини дітей – із психофізичними вадами, а кожна сьома дитина – сирота або дитина без 
батьківського піклування. Це відомі в Україні Геніченська санаторна школа-інтернат у Херсонській 
області, Хортицький навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр Запорізької області, 
Оздоровчий центр на базі санаторію "Україна" Черкаської області (для дітей із ЗРК). В Україні відомі 
санаторії радіаційного захисту "Червона калина" Рівненської області, "Південний" м. Миргород 
Полтавської області [2: 28-31]. На Житомирщині з цією метою створена лікувально-оздоровча база на 
1660 місць у лікувально-санаторних центрах радіаційного захисту, що приймають дітей, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Виділяють три типи названих закладів: дитячі 
санаторно-лікувальні центри, санаторії-профілакторії, пансіонати з лікуванням.  

Метою комплексної реабілітації лікувально-оздоровчих закладів є не лише відновлення фізичного 
здоров’я, а й поновлення особистісного і соціального статусу вихованців. В основу комплексної 
реабілітації покладено принцип організаційно-технологічного поєднання програм медичної, 
психолого-педагогічної та соціальної реабілітації.  

Лікувально-оздоровчий заклад можна подати як єдиний соціальний організм, де діти перебувають 
цілодобово. Тому завданням кожного педагогічного колективу є організація і здійснення процесу 
навчання, забезпечення неперервного виховного циклу, створення атмосфери комфорту, 
сприятливого середовища для розвитку дитини, а також надання їй допомоги в особистісному 
розвитку. А максимальне розкриття індивідуальності дитини, її потенційних можливостей має 
забезпечувати правильно організований розпорядок дня, навчальний процес, організація побуту, 
прогулянок, харчування тощо. Досвідчені педагоги надають консультативну допомогу в навчально-
виховному процесі. Проводяться ігри та спортивні змагання, екскурсії, концерти, свята. Створено 
необхідні умови для проведення виховної роботи: є ігрові кімнати, спортивні зали, необхідний 
дидактичний матеріал. Діти проявляють активність, ініціативність у проведенні виховних заходів, 
беруть участь у самоврядуванні, суспільно корисній праці.  

Отже, лікувально-педагогічний уплив на дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 
можливий за умови тісного взаємозв’язку педагогів, психологів, медичних працівників. Уся робота 
спрямована на встановлення дружніх стосунків та виховання гуманних взаємин між ними. Вихідною 
умовою активно-дієвого гуманного ставлення учнів до однолітків є розвиток у них здатності до 
співчуття і співпереживання іншому, а також досвід радісних переживань та задоволення від 
безкорисливої турботи про інших.  
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Москвина Т.Ф. Исторический аспект развития детских лечебно-оздоровительных учреждений. 

В статье представлен исторический аспект развития лечебно-оздоровительных учреждений для 
детей, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы. Лечебно-оздоровительное 
учреждение рассматривается как единый социальный организм, главной задачей комплексной 
реабилитации которого является обновления физического, личностного и социального статуса 

младших школьников на основе воспитания гуманных отношений. 

Mоskvina Т.P. Historical аspect of developing medical and health enhancing institutions for children. 

The article presents the historical aspect of developing medical and health enhancing institutions for 
children suffering from the consequences of Chornobyl catastrophe. The medical and health enhancing 
center is viewed as a single social body which aims at complex rehabilitation of junior pupils (namely, 

enhancing their physical, personal and social status) on the basis of forming human values.
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ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЗМІСТУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 
УКРАЇНИ У 50 – 90-Х РОКАХ XX СТОЛІТТЯ 

У статті здійснено історико-педагогічний аналіз наукових і практичних доробок з розвитку 
змісту початкової освіти в історії вітчизняної педагогіки; визначено етапи розвитку змісту 

початкової освіти. 

У суспільних умовах реформування освіти, що здійснюється на принципах, визначених у Законі 
України "Про загальну середню освіту", виникає необхідність  якісних змін у галузі освіти, 
обґрунтування мети, змісту, методів навчання і виховання, які сприяли б формуванню соціально 
активної особистості. Зміна ідеології освіти і, відповідно,  її мети щодо розвитку особистості учня 
ставить  перед суспільством проблему історико-педагогічного дослідження розвитку української 
школи. Аналіз тенденцій розвитку системи освіти України в другій половині ХХ століття створює 
передумови для вдосконалення змісту освіти на сучасному етапі розвитку. 

Основні аспекти розвитку змісту початкової освіти й педагогічної думки досліджували такі вчені: 
Н.М. Дем’яненко, М.Б. Євтух, Н.Г. Никало, Б.М. Ступарик, О.В. Сухомлинська, М.Д. Яремченко та 
ін., наукові праці яких стали помітним внеском у розроблення педагогічної освіти України. Проблеми 
змісту початкової освіти вивчалися такими вченими-практиками як М.М. Скаткін, І.Я. Лернер, 
В.В. Раєвський, В.С. Ледньов. У сучасних науково-педагогічних дослідженнях розглядаються різні 
аспекти організації початкової освіти. 

Метою статті є аналіз наукових і практичних напрацювань у розробці змісту української освіти в 
історії вітчизняної педагогіки і психології, визначення етапів розвитку змісту початкової освіти  у 
другій половині ХХ ст. у межах хронологічних рамок.  

Об’єкт дослідження – історія розвитку змісту початкової освіти у другій половині ХХ століття. 
Предметом дослідження є тенденції розвитку змісту початкової освіти України другої половини 

ХХ століття. 
Відповідно до мети дослідження визначено його основні завдання: проаналізувати соціально-

економічні та педагогічні передумови розвитку змісту початкової освіти у другій половині ХХ ст.; 
визначити і охарактеризувати основні етапи процесу розвитку початкової освіти в межах 
хронологічних рамок. 

Методи дослідження – історичний, проблемний і структурний у їх нероздільній єдності. Крім того, 
використовуються пошукові методи аналізу, синтезу, теоретичного та історичного узагальнення 
історичних фактів; аналіз наукових історичних концепцій становлення та розвитку  змісту початкової 
освіти України. 

Другу половину XX століття в історії України умовно поділяють на три періоди, що мають 
суттєво відмінний історичний зміст. Перший – це часи "відлиги", коли була зроблена спроба частково 
реформувати тоталітарну радянську систему, перетворити її життєздатний суспільний організм. 
Другий період став часом політичної та ідеологічної реакції, прогресуючого занепаду й розкладу 
тоталітарної системи. Третій період, що охопив останнє десятиріччя минулого століття, позначений 
здобуттям Україною незалежності, характеризується кардинальними змінами політичного і 
соціокультурного життя суспільства. Процеси, що відбувалися в економіці України протягом цього 
часу, неодноразові спроби реформ не могли не позначитися на стані освіти. 

Перша половина 50-х років XX століття була найбільш сприятливою для Української РСР за 
економічними показниками: стабільно, на 5% щороку, зростала продуктивність праці, підтримувалася 
товарно-грошова збалансованість. У кінці 50-х років почалися деякі економічні труднощі, але 
індустріальне виробництво в 60-70-ті роки продовжувало зростати. У цей період Радянський Союз 
досяг своєї найбільшої могутності. Однак друга половина 70-х років була позначена стагнацією 
державно-соціалістичної економіки; на початку 80-х років економіка знаходилась уже в стані 
глибокої кризи. СРСР досяг високого рівня виробництва, особливо у воєнно-промисловій сфері, 
проте, оскільки механізму гнучкого оновлення інтелектуальної та технічної культури  не існувало, 
економіка фактично існувала за рахунок системи економічного насильства, яка не розв'язувала 
протиріч, а заганяла їх углиб. 

Таким був економічний стан післясталінської доби, яка в часи Хрущова офіційно називалася 
"великим десятиліттям", а після його усунення – "розвинутим соціалізмом". Це була доба 
поступового розкладу тоталітарної системи, що закінчилася повним розпадом 1991 року при спробі її 
реформування [1: 728].   
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Сфера освіти протягом другої половини XX століття зазнавала істотних змін і перетворень. Її 
намагалися реформувати, щоб змусити ефективніше відповідати завданню модернізації суспільства 
на соціалістичних засадах. Відповідно до цих умов відбувалося становлення та розвиток змісту 
початкової освіти.  

У 1934 році в СРСР відбулося впорядкування структури шкільної освіти. Початкова школа стала 
частиною єдиної загальноосвітньої школи, її першим ступенем. Закінчення початкової школи 
відкривало для учнів можливість для продовження загальної освіти. Ця роль початкової школи 
збереглася надалі під час усіх перетворень радянської системи освіти від запровадження 
початкового всеобучу  у 1930 році до курсу на всезагальну середню освіту молоді в середині 60-х – 
наприкінці 80-х років.   

Після закінчення Великої Вітчизняної війни в Україні розпочалась масштабна робота з 
відродження народного господарства та відновлення загальноосвітньої школи. Здійснювалася 
відбудова і будівництво шкільних приміщень, значне розширення мережі шкіл і збільшення числа 
учнів у них. У 1949 році в країні було здійснено перехід до загальної обов'язкової семирічної освіти. 
Витрати на освіту у 1950 році порівняно з 1940 р. зросли в три рази і склали 5,7 млрд. крб. [2: 306].  

Комуністична партія розглядала освіту як найголовнішу частину своєї ідеологічної системи. 
Директиви XIX з'їзду КПРС у галузі освіти передбачали під час п'ятої п'ятирічки у 1951 – 1955 рр. 
завершити перехід від семирічної до загальної – десятирічної – середньої освіти у великих 
промислових і культурних центрах країни – столицях союзних республік, містах республіканського 
підпорядкування, обласних, краєвих та найбільших промислових центрах; здійснити підготовку умов 
для повного введення у наступній п'ятирічці загальної середньої освіти в решті міст і сільській 
місцевості; збільшити будівництво міських і сільських  шкіл приблизно на 70% порівняно з 
попереднім п'ятирічним планом [3: 70]. 

Вирішуючи ці завдання, органи народної освіти працювали над зміцненням початкової і 
семирічної школи, оскільки від рівня їх роботи залежав успішний розвиток середньої школи. 
Серйозною перешкодою на шляху реалізації середньої освіти в масштабах, передбачених п'ятирічним 
планом, були у цей період неуспішність та другорічництво і, як  наслідок, значний відсів учнів зі 
школи. На кінець 1953-1954 навчального року  в Радянському Союзі в цілому у I-IV класах 
залишалося 96,9% з усіх учнів, які розпочали навчання 1 вересня [3: 71]. Фактично відсотки відсіву 
означали, що школу перестали відвідувати десятки тисяч дітей. У 1952-1953 навчальному році в 
Україні більше 100 тисяч дітей 7-15 років не було охоплено навчанням. Наступного навчального року 
зі шкіл біло відсіяно 77 тисяч учнів, причому за перше півріччя тільки зі шкіл Києва вибуло більше 
1000 дітей [4: 47].     

Водночас у практиці роботи українських шкіл відзначався відрив від життя. У рішенні ЦК КП Ук-
раїни "Про недоліки у роботі Міністерства освіти щодо керівництва школами Української РСР"  від 
16 квітня 1953 р. зазначалося, що в багатьох школах України викладання основ наук велося  на 
низькому ідейному і науковому рівні [4: 46].  Невисокою залишалася якість навчання. Над пошуком 
шляхів розв'язання цієї проблеми працював видатний радянський вчений-педагог М.О. Данилов [5]. 

Перша половина 50-х рр. позначена серйозними змінами у мережі шкіл. Зокрема, малокомплектні 
школи ліквідовувалися, а великі початкові школи реорганізовувалися у семирічні. Однак нерідко ця 
робота здійснювалася поспішно і необґрунтоване скорочення малокомплектних початкових шкіл 
зумовлювало погіршення задоволення ними потреби населення а освіті. 

До середини 50-х років XX століття основні зусилля радянської школи спрямовувалися на 
підготовку учнів до навчання у вузах і технікумах і, на думку керівних партійних органів, не давала 
потрібної підготовки до практичної діяльності, для роботи у промисловості та сільському 
господарстві. Таким чином, з 1954 р. Міністерство освіти України приступило до впровадження в 
загальноосвітніх школах виробничого навчання, маючи на меті поєднання загальноосвітньої 
підготовки з підготовкою до практичної діяльності в різних галузях народного господарства. 

У резолюції XIX з'їзду Компартії України (1956 р.) перед партійними органами на місцях 
ставилося завдання забезпечити подальший розвиток народної освіти, підвищити рівень навчально-
виховної роботи в школі, вжити заходів до практичного здійснення політехнічної освіти, забезпечити 
зв'язок навчання з суспільно корисною працею. У 1955-1956 навчальному році до навчального плану 
школи як самостійний предмет було введено ручну працю у I-IV класах. Однак складність цього 
завдання полягала у неготовності вчителів та матеріально-технічної бази до його виконання. 

У 1956 році XX з'їзд КПРС запропонував не тільки запровадити викладання нових предметів, які 
давали б основи знань у сфері виробництва, але й систематично залучати учнів до праці на 
підприємствах, дослідних ділянках і шкільних майстернях. Було визнано необхідним перебудувати 
навчальні програми середньої загальноосвітньої  школи з метою її тіснішого зв'язку з виробничою 
практикою. 
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Питання перебудови системи народної освіти в середині 50-х років було винесено на обговорення 
громадськості. 24 грудня 1958 року Верховна Рада СРСР прийняла "Закон про зміцнення зв'язку 
школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти в СРСР", який визначав основні 
шляхи подальшого розвитку радянської загальноосвітньої школи.  У  квітні 1959 року питання про 
перебудову школи було винесено на розгляд Верховної Ради УРСР, яка ухвалила "Закон про 
зміцнення зв'язку школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти в Українській 
РСР".  Структура і діяльність школи значно перебудовувалися. Замість загальної обов'язкової 
семирічної освіти вводилася загальна обов'язкова восьмирічна освіта, було визначено типи 
навчальних закладів, які давали повну середню освіту. Головним завданням радянської школи стаття 
1 Закону визначала "підготовку учнів до життя, суспільно-корисної праці, дальше підвищення рівня 
загальної і політехнічної освіти, підготовку освічених людей, які б добре знали основи наук, 
виховання молоді в дусі глибокої поваги до принципів соціалістичного суспільства, в дусі ідей 
комунізму. Провідним началом життя і виховання в середній школі повинен стати тісний зв'язок 
навчання з працею, з практикою комуністичного будівництва". Було визнано за потрібне вже з 
перших років навчання готувати дітей до того, що вони повинні надалі брати участь у суспільно 
корисній праці [6: 226].     

Переведення шкіл з семирічного на загальнообов'язкове восьмирічне навчання було розпочато з 
1959-1960 навчального року і закінчено у 1961-1962 році. У невеликих населених пунктах зберігалися  
невеликі початкові школи у складі I-IV класів, після закінчення яких учні мали переводитися в п'яті 
класи найближчих шкіл [6: 227].     

Слід зазначити, що спроба поєднати загальну і політичну освіту з професійною підготовкою в 
багатьох школах себе не виправдала. 

У кінці 50-х років починаються теоретичні та експериментальні пошуки шляхів вдосконалення 
змісту шкільної освіти. Предметом розгляду стало широке коло питань, а саме: залежність змісту 
освіти від рівня і характеру розвитку економіки, науки, техніки і культури; особливості вікового 
розвитку учнів на різних ланках навчання; принципи побудови програм виховної роботи; організація і 
методи політехнічної освіти; міжпредметні зв'язки, навчання і розвиток.     

Основними етапами розвитку змісту початкової освіти у другій половині  XX  століття 
визначено наступні: 

I. 50-ті – середина 60-х років: панування традиційного змісту початкової освіти, спрямованого на 
накопичення учнями певного переліку знань. Протягом 1951–1955 рр. у галузі освіти стояло завдання 
завершити перехід від 7-річної до загальної середньої освіти у великих промислових і культурних 
центрах країни. З середини 50-х рр. основні завдання радянської школи спрямовувалися на підготовку 
учнів до навчання у вузах і технікумах. У 1958 році відповідно до закону "Про зміцнення зв'язку школи 
з життям і подальший розвиток системи народної освіти в СРСР" у школах вводилися нові навчальні 
програми і плани, які визначали зміст політехнічної освіти. Відтак, у початкових класах було 
запроваджено навчання ручній праці. У 1959 р. відбулося введення загальної обов'язкової 8-річної 
освіти. Початкова школа втратила свою функціональну самостійність і стала лише фундаментом 
подальшого навчання. Протягом зазначеного періоду вносилися корективи у зміст початкового 
навчання, однак наукового обґрунтування вони не мали. Таким чином, до середини  60-х років 
початкова школа залишалася на рівні довоєнних вимог.   

II. ІІ половина 60-х – 70-ті роки:  період суттєвого вдосконалення змісту початкової освіти на 
основі наукової теоретичної концепції його конструювання. У цей період відбувалося суттєве 
вдосконалення змісту початкової освіти. Було переглянуто психолого-педагогічні концепції 
початкової освіти, виявилася наукова неспроможність поглядів, згідно з якими здібності молодших 
школярів до абстрагування та узагальнення розвинуті ще слабко, тому їх навчання слід здійснювати 
на конкретному матеріалі. Тому була розроблена концепція розвиваючого навчання (В.В. Давидов, 
Л.В. Занков, Д.Б. Ельконін). З'ясувалося, що 4-річна початкова школа була структурою ізольованою 
від решти ступенів навчання. Відтак, з 1971 р. навчання в початковій школі скоротилося з 4-х до 3-х 
років. Була розроблена (М.А. Пишкало та ін.) методична система навчання молодших школярів, яка 
включала нові цілі, зміст, методи, форми і засоби навчання,  а також комплекс взаємозв'язків між 
цими компонентами. Основними тенденціями реформування змісту початкової освіти на цьому етапі 
був перехід від традиційно-концентричного принципу побудови навчальних програм до лінійно-
концентричного визначення змісту предметів, підвищення теоретичного рівня засвоєння знань, 
прискорення темпів навчання. 

III. 80-ті роки:  реформування змісту  початкової освіти відповідно до збільшення її тривалості з 
трьох  до чотирьох років із урахуванням принципів розвиваючого навчання. З 1981 року розгорнулася 
робота з побудови системи початкового навчання дітей з 6-річного віку. У 1984 р. "Основні напрями 
реформи загальноосвітньої і професійної школи" запроваджували дослідне навчання шестирічок. 
Труднощі в реалізації цієї програми зумовлювалися з недостатньою розробкою психолого-
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педагогічних,  методичних питань і з недоліками професійної підготовки учителів. Ґрунтовного 
перегляду принципів освіти не було здійснено. Освітні реформи не дали очікуваних результатів. У 
кінці 80-х рр. ідеї розвиваючого навчання почали використовуватися в масовій початкові школі.  

IV. 90-ті роки:  побудова нового змісту початкової освіти відповідно до мети та завдань 
національної школи. Здобуття Україною незалежності висунуло актуальні вимоги до змісту 
початкової освіти. Нові історичні реалії позначили появу нової освітньої парадигми. Нормативні 
документи  90-х  рр. у галузі початкової освіти засвідчили оновлення її змісту. Зміст початкової 
освіти став варіативним. Велася активна підготовка до його реформування. 

Зміст освіти на кожному етапі суспільного буття залежить від рівня розвитку науки і культури, 
специфіки системи народної освіти, відведеного часу, теоретичного і практичного значення окремих 
галузей науки в загальній системі людських знань, завдань суспільства і держави у галузі політики, 
економіки, виховання. Розвиток  змісту початкової освіти  України в другій половині ХХ ст. також 
відбувався під впливом прогресивних ідей, із зміною суспільних відносин виникали різні системи 
навчання, одні педагогічні ідеї змінювались іншими.  

Таким чином, при визначенні перспектив розвитку освіти в Україні повинні враховуватись 
особливості нашого суспільства, ті завдання, які стоять перед освітою України на сучасному етапі. 
Необхідно також зберегти і використовувати досягнення педагогічної думки, організаційні  форми і 
методи, які історично склалися. 
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школы во второй половине ХХ столетия. 
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The article analyzes scientific and practical findings in the sphere  of primary education development in the 
history of Ukrainian  pedagogics and psychology. It also studies the basic stages of primary school 

development in the second half of the ХХth century. 



 

© Сіранчук Н.М., 2006 
43 

УДК 372.461:811.161.2'373.612.2.  
Н.М. Сіранчук, 

аспірант  
(Рівненський державний гуманітарний університет) 

РОБОТА НАД МЕТАФОРИЧНІСТЮ ТА ФРАЗЕОЛОГІЄЮ ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

У статті запропоновано методику та результати дослідження роботи над метафоричністю та 
фразеологією образного мовлення молодших школярів. 

У Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті, де визначено перспективи 
подальшого вдосконалення навчально-виховного процесу, наголошується, що освіта має сприяти 
"формуванню високої мовної культури та мовної компетентності громадян, поваги до державної 
мови" [1: 4]. З метою підвищення рівня культури мовлення школярів зміст шкільної освіти відповідно 
до етнокультурознавчого компонента має спрямовуватися на здійснення естетичного впливу засобами 
української мови як навчального предмета, одним із шляхів реалізації якого є ознайомлення з 
характерними якостями української мови, з багатством, мелодійністю, образністю [2: 18].  

Вивчаючи досвід учених (В.В. Виноградова, Г.О. Винокур, І.Р. Гальперина, Б.М. Головіна, 
О.І. Єфимова, А.П. Коваль, В.П. Ковальова, Л.О. Новикова, О.І. Федорова, З.Т. Франко та ін.), ми 
дійшли висновку, що під поняттям "образне мовлення" треба розуміти мовлення, у якому 
передбачається вживання  слів і словосполучень у незвичайному метафоричному значенні, що дає 
можливість художньо відтворювати дійсність.  

Образність, як лінгво-семантична та стилістична категорії вченими В. Виноградовим, 
Г. Винокуром, І. Гальпериним, Б. Головіним, Я. Мельничайко, Л. Новиковим, та ін. розглядається у 
зв’язку з роллю та функціонуванням мовних засобів (виразників) у текстах художнього стилю. У 
лінгвістичній науці зустрічається термін "поетична семантика", що означає систему образних засобів 
та її реалізацію в текстах [3: 135]. 

Враховуючи специфіку започаткованого нами дослідження, ми вважаємо за потрібне дослідити 
лише ті виразники образності, які є доступними для дітей молодшого шкільного віку.  

У дослідженні ми виходили з того, що мовленнєві уміння – це здатність мовця виконувати 
мовленнєві дії відповідно до комунікативних умов і мети спілкування. Мовленнєві уміння тісно 
пов’язані з навичками, що являють собою способи  реалізації комунікативних дій. Комунікативні 
уміння й навички формуються під час роботи над усним і писемним мовленням і вдосконалюються на 
основі знань граматичної і стилістичної основ мови[4 :35]. Ми визначили, що образномовленнєві 
уміння – це здатність мовця використовувати в мовленні виразники образності відповідно до 
комунікативних умов і мети спілкування. 

До образномовленнєвих умінь у початкових класах можна віднести вміння використовувати  в 
мовленні: 

− деякі  з  фонетико-словотворчих виразників образності (різноманітні префікси з емоційним 
забарвленням, суфікси на означення згрубілості та пестливості); 

− деякі з лексико-семантичних виразників образності (багатозначні слова, синоніми, антоніми, 
омоніми); 

− синтаксичні виразники образності: прислів’я, приказки, крилаті вислови; фразеологізми 
(ідіоми);  

−  деякі з тропів (епітет, порівняння, метафору, уособлення, гіперболу); 
−  стилістичну фігуру – риторичне запитання; 
−  елементи інтонаційної виразності.  

У попередніх публікаціях, аналізуючи результати констатувального експерименту розвитку 
образного мовлення, ми засвідчили, що переважна більшість учнів, які за результатами тестової 
діагностики досягли високого і достатнього рівнів розвитку образного мовлення, після проведення 
другого етапу констатувального експерименту  (діагностики образно мовленнєвих умінь у зв’язному 
тексті) вийшли лише на середній та низький рівні розвитку образного мовлення. Було відзначено, що 
учням важко висловлюватись, оскільки накопичені ними образи залишаються не підкріпленими тими 
словами (словосполученнями, реченнями), які необхідні для точної і влучної передачі думок. 

Відповідно до змісту формувального експерименту було розроблено комплексні моделі розвитку 
образного мовлення учнів 1-4-х класів на уроках української мови (на матеріалі теми "Прикметник") 
та на уроках читання, що відповідають календарному плануванню означених уроків. В основу першої 
з них покладено певну систему методик з виразниками образності, які виступили своєрідним 
інструментарієм у поетапному комплексному навчанні дітей образності мовлення. Засобами 
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означеного навчання слугували інтонаційно правильне, виразне, образне мовлення вчителя; наочність 
(природна, малюнкова, звукова, символічно-графічна); художній текст у єдності змісту і форми. 

 Робота над дослідженням була побудована так, що відповідно до природи навчального матеріалу 
та вимог програми для початкових класів у навчальний матеріал вводились визначені нами виразники 
образності. Робота над кожним з цих виразників проходила в три етапи: І етап – пропедевтичний 
(підготовчий), ІІ етап – ознайомлювальний і ІІІ етап – комунікативно-творчий. 

У статті ми розглянемо введення в уроки за темою "Прикметник" та в матеріал уроків читання 
роботи над метафоричністю та фразеологією образного мовлення третьокласників.  

Мета статті – показати можливі шляхи розвитку метафоричності та фразеологічності мовлення 
учнів ІІІ класу. Під метафоричністю розуміється здатність слова виступати в переносному значенні. 
Оволодіння цим образномовленнєвим вмінням свідчить про сформовані вміння дитини вживати в 
мовленні слова в прямому і переносному (метафоричному) значеннях, сприймати й оцінювати 
зображувально-виражальний аспект мовленнєвого висловлення, відчувати емоційно-оцінні конотації 
слів. 

Під фразеологічністю розуміються вживання особливо стійких словосполучень у мовленні, в яких 
лексичне значення окремих слів частково або повністю замінене новим значенням. Доцільність 
використання терміна "фразеологізм" (phrases – мовленнєвий зворот, logos – вчення) в роботі з 
молодшими школярами вирішує вчитель. Можна вживати термін "образне висловлювання". Даючи 
чітке тлумачення фразеологізму, а потім шляхом лінгвістичних або логічних міркувань пояснюючи 
його смисл, учитель включає учнів в активну розумову діяльність, змушує задумуватися над 
значенням слів і виразів, задаючи їм запитання, чому ми так говоримо, і тим самим підвищує рівень їх 
мислительних здібностей. 

Великого значення фразеологічному матеріалу надавав К.Д. Ушинський. Він вважав за необхідне 
введення фразеологізмів у шкільні навчальні книги, починаючи з "Азбуки" , для того щоб  "дитина 
подивилась на предмети ... проникливим оком народу і висловилася його влучним словом". " Вводячи 
дитину в народну мову, ми вводимо її у світ народної думки, народного почуття, народного життя, в 
сферу народного духу" [5: 338]. 

Робота над розумінням учнями фразеології рідної мови може відбуватися у міру того,  як 
фразеологізми зустрічаються в текстах підручників та художньої літератури, яку читають діти. У 
цьому випадку вчитель, пояснюючи смисл фразеологізму, що зустрівся, та його походження (якщо 
можливо), зосереджує увагу дітей на його емоційній забарвленості та  стилістичній функції. Таким 
чином виховується відчуття рідної мови, показуються її виразні можливості, які яскраво 
розкриваються в творах художньої літератури. Так учитель допомагає учневі побачити своєрідність і 
виразність мовлення художнього твору, яке створюється значною мірою використаними в ньому 
фразеологізмами; формується справжній читач, здатний оцінити художню цінність творів, отримати 
задоволення від читання.    

Однак уведення фразеологізмів до активного словника учнів може забезпечуватися завдяки  
випередженню "зустрічей" з ними, якщо лексичну роботу з фразеологізмами вводити в систему 
розвитку мовлення.  

У системі формування метафоричності та фразеологічності мовлення ми виділяємо три аспекти: 
1) усвідомлення учнями метафор та фразеологізмів 2) розуміння і 3) вживання в мовленні. Мета 
навчання пов’язана з реалізацією функціонально-системного підходу, що передбачає комплексний 
розгляд слова в єдності його значень (прямого і переносного), функціонування і сполучних 
властивостей. Результативність роботи з розвитку метафоричності та фразеологічності мовлення 
підвищиться, якщо будуть встановлені міжпредметні зв’язки між уроками української мови і читання: 
те, що розглядалося на уроках української мови, має закріплюватись на програмному матеріалі з 
читання або на матеріалі прочитаних художніх творів у позакласному читанні. Діти закріплюють те, 
що їм було повідомлено на уроках української мови. 

Роботу над метафоричністю та фразеологією мовлення доцільно проводити в три етапи. 
На першому етапі необхідно забезпечити підготовку дітей до розуміння метафор та 

фразеологізмів: організувати спостереження над словами, вжитими в переносному значенні, 
привернути увагу дітей до мови художнього твору, дати поняття про порівняння, образний вислів, 
сформувати усвідомлення явищ багатозначності слів. 

У ході спостережень над словами в переносному значенні  виділяємо образний вислів 
(словосполучення), пояснюємо його значення; з’ясовуємо, яку ознаку явища воно характеризує; 
пояснюємо доступні учням вислови залежно від змісту прочитаного (чому автор вибрав саме цей 
вислів?) і просимо учнів висловити своє ставлення до слова або виразу (який особливо сподобався і 
чому?). 

Правильному сприйняттю багатозначних слів, мовних метафор (шишка на лобі, голова і хвіст 
поїзда, пашать щічки та ін.) сприяє застосування контробразу ("неправильних малюнків" і 
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"неправильних висловів"). Ефективність його пояснюється наочним зіткненням прямого і 
переносного значення слова. У бесіді вчитель звертає увагу на те, що предмети, названі одним 
словом, мають схожість (визначають основу переносу), тобто встановлюють, у якій частині 
багатозначного слова його значення стикаються, пересікаються, "накладаються" одне на одного. Для 
цього учні порівнюють предмети, помічаючи між ними схожість і відмінність за кольором, формою, 
величиною та іншими ознаками, ніби переносять ознаки одного предмета на інший: 

1. - На що схожий соняшник? 
- Що спільного між сонцем і соняшником? 
- Пропонуємо загадку: На городі при доріжці стоїть сонечко на ніжці, тільки жовті 

промінці не дають тепла руці. 
2. – Подивіться на небо. Якими ви бачите хмарки? На що вони схожі? 

Після відповідей учнів учитель ознайомлює з літературними зразками того, якими 
побачили хмари майстри слова: 
 З краю неба насувались білі, наче молочні, хмари (За М. Коцюбинським).  

Пояснення багатьох фразеологізмів базується на звернені до багатозначності слова: У нього є 
голова на плечах – це завдання він вирішить або Цей хлопець з головою – він знайде правильне 
рішення. Чому так говорять тільки про розумну людину, адже голова є у всіх? На це запитання діти 
відповідають після пояснення значення слова голова. За допомогою коротких контекстів, 
запропонованих учителем (типу словосполучень похитати головою, кучерява голова або  розумна 
голова, ясна голова), учні з’ясовують пряме і переносне значення слова голова. Далі вчитель 
зосереджує їх увагу на переносному значенні –  "розум, свідомість", що й допомагає підвести учнів до 
розуміння значення цих фразеологізмів. 

В українській мові багато фразеологічних висловів, які мають структуру порівняння і 
починаються з сполучника як: як вітром здуло – швидкість зникнення когось порівнюється із 
швидкістю вітру; як дві краплі води – схожість когось порівнюється з абсолютною однаковістю двох 
краплин води; як води в рот набрав –  чиєсь мовчання порівнюється з вимушеним мовчанням 
людини, що набрала в рот води; як крізь землю провалився – ніхто не бачив, як він пішов, а його 
немає, зник та ін. Пояснення цих висловів має спиратися на логічне джерело порівняння. Крім того, ці 
фразеологізми, "видимі" для дітей: варто тільки запропонувати їм уявити собі реальну ситуацію – чи 
всидиш спокійно на голках, на їжаку? Звідси і вислів сидіти як на голках, тобто "бути в стані 
сильного хвилювання".  

Від того, наскільки міцно буде сформовано вміння школярів  визначати основу переносу, залежить 
подальше розуміння і вживання метафор. 

На цьому етапі використовуються вправи, що ілюструють учням зразки вживання багатозначних 
слів, порівнянь. У процесі аналізу мовного матеріалу, вставляючи нове слово в словосполучення, 
повторюючи вголос або записуючи приклади словосполучень і речень з багатозначними словами або 
порівняннями, діти засвоюють значення слова в контексті, сполучні можливості означеної лексичної 
одиниці, через знання граматики. 

Відомо, що підвищити цікавість учнів до уроків української мови можуть завдання, які  
пропонуються у формі дидактичної гри, наводимо далі: 
 "Доберіть слівце". Доберіть слово так, щоб у підкресленого слова з’явилось інше значення: 
спинка дівчинки – спинка ..., хвіст собаки – хвіст ..., носик чайника – носик ..., йде учень – йде ... та ін.   
 "Що може бігти?" Якщо таке словосполучення можливе, плесніть у долоні. 
 Біжать діти, бігла собака, біжить річка, біжать канікули, біжать машини, біжить вода, 
біжить град, біжить час, біжить небо. 

Другий етап (ознайомлювальний) спрямований на усвідомлення і розуміння третьокласниками 
метафор та фразеологізмів як лексичного художнього засобу мовлення. Він включає знайомство із 
способами утворення метафор, уособлень; засвоєння зразків фразеологізмів, метафор, уособлень та 
наслідування; складання за аналогією прикладів. 

Зразки метафоричного мовлення на дібраному дидактичному матеріалі забезпечують 
демонстрування наступних методів і прийомів: бесіда, показ мовленнєвого зразка, спостереження над 
текстом (аналіз метафор, фразеологізмів), складання словосполучень і речень за зразком, 
перетворення деформованих речень, записування та заучування метафор, фразеологізмів напам’ять, 
переказ. За допомогою означених методів і прийомів у свідомості дітей формується модель 
мовленнєвої діяльності, основним змістовим компонентом якої є вибір найбільш яскравих і точних 
слів та конструкцій. Тому ефективні завдання: вставте в речення, текст слова за смислом; складіть 
словосполучення та речення за зразком; порівняйте вживання дієслів: дрова гарно палають – від 
морозу палають щічки, хворий глухо застогнав –  корабель стогнав і тріщав.  
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Учитель може запропонувати дітям ситуативний текст із завданням вставити пропущені вирази: 
Одного разу два товариші пішли в найближчий ліс по гриби. Раптом на повороті лісової стежини 
вони зіткнулись ... з величезним лосем. Від несподіванки і страху вони ... ... ... в сторону дому. 

(Для довідки: ніс до носа, швидко побігли, помчали щодуху.) 
Аналіз проведеної роботи яскраво покаже, що текст без фразеологізмів у цьому випадку, не 

виразний і просто не цікавий. Фразеологізм помчались що духу показує найбільшу швидкість бігу, 
таку, наскільки вистачає дихання.  

Вправи, які виконують учні на  другому етапі, спрямовані на практичне застосування отриманих 
дітьми знань і вмінь, формування мовленнєвих умінь. На уроках української мови школярі 
знайомилися на прикладі загадки з метафорою, фразеологізмом, складали словосполучення, речення, 
із словами у переносному значенні та стійкими словосполученнями, усвідомлювали способи 
виникнення метафор, уособлень, фразеологізмів.  

На уроках читання робота учнів складається з аналізу відтінків значення та особливостей 
уживання слів в художньому тексті, пропонуються завдання, спрямовані на перетворення такого 
мовного матеріалу: синонімічну заміну з метою доречного виявлення слова в переносному значенні, 
добір антонімів до поданих слів.  

Фразеологізми досить часто можуть бути введені в синонімічну, а також в антонімічну роботу. 
Наприклад, бігти швидко – мчати на весь дух – мчати що духу; далеко – куди Макар телят не ганяв 
– у чорта на куличках – за тридев’ять земель; або: працювати добре – засукавши рукави – не 
покладаючи рук, але: працювати погано – спустивши рукави – через пень-колоду і т.д. 

Велике значення має такий спосіб роботи над текстом, як усне (словесне) малювання. Воно 
допомагає перевірити, чи співвідноситься образ, що виник у дітей, з тими словами і висловами, за 
допомогою яких зображується та чи інша картина. Відтворення в уявленні дітей картин, що 
намальовані словами, збагачення школярів "образними" уявленнями, слугує засобом виховання у 
дітей метафоричного мовлення.  

Третій етап (творчий) є найвищим, що включає в себе доступну цьому віку (9-10 років) форму 
усвідомлення способів утворення метафор та фразеологізмів, уміння самостійно і творчо 
користуватися ними в мовленні. Основними завданнями цього етапу є: формування вмінь самостійно 
створювати метафори і вживати їх в усному і писемному мовленні; застосовувати вивчені 
фразеологізми в усному і писемному мовленні;  вчити оцінювати образність метафоричного та 
фразеологічного мовлення. 

На цьому етапі здійснюється вихід на рівень речень і тексту, коли учень вільний у виборі засобів 
мовлення. Він може вибрати найбільш яскраві і точні слова для висловлення думки, вжити 
порівняння, метафори, фразеологізми в усних відповідях, переказах і творах. Пропонуються завдання: 
скласти (спочатку усно, потім письмово) власні речення з обов’язковим використанням метафор; за 
темою твору дібрати порівняння, метафори та ввести їх у текст-опис. Доцільно ввести написання 
творів, побудованих на прийомі уособлення ("Що розповіла мені парта", "Розповідь берізки"), твори 
за спостереженнями ("Улітку в лісі", "Зимовий вечір у місті"), твори за картинами і на вільні теми.  
Вже засвоєні учнями фразеологізми можуть використовуватись у творчих завданнях типу: склади 
речення або коротку розповідь, намалюй портрет друга, вживаючи запропоновані фразеологізми.  

Творчі вправи, в тому числі творення власних загадок та їх аналіз, складання творчих диктантів 
сприяє поглибленню розуміння ролі метафори  в мовленні, введенню образних висловів в активний 
словник школярів. 

Організована таким чином робота позитивно впливає на розвиток творчого уявлення, логіки, 
мислення і мови дітей. Якщо школярі усвідомили способи і прийоми утворення переносних значень 
слів, розуміють метафори та фразеологізми і використовують їх в усному і писемному мовленні, то в 
такому випадку вони придбали елементарні знання про побудову метафоричного та фразеологічного 
мовлення, що сприяє вирішенню головного завдання – підвищення мовленнєвої культури молодших 
школярів. 

Після експериментального навчання у третьому класі дітям контрольної та експериментальної 
груп було запропоновано контрольний зріз, яким передбачалися два завдання: 

− - написати твір за темою якого потрібно було дібрати порівняння, метафори та ввести їх в 
текст-опис. 

− - намалювати портрет друга, вживаючи запропоновані фразеологізми (не вішати носа, стояти 
горою, не вдарити в бруд лицем, майстер на всі руки). 
У молодших школярів, що навчалися за експериментальною методикою, вже до кінця навчального 

року рівень розвитку метафоричності та фразеології мовлення виявився в два рази вищим, ніж у 
ровесників, які навчалися традиційною системою (КК). Проілюструвати розвиток метафоричності ми 
можемо на прикладі написання твору-опису "Калина", проведеного на уроці розвитку зв’язного 
мовлення за складеним планом: 
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1. Яка це рослина? 
2. Де вона любить рости? 
3. Яка калина весною? 
4. Яка вона восени і взимку? 
5. За що люди люблять і шанують калину? 

Крім традиційних, перед учнями стояло завдання дібрати порівняння, метафори та ввести їх у 
текст-опис. Наводимо далі розповідь учениці ЕК Олі М.:  

"Калина – невисокий кущ. Вона росте на вологих місцях у лісі, в лузі. Українці садять калину біля 
хати. 

Навесні вона, немов наречена, виграє своїм білим, пишним вбранням у промінні сонця. Восени 
важкі калинові кетяги, наче ліхтарики виблискують світлом і теплом цілющих ягід. Взимку кущ 
калини схожий на яскраво-червону троянду на білому вбранні Зими-чарівниці. Калину здавна 
шанують і люблять люди за її красу та лікувальні властивості. 

Калина стала символом нашої Батьківщини."   
Розповідь учениці КК Надії В.: "Калина – це невисокий, але пишний кущ. Вона росте на вологих 

місцях у лісі, в лузі. Садять калину і біля хати. 
Весною вона цвіте білим цвітом. Восени грона калини стають червоними. Ягоди наливаються 

соком. Узимку кущ калини особливо гарний. Кругом біліє сніг, а червоні кетяги палахкотять, як 
ліхтарики.  

Калину здавна шанують і люблять люди за її красу і лікувальні властивості." 
Ілюструванням розвитку фразеологічності мовлення можуть слугувати розповіді дітей на тему: 

"Мій найкращий друг" за наступним  планом: 
1. Як звати твого друга (подругу)? 
2. Чим ви  любите займатися разом? 
3. Чому тобі подобається з ним (нею) дружити? 

Крім традиційних, перед учнями стояло завдання вжити в творі запропоновані фразеологізми (не 
вішати носа, мчати що духу, ясна голова, вітром здуло, чкурнути у розсип). 

Розповідь учня ЕК Сашка К.: 
 "Мого найкращого друга звати Максимом.  
Разом з ним  ми любимо грати у м’яч. 
Одного разу ми потрапили м’ячем у двері шкільної сторожки. Ми злякались. Мене як вітром 

здуло, а Максим залишився на місці. Він забрав м’яча та вибачився перед сторожем. 
Мені подобається з ним дружити тому, що він ніколи не вішає носа і знаходить вихід з будь-якої 

ситуації."  
Розповідь учениці КК Зої Ф.:  
"Мою найкращу подругу звати Валею. 
Разом ми любимо гратись ляльками та малювати. У Валі ясна голова і вона легко справляється з 

математичними завданнями.  
Мені подобається з нею дружити тому, що вона добра дівчинка." 
Обґрунтуємо результати дослідного навчання. 

Таблиця 1.1 
Показники образного мовлення 

 
Кількість учнів (у відсотках) 

КК ЕК 
 

Образномовленнєві 
засоби повністю частково не 

виконали 
повністю 

 
частково 

 
не 

виконали 
Метафора 41 49 10 84 10 6 
Фразеологізм 34 42 24 71 21 8 
 
Зіставлення результатів сформованості означених умінь в учнів третіх ЕК  та КК представлено в 

гістограмах (результати зрізових робіт в КК позначені білим кольором, в ЕК – сірим кольором). Дані 
свідчать, що значно вищого рівня розвитку метафоричності та фразеологічності образного мовлення 
досягли учні ЕК, ніж КК (84 % проти 41 % метафоричності мовлення та 71 % проти 34 % 
фразеологічності). Частково виконали завдання на метафоричність мовлення 10 % учнів ЕГ проти 
49 % КГ та на фразеологічність мовлення 21 % учнів ЕГ проти 42 % КГ. Не виконали завдання на 
метафоричність 6 % учнів ЕГ проти 10 % КГ та фразеологічність 8 % учнів ЕГ проти 24 % КГ. 

Під час експерименту вчителі відзначали більш зацікавлене й відповідальне ставлення в учнів 
експериментальних груп до вживання засобів образного мовлення, ніж в контрольних. Аналіз 
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виконаних творчих завдань засвідчив позитивний вплив експериментальної методики на 
загальномовленнєвий розвиток школярів. 
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ЗМІСТ  ПРОФЕСІЙНОЇ  НЕОФІЛОЛОГІЧНОЇ  ОСВІТИ У  ВИЩИХ  НАВЧАЛЬНИХ  
ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ  (1902-1920 РР.) 

У статті на основі архівних матеріалів розглянуто змістовий аспект професійної філологічної 
підготовки фахівців у галузі західноєвропейських іноземних мов на романо-германських відділеннях, 

уперше організованих в Україні на початку ХХ ст. в університетах і вищих жіночих курсах.  

Упродовж останнього десятиріччя Україна наполегливо наближається до європейських стандартів 
вищої освіти з метою успішної інтеграції в освітній і науковий простір Європи. Важливою умовою 
цього процесу є вдосконалення змісту вищої професійної освіти, в тому числі філологічної. Сучасний 
філолог – науковець чи педагог – має поєднувати добре розвинуті мовні й мовленнєві навички й 
уміння з глибокими фаховими науковими знаннями. Зміст і склад останніх як навчальних предметів, 
що формують професійну освіту фахівця, є категорією, яка періодично піддається перегляду. У цьому 
зв’язку незмінний інтерес викликають історико-педагогічні ретроспекції в досвід організації вищої 
школи і підготовки фахівців того чи іншого профілю, який уже став надбанням переважно архівних 
справ. У цьому досвіді й досі можна знайти відповіді на актуальні питання, простежити витоки 
певних закономірностей, виявити причинно-наслідкові зв’язки, перевірити гіпотетичні припущення. 

На жаль, накопичений історією вітчизняної вищої школи досвід професійної підготовки фахівців у 
галузі іноземних мов все ще складає нерозроблений пласт у надрах історико-педагогічних знань, який 
потребує серйозних і системних розвідок. У різномаїтті історико-педагогічних досліджень 
проблематики вищої школи він ще не знайшов достатнього висвітлення. 

Тому метою здійсненого дослідження було ознайомлення зі змістовим аспектом професійної 
підготовки майбутніх фахових знавців західноєвропейських іноземних мов на романо-германських 
відділеннях, уперше організованих на початку ХХ ст. в університетах і вищих жіночих курсах в 
Україні.  

Початок ХХ ст. відзначався суттєвим зростанням значення нових мов у змісті середньої шкільної 
освіти Російської імперії. Відповідно, проблема професійної підготовки власних учителів нових 
іноземних мов, вирішення якої неодноразово відкладалося у минулому, набувала критичної гостроти. 
До цього часу ні від університетських, ні від гімназійних викладачів нових мов не вимагалося 
спеціальної вищої освіти. Оскільки тогочасні історико-філологічні факультети університетів "у масі 
своїй не були пристосовані для підготовки вчителів нових іноземних мов" [1: 21], то відкриття 
спеціальних відділень  при університетах чи окремих вищих навчальних закладів для підготовки 
фахівців у галузі нових мов – "неофілологів" (на противагу знавцям класичних, стародавніх мов) – 
ставало нагальною вимогою часу. 

В Україні перше неофілологічне (романо-германське) відділення було відкрите на історико-
філологічному факультеті університету Св. Володимира у Києві. Створена на факультеті в 1902 р. 
спеціальна комісія переглянула навчальні плани з метою внесення в них необхідних принципових 
змін, а саме: посилення спеціалізації факультетського курсу і поділу його на більшу кількість 
відділень [2: 10-17]. На думку комісії, чинний факультетський навчальний план мав занадто широкий 
загальноосвітній характер, більш доречний для середньої школи, але не для університету, та занадто 
пізній і тому короткий період спеціалізації, який розпочинався лише після двох років вивчення 
загальних наук. Тому в результаті поспішного прослуховування спеціальних предметів студенти 
лише в окремих і виключних випадках відчували себе "введеними у спеціальність" після закінчення 
університету.  

Комісія запропонувала поділити історико-філологічний факультет на п’ять відділень 
(філософське, слов’яно-російське, історичне, класичне і романо-германське) і на кожному відділенні 
скласти свій навчальний план, "досить гнучкий і рухливий, щоб допускати можливість подрібнення 
спеціалізації в межах кожного відділу, відповідно до розумового напрямку і особистих схильностей 
студентів" [2: 11].  

Уже після першого курсу студенти мали чітко визначитися щодо майбутньої спеціалізації. 
Наступні три роки мали присвячуватися спеціальним заняттям в обраній галузі. Для підготовки 
фахівців-неофілологів навчальний план включав наступні предмети: 

А) вступ до романської філології (2 год. у тиждень), переклад, розбір і тлумачення стародавніх 
пам’яток давньофранцузької мови (2 год.), переклад, розбір і тлумачення стародавніх пам’яток 
провансальської літератури (1 год.), давньофранцузькі тексти (1 год.), провансальські тексти (1 год.), 
давньофранцузька граматика (1 год.), тлумачення пам’яток французької літератури XVI-XVII ст. (2 год.), 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 28. Педагогічні науки 

50 

пам’ятки італійської літератури XIII ст. (2 год.), порівняльна граматика романських наріч (1 год.), 
критика середньовічних романських текстів (1 год.).  

В) готська мова (граматика, переклад, розбір і тлумачення пам’яток) (2 год.), 
середньоверхньонімецька мова (Mittelhochdeutch) (граматика, переклад, розбір і тлумачення 
пам’яток) (2 год.),  англо-саксонська мова (1 год.), давні північні пам’ятки (2 год.), 
давньоверхньонімецька мова (Althochdeutch) (1 год.), середньоанглійські пам’ятки й англійська 
література XVI ст. (2 год.), історія німецької мови (2 год.), Шекспір (2 год.), історія англійської мови 
(1 год.). 

С) загальний курс історії західноєвропейських літератур (2 курси по 4 год.) і спеціальні курси (2 
курси по  2 год.). 

Крім того, на кожному курсі передбачалися практичні заняття (розбір студентських робіт) (по 1 
год.) загальною кількістю 46 год. (по 15 чи 16 годин у семестр) [2: 14-15].  

Дуже схожим за змістом спеціальних навчальних дисциплін був проект романо-германського 
відділення, відкритого дещо пізніше на історико-філологічному факультеті Харківського 
університету. Ним також передбачалося вивчення таких спеціальних курсів, як давньофранцузькі і 
провансальські наріччя (2 роки по 2 год.), давньогерманські наріччя (2 роки по 2 год.), 
західноєвропейська література (2 роки по 6 год.), пропедевтика германських і романських наріч 
(1 год.), практичні заняття з нових мов. Як окремі предмети виділялися порівняльна фонетика і 
морфологія романських / германських мов (2 год.) та порівняльний синтаксис романських / 
германських мов (2 год.) [3]. Дещо менше уваги, порівняно з Київським університетом, приділялося 
давнім літературним і мовним пам’яткам, історії мови.  

Проте повністю реалізувати задумані плани неофілологічної освіти у повному обсязі не вдалося ні 
в Харківському, ні в Київському університеті. Головною причиною була відсутність добре 
підготовлених викладацьких кадрів у складі історико-філологічних факультетів. Маємо можливість 
познайомитися з реальним станом справ з викладанням спеціальних предметів на романо-
германських відділеннях цих університетів на прикладі Університету Св. Володимира.   

Як свідчить аналіз змісту навчального процесу на історико-філологічному факультеті цього 
університету, з часу відкриття романо-германського відділення і до закриття університету в 1920 рр. 
не всі із запланованих для викладання на відділенні фахових предметів були розроблені як навчальні 
курси. До таких, що читалися більш-менш постійно, крім власне занять з мови, можна віднести 
історію західноєвропейської літератури, порівняльне мовознавство, готську мову, порівняльну 
граматику індоєвропейських мов, санскрит. Так, уже у 1901/1902 навчальному році для студентів, які 
вивчали романо-германську філологію, велися практичні заняття з історії західноєвропейської 
літератури [4]. Вони полягали у перекладі вибраних творів і уривків з літературних пам’яток VIII-XIII 
ст. і розборі робіт, написаних студентами. У весняному півріччі 1902 р. проф. Кнауер проводив для 
студентів 6-го і 8-го семестрів практичні заняття з порівняльного мовознавства, котрі полягали в 
усному та письмовому викладі фонетичних та етимологічних питань за заданими темами [5]. У 
наступні роки студенти-неофілологи мали змогу записатися на лекції й практичні заняття з готської 
мови до проф. Ф. Кнауера. На цих заняттях виконувалися граматичні вправи у читанні та розборі 
текстів готської літератури [6].  

Віднайдений серед архівних матеріалів план викладання на історико-філологічному факультеті 
університету Св. Володимира демонструє перелік іспитів з тих предметів, які реально викладалися 
для майбутніх учителів нових мов чи науковців-неофілологів [7]:  

Обов’язкові для всіх 
студентів предмети 

Предмети напівкурсових 
іспитів на романо-германському 

відділенні 

Предмети кінцевих (державних) 
іспитів на романо-германському 

відділенні 
1.Психологія. 
2.Логіка. 
3.Вступ до філософії. 
4.Вступ до  
мовознавства. 
5.Грецький автор. 
6. Латинський автор. 
7. Нова мова. 
8. Богословство. 
9.Курсовий твір. 
10.Практичні заняття (4 
заліки по 2 год.). 

1.Вступ до романо-германської 
філології. 
2.Одна з романських чи 
германських мов. 
3.Історія грецької літератури. 
4.Історія римської літератури. 
5.Розділ загальної історії 
(середньої чи нової). 
6.Історія поетики (для 
бажаючих). 
7. Санскрит (для бажаючих). 
8.Готська мова (для 
германістів). 

1.Історія західноєвропейських 
літератур. 
2.Одна з романських чи 
германських мов, крім складеної 
на напівкурсовому іспиті. 
3.Порівняльна граматика 
романських чи германських (або 
взагалі індоєвропейських) мов. 
4.Історія російської словесності. 
5. Історія нової філософії. 
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З поданого переліку предметів можна зробити висновок, що за своїм змістом університетська 
фахова підготовка майбутніх неофілологів знаходилася під відчутним впливом традицій класичної 
філологічної освіти, що виражалося в обов’язковому вивченні стародавніх мов і літератур, тлумаченні 
прозових і поетичних текстів стародавніх авторів. З другого боку, вона спиралася на володіння 
російською словесністю, що відображало значну увагу вітчизняних педагогів до врахування 
особливостей рідної мови у методиці навчання нових іноземних мов.  

На заваді більш широкій і різноманітній неофілологічній освіті стояла нестача відповідно 
підготовлених викладачів. Поступово університети почали самостійно вирощувати для себе 
викладацькі кадри, залишаючи при кафедрах своїх випускників для підготовки їх до професорського 
звання. Частково проблема забезпечення викладацькими кадрами вирішувалася шляхом відрядження 
молодих науковців для навчання за кордон. Так, протягом 1904-1905 рр. магістрант Київського 
університету І. Шаровольський прослухав ряд курсів з германської і романської філології в 
Лейпцигському університеті для підготовки до наступного викладання лінгвістичних та історико-
літературних неофілологічних дисциплін в Університеті Св. Володимира. Згодом професор 
І. Шаровольський у 1911–1920 рр. викладав для студентів романо-германського відділення 
систематичні курси історичної граматики німецької і французької мов, граматики англійської мови, 
порівняльної граматики романських мов, вступу до германської і романської філології, історії 
західноєвропейської літератури і вів практичні заняття з романо-германської філології [8]. В окремі 
роки цього періоду  на відділенні читалися також вступ до порівняльного мовознавства, порівняльна 
граматика індоєвропейських мов (лекції і практичні заняття), древньоверхньонімецька мова, зендська 
мова  (проф. Кнауер); санскрит (проф. Кнауер, пр.-доц. Калинович); готська мова, індоєвропейські 
старожитності (пр.-доц. Калинович); історія провансальської літератури, стародавньофранцузький 
епос, історична граматика іспанської мови, давньопровансальська мова (пр.-доц. Савченко); 
практичні заняття з історії Німеччини – (пр.-доц. Новодворський); історія англійської торгівлі і 
колоній – (пр.-доц. Нікіфоров).   

Аналіз архівних матеріалів свідчить про відсутність в університетах у досліджуваний період 
спеціальних кафедр романо-германських мов. Практичні заняття з нових мов (французької, німецької, 
англійської, італійської) викладалися лекторами-носіями цих мов. Про зміст цих занять важко судити, 
оскільки серед звітів викладачів про проведені практичні заняття така інформація майже відсутня. 
Можна тільки припустити, що вони традиційно проводилися за зразком практичних занять з 
латинської чи грецької мов, тобто ґрунтувалися на граматичному розборі, перекладах та інтерпретації 
літературних творів, оскільки новітній, так званий натуральний, метод викладання нових мов, 
спрямований на оволодіння усним мовленням, тільки починав набувати популярності в Росії.  

Кількість студентів на романо-германських відділеннях університетів була невеликою. Так, в 
Університеті Св. Володимира у весняному півріччі 1912 р. у практичних заняттях з історії 
західноєвропейської літератури брало участь 7 осіб. В осінньому семестрі в розборі студентських 
історико-літературних рефератів взяли участь 5 романістів і 5 германістів [9]. Ця кількість з часом не 
особливо зростала. Скажімо, серед 198 студентів історико-філологічного факультету цього ж 
університету, що записалися на лекції у весняному семестрі 1920 р., спеціалізуватися на германо-
романській філології збиралося 3 особи, а на романо-германській – 13 осіб [10]. 

Значний інтерес до вивчення романо-германських мов проявили слухачки вищих жіночих курсів, 
що з 1906 р. були відкриті в Києві, Одесі, Харкові. Так, у цілому ряді проектів, розроблених на 
Київських вищих жіночих курсах протягом 1908-1911 рр. на зміну застарілому Положенню 1881 р., у 
складі історико-філологічного відділення  (факультету) передбачалося утворення романо-
германського відділення. У 1909/1910 навчальному році на романо-германському відділенні цих 
курсів нараховувалося вже 70 слухачок – 6% від загальної кількості тих, хто навчався на історико-
філологічному відділенні (1159 осіб)  [11]. Неофілологічна освіта на курсах будувалася на вивченні 
таких предметів, як історія західноєвропейських літератур, германська філологія (мови і літератури), 
романська філологія (мови і літератури), порівняльне мовознавство. З нових мов вивчалися: 
французька, німецька, англійська й італійська [12]. Навчальний процес на Київських вищих жіночих 
курсах, як і в Одесі чи Харкові, за складом навчальних предметів і викладачів був максимально 
наближений до університетського. Так, перелік іспитів на Київських вищих жіночих курсах у 1913 р. 
включав такі мовні і літературні курси: вступ до мовознавства, історія німецької літератури, 
порівняльна граматика індоєвропейських мов (проф. Кнауер), італійський епос в епоху Відродження, 
Гете, історична граматика італійської мови (проф. Сонні), західноєвропейська література середніх 
віків, вступ до романської філології, вступ до германської філології, історична граматика англійської і 
французької мов, порівняльна граматика романських мов (проф. Шаровольський), історія французької 
літератури, історична граматика французької мови (лект. Шовен), західноєвропейська література 
(викл. Бокадоров) [13]. У деяких випадках навчальні програми вищих жіночих курсів навіть 
перевищували університетські. Наприклад,  у 1911/1912 навч. році на романо-германському 
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відділенні Київських вищих жіночих курсів було посилено порівняно з університетським викладання 
історії французької і німецької літератури, а також були введені спецкурси з історії французької і 
німецької літератур та інтерпретації текстів (окремо для романського і германського підвідділів) [14: 
5 зв.].  

Як особливу рису Київських вищих жіночих курсів слід відзначити діяльність при них 
французького і німецького семінаріїв, що були відкриті як додаток до романо-германського 
відділення для тих слухачок, котрі планували надалі присвятити себе педагогічній діяльності. У 
кожному з них слухачки протягом двохрічного курсу (16 семестрових годин) "шляхом усних і 
письмових вправ удосконалювалися у знанні французької чи німецької мови і практично готувалися 
до її викладання" [14: 20]. Зі звітів викладачів про практичні заняття в німецькому семінарії [15] 
дізнаємося, що він складався з двох груп: молодшої (у 1911/12 р. в ній було 13 осіб) і старшої (11 
осіб). Заняття велися німецькою мовою. Протягом двох годин у тиждень кожна група усно й 
письмово працювала над читанням, детальним розбором і поясненням літературних творів: прозових 
– у молодшій групі та поетичних – у старшій. Для молодшої групи викладався також короткий курс 
"вишуканої мови" ("изящного языка"), зразком якої слугувала театральна мова, а старша група 
слухала курс фонетики німецької мови, вправлялася у зразковій вимові й правильній артикуляції 
звуків. Для кожної групи велися також заняття з граматики німецької мови: у молодшій групі в 
загальних рисах повторювалася етимологія, а в старшій – синтаксис. Багато часу приділялося 
перекладу з російської мови на німецьку.  

Зміст практичних занять у семінарії полягав у поглибленому викладі літературного і граматичного 
матеріалу відповідно до шкільного викладання, на основі шкільних підручників. Наприклад, заняття з 
граматики мали на меті навчити слухачок "правилам і принципам архітектури мови", сформувати у 
них цілісне бачення граматичної структури мови, розуміння взаємозв’язку граматичних правил, 
уміння їх формулювати і пояснювати при викладанні граматики у молодших і старших класах гімназії  
[15: 25-26]. 

Окремих кафедр романо-германських мов ні в університетах, ні на вищих жіночих курсах у 
досліджуваний період не було створено. Проте навесні 1917 р. при історико-філологічному 
товаристві, що діяло при Харківському університеті, була відкрита англо-французька секція з метою 
наукового дослідження і публічного поширення мови, літератури і загалом культури Англії і Франції 
[16]. У планах секції було заслуховування доповідей її членів, проведення циклів занять з навчання 
англійської і французької мов, створення бібліотеки, організація публічних лекцій, обмін науковими 
виданнями з відповідними інституціями у Франції та Англії, використання інших засобів для 
зміцнення наукових і літературних зв’язків і співпраці з цими країнами. Безумовно, така діяльність 
сприяла науковому і культурологічному забезпеченню неофілологічної освіти на відповідному 
відділенні університету.  

Отже, перші неофілологічні відділення у вищих навчальних закладах України з’явилися на 
початку ХХ ст. у результаті переходу від широкого історико-філологічного характеру освіти до більш 
спеціального і, відповідно, поділу історико-філологічних факультетів університетів та вищих жіночих 
курсів на більшу кількість спеціальностей. Зміст неофілологічної освіти формувався з курсів 
загального і порівняльного мовознавства, романської і германської філології, історичної і 
порівняльної граматики романо-германських мов, історико-літературних курсів, окремих історико-
країнознавчих курсів. Заняття проходили у вигляді лекцій і практичних занять, окремий вид 
практичних занять склали мовні семінарії. 

 У результаті реформування системи вищої освіти в Україні в 1920 р. неофілологічні відділення на 
якийсь час зникли  з освітнього поля разом з університетами і вищими жіночими  курсами. Проте 
навіть у результаті такого нетривалого початкового періоду їх існування був накопичений певний 
досвід, врахований при створенні наступних навчальних закладів для підготовки фахівців у галузі 
іноземних мов. Зміст і характер цієї підготовки  має стати предметом наступних детальних наукових 
розвідок.   
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Мисечко О.Е. Содержание профессионального неофилологического образования в высших 
учебных заведениях Украины (1902-1920 гг.). 

В статье на основании архивных материалов рассмотрен содержательный аспект 
профессиональной филологической подготовки по западноевропейским языкам на 
романо-германских отделениях, впервые организованных в Украине в начале ХХ в. в 

университетах и высших женских курсах. 

Mysechko O.Ye. Contents of the professional neophilological education at the higher educational 
institutions of Ukraine (early XXth c.). 

Relying on historical archive materials, the article investigates the contents of the professional 
philological education in the field of Western European languages at the Romance-Germanic 

Departments of universities and higher educational courses for women  in Ukraine in the early 
XXth century. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО 
СУСПІЛЬСТВА У США:  ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 У статті розглянуто філософсько-педагогічні аспекти трансформації діяльності вчителя 
іноземних мов на початку ХХІ століття. Автор звертається до вивчення досвіду США на матеріалі 

освітніх стандартів. 

Метою статті є аналіз шляхів трансформації діяльності вчителя іноземних мов в умовах 
інформаційного суспільства з позиції філософії і порівняльної педагогіки. 

Інформаційне суспільство стає реальністю XXI століття. Людство, виходячи за межі економічної 
цивілізації, поступово набуває нового статусу – статусу соціуму, побудованого на інформації та 
знаннях. Умовою формування такого суспільства, на думку В.Л. Іноземцева, є реорганізація 
людських цінностей не стільки під упливом традиційних матеріальних мотивів, скільки 
постматеріальних, коли в результаті технічного прогресу ідеали суспільства масового споживання 
вже не приваблюють значну частку населення [1: 5]. 

Слід відзначити, що принципові зміни в останні десятиріччя відбулися не тільки у матеріальному 
виробництві, а й у самій праці як його глибинній основі. По-перше, швидко змінюється система 
мотивації людської діяльності: вона більше не зводиться до утилітарної мети отримання матеріальної 
винагороди, а найбільш значущими факторами мотивації стають задоволення, яке отримується 
безпосередньо від самої діяльності, зв’язані з нею можливості самовираження і самовдосконалення, а 
також суспільне визнання. Визнаючи вслід за А. Маршаллом працю як будь-яке розумове або фізичне 
зусилля, яке робиться частково або цілком з метою досягти певного результату, не враховуючи 
задоволення, яке отримується безпосередньо від виконаної роботи [2: 126], західні філософи і 
соціологи відзначають, що новий, понадутилітарно вмотивований тип діяльності слід розглядати вже 
не як працю, а як творчість. Такий підхід останнім часом знаходить підтримку й українських 
дослідників (С.О. Сисоєва, В.В. Осадчий, В.О. Кудін та ін.), по-друге, змінюється не тільки 
мотивація, а й цілі діяльності. Цей аспект проблеми особливо широко коментується на Заході 
прибічниками теорії постіндустріального суспільства: відзначено певне протиставлення цілей 
спілкування цілям виробництва (Д. Белл), цілей самовдосконалення – вдосконаленню матеріальних 
благ (Ф. Нюрнбергер), цілей задоволення внутрішніх потреб – прагненню до матеріальної винагороди 
(М. Елвессон) [1: 48]. 

Сучасна діяльність дійсно суттєво відрізняється від праці у ХІХ столітті, отже, не слід 
недооцінювати ту роль, яку відіграють самовдосконалення і самореалізація особистості в ролі як 
мотиву, так і цілі діяльності на Заході. Творчий характер сучасної діяльності має велике значення для 
пояснення сучасного рівня виробництва і рівня життя в найбільш розвинутих країнах. Поняття 
творчості трактувалося філософами і соціологами по-різному: як необхідна умова для розвитку 
матерії; виникнення нових форм, як форма трудової діяльності; як форма створення нового 
безвідносно до матеріальної форми такого об’єкта – чи то продукт або знання; як процес, у якому 
отримує свою реалізацію внутрішній спонукальний мотив діяльності; як світогляд, нестандартне 
ставлення людини до дійсності [1: 92]. 

На нашу думку, розуміння творчості як процесу є найбільш комплексним. У цьому випадку 
творчість ототожнюється з діяльністю як активною взаємодією з навколишнім світом, у ході якого 
людина виступає як суб’єкт, який цілеспрямовано впливає на об’єкт і задовольняє таким чином свої 
потреби. Така діяльність є цілком індивідуальною як за мотивацією і засобами втілення, так і за 
результатами. Б. Поршнєв вважає, що творчість, разом з перед трудовою інстинктивною діяльністю і 
працею, входить до складу завершеної діалектичної тріади [1: 269]. Від праці творчість наслідує 
усвідомлений характер діяльності, а від передтрудової активності – внутрішній тип мотивації. 
Синтезуючи ці якості, творчість являє собою найбільш досконалий з наразі відомих типів людської 
діяльності. 

Перехід від праці до творчості, особливо якщо він відбувається у широких масштабах, не може не 
змінити всю систему суспільних відносин. 

Питання про те, який тип активності приходить на зміну праці в галузі освіти і як цей новий 
процес та його результати можуть бути описані в педагогічній науці, стає досить актуальним.  

Об’єктом дослідження обрано процес змін у галузі професійної підготовки вчителів у 
ХХІ столітті. 

Предметом дослідження є аналіз особливостей сучасної підготовки вчителів іноземних мов у 
США з урахуванням філософсько-педагогічного аспекту. 

У другій половині ХХ століття на розвиток освітньої діяльності впливала низка основних 
соціальних факторів. По-перше, в умовах високого рівня життя значної частини населення 
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розвинутих країн, прагнення до вдосконалення власної особистості стало домінувати у системі 
цінностей усе більшої і більшої кількості людей. По-друге, розвиток нових виробничих форм, які 
вимагають засвоєння все більшої кількості інформації, викликає нагальну потребу у постійному 
підвищенні освітнього рівня і накопиченні нових знань, що поступово перетворює цей процес у 
такий, що саморозгортається. По-третє, у суспільстві, яке засноване на найбільш досконалих 
виробничих методах, володіння інформацією та здатність продукувати нові знання стають сьогодні 
таким же важливим джерелом соціального визнання, яким була в умовах індустріального суспільства 
власність на матеріальні блага [3: 48].  

Зазначені вище процеси відповідальні й за трансформацію характеру професійної діяльності 
вчителя. Згідно з Концепцією загальної середньої освіти, домінантою стає підготовка педагога, 
діяльність якого не обмежується викладанням власного предмета, фахівця, здатного до здійснення 
міждисциплінарних зв’язків, який усвідомлює значущість професійних знань у контексті 
соціокультурного простору. Важливим є його вміння організувати навчальний процес як педагогічну 
взаємодію, спрямовану на розвиток особистості, її підготовку до розв’язання завдань життєтворчості. 
З огляду на мовну ситуацію в освітньому просторі України педагог повинен уміти працювати в 
умовах вибору педагогічної позиції, технології, підручників, змісту, форм навчання тощо [4: 9]. У цій 
концепції також відзначає, що оскільки в контексті інформатизації освіти центром тяжіння стає учень 
(студент), який активно вибудовує свій навчальний процес, важливою функцією викладача є його 
вміння сприяти учням в ефективному і творчому освоєнні інформації, в розвиткові критичного 
осмислення здобутої інформації. 

Усе це вимагає кардинальних змін у первинній і післядипломній освіті вчителя, більш глибокого 
осмислення сутності та характеру двох взаємопов’язаних складових її основи – традиційної та 
інноваційної. Традиційна складова розглядається дослідниками як основні знання, давно відомі та 
перевірені на практиці, без засвоєння яких неможливо зрозуміти нове, тим більше професійно 
вдосконалювати [5: 168]. У реформі вищої школи, зокрема, йдеться про утвердження 
фундаментальності педагогічної освіти, гармонізацію в ній науково-предметних і світоглядно-
методологічних, дидактичних, психологічних знань, що дозволить фахівцю виробити професійні 
цінності, оволодіти сучасним інструментарієм вивчення особистості дитини. Але акценти у 
підготовці вчителя мають бути перенесені з вивчення стандартних, інваріантних станів на 
інноваційну складову освіти вчителя, а саме на механізми оволодіння новим, прилучення до 
перспективних моделей педагогічного досвіду і набуття власного в широкій і різноманітній практиці.  

Принципових змін вимагає і професійна підготовка вчителів іноземних мов до діяльності в умовах 
інформаційного суспільства. Розширення кола вивчення іноземних мов, перерозподіл змісту мовної 
освіти, формування комунікативної компетентності учнів, налаштованої на діалог культур, – ці та 
інші задачі зможуть вирішити тільки професійно творчі педагоги. Цікавим у цьому контексті 
уявляється досвід США як країни, в якій швидкими темпами відбувається переосмислення ставлення 
до вивчення іноземних мов – від непопулярності володіння будь-якою мовою, крім англійської, до 
усвідомлення необхідності краще зрозуміти світ XXI століття через мови, культури і підвищити 
конкурентоспроможність на світових теренах. На цьому наголошується в заяві Рода Пейджа, 
секретаря з питань освіти уряду США [6]. 

За останні два десятиліття у США з’явилися і набули чинності такі важливі для підготовки 
вчителів іноземних мов концепції: вкладання як прийняття рішень; поняття "прихованої" педагогіки і 
курікулуму; співвідношення контексту (що вивчається) і методики (як вивчається); теорія Крашена 
про засвоєння іноземної другої мови; теорія множинних здібностей Г. Гарднера; роль соціокультурної 
компетенції у засвоєнні іноземної мови; технології критичного креативного мислення та інші. 

У результаті в професійній спільноті вчителів іноземних мов розвинулися очікування щодо того, 
що учні повинні знати і вміти, вивчаючи іноземну мову, та які знання і вміння мають демонструвати 
вчителі іноземних мов на різних етапах педагогічної діяльності. Починаючи з 1999 року, згадані 
очікування оформилися у низку стандартів щодо вивчення і викладання іноземних мов, а також 
підготовки вчителів іноземних мов (див. таблицю 1). 

Стандарти у вивченні іноземних мов у ХХІ столітті передбачають: 1) формування комунікативної 
компетенції через розвиток міжособистісних, інтерактивних і презентаційних мовленнєвих умінь; 
2) формування соціокультурної компетенції через розуміння різних аспектів культури країни, мова 
якої вивчається; 3) розвиток міждисциплінарних зв’язків та інформаційної культури засобами 
іноземної мови; 4) порівняльний аналіз іноземної мови і культури з рідною; 5) участь у діяльності 
багатомовної спільноти у школі і поза школою, а також готовність до освіти впродовж життя 
засобами іноземної мови. 

 Щоб допомогти учням досягти такого високого рівня володіння іноземною мовою, суспільству 
потрібні висококваліфіковані вчителі, які не тільки самі як користувачі мови відповідають цим 
стандартам, але й мають достатні та необхідні професійно-педагогічні знання, вміння і досвід 
викладання іноземної мови в контексті сучасних вимог. 
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Таблиця 1 

Стандарти у вивченні і викладанні іноземних мов у США 

Учні, які вивчають іноземну 
мову 

Стандарти у вивченні іноземних мов у ХХІ столітті (1999 р.) 

Майбутні вчителі іноземних 
мов 

Стандарти щодо програми підготовки майбутніх учителів 
іноземних мов, розроблені Американськими Радами з питань 
викладання іноземних мов (ACTFL) (2002 р.) 

Вчителі іноземних мов 
(початківці) 

Стандарти для ліцензування вчителів іноземних мов – 
стажерів, розроблені INTASC (2002 р.) 

Вчителі іноземних мов 
(досвідчені) 

Стандарти щодо викладання іноземних мов, розроблені NBPTS 
(2001 р.) 

 

Згідно зі стандартами щодо програми підготовки майбутніх учителів іноземних мов, кожен 
студент має продемонструвати знання, вміння та досвід за такими компонентами: 1) розвиток 
іншомовної комунікативної компетенції у всіх сферах спілкування; 2) знання в галузі лінгвістики, 
культури і літератури; 3) знання сучасної методики викладання іноземних мов і розвиток методичних 
умінь; 4) професійно-методичні вміння, набуті під час пасивної та активної педагогічної практики; 
5) досвід використання технічних засобів навчання, у тому числі інформаційно-комунікаційних 
технологій; 6) стажування за кордоном або інший досвід занурення у природне мовне середовище. 

На цих засадах передбачається приведення рівня підготовки майбутнього вчителя іноземних мов 
відповідно до стандартів щодо володіння мовою і знань з лінгвістики, культури і літератури, з одного 
боку, та професійно-педагогічних знань та вмінь (планування, навчання, оцінювання, рефлексії) – з 
іншого. На особливу увагу заслуговує вимога інтеграції набутих знань для формування професійно 
компетентного вчителя іноземних мов. 

Принципи, покладені в основу розробки стандартів для вчителів-початківців у галузі викладання 
іноземних мов [8], більше враховують практичні аспекти професійної діяльності, наприклад, 
особливості навчального середовища, учнівського складу, педагогічної спільноти, професійного 
розвитку, без орієнтування в яких неможливо уявити професійне становлення вчителя. Так, учитель-
початківець повинен розуміти, як учні вчаться й розвиваються, і сприяти їх розвитку, навчаючи іншої 
мови і культури. Крім того, вчителю необхідно розуміти, як учні відрізняються один від одного з 
огляду на їхні знання, досвід, здібності, потреби і підходи до вивчення іноземної мови, та створити 
навчальні умови, сприятливі для кожного учня. 

Опановуючи методичні стратегії, вчитель іноземних мов має навчитися, як допомогти учням 
створювати внутрішню мотивацію до вивчення мови і культури; як користуватися вербальними і 
невербальними засобами комунікації, в тому числі мультимедійними ресурсами, для сприяння 
інтерактивному розвитку учнів; як ефективно застосувати прийоми оцінювання для моніторингу 
учнівського процесу. Нарешті, від учителів перших років викладання очікується постійна 
рефлексивна практика, у процесі якої проводиться аналіз результатів прийняття педагогічних рішень, 
створюються можливості для професійного зростання. 

Активність учителя іноземних мов, на вимогу принципу "Community", виходить за межі класної 
кімнати і передбачає встановлення соціально-професійних контактів з колегами, сім’ями учнів, 
членами місцевої та інших спільнот з метою підтримки успішної академічної діяльності учнів. 

Для вчителів іноземних мов з досвідом роботи розроблено 14 стандартів на національному рівні, 
які є дитиноцентристськими по суті і визначають шляхи підготовки вчителів до навчання учнів, 
стимулювання учіння і підтримки учнів у вивченні іноземних мов [8]. 

Готуючись до навчання учнів, досвідчений учитель спирається на такі орієнтири, як: 
• знання учнів: розуміння розвитку дитини і підлітка, ставлення до учнів як до 
індивідуальностей, активне розширення уявлень про своїх учнів; 

• справедливість: рівне ставлення до учнів, які представляють різні раси, мови, культури, 
встановлення вищих цілей для кожного учня; 

• знання мови: здатність користуватися мовою на високому рівні комунікативної компетенції, 
розуміння того, як функціонує мова, встановлення досяжних навчальних цілей для своїх учнів; 

• знання культури: розуміння культури країни, мова якої вивчається, взаємозв’язку між мовою і 
культурою; 

• знання процесу засвоєння мови: розуміння процесу формування комунікативної компетенції, 
різноманітних методик і підходів до викладання іноземних мов, уміння розробляти навчальні 
стратегії відповідно до навчальних цілей. 
Стимулювання уміння вчителем базується на засвоєнні таких чинників: 

• множинність шляхів до навчання: застосування вчителем різноманітних методів і прийомів 
навчання для сприяння розвитку навчальної компетенції учнів, їх критичного і креативного 
мислення; 
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• корекція між курікулумом і викладанням: забезпечення послідовності у навчанні на 
довгостроковій основі; 

• навчальне середовище: створення сприятливого, стимулюючого навчального середовища, в 
якому відбувається природне спілкування іноземною мовою та активне навчання; 

• навчальні ресурси: вибір, адаптація, створення і використання відповідних засобів навчання з 
метою задоволення навчальних і мовних потреб усіх учнів і сприяння їх критичному та 
креативному мисленню; 

• оцінювання: застосування різноманітних стратегій оцінювання відповідно до курікулуму й 
учня, моніторинг академічного прогресу учнів. 
На підтримку учнів у вивченні іноземної мови спрацьовують такі вимоги, як: 

• рефлексія як професійне зростання: постійний аналіз та оцінювання якості свого викладання 
для посилення його ефективності; 

• зв'язок зі школами, сім’ями і місцевими спільнотами: кооперація з колегами з інших предметів, 
з сім’ями учнів, членами шкільної спільноти і широким загалом на користь учнів; 

• діяльність у межах професійної спільноти: поліпшення навчальних програм, розповсюдження 
знань і досвіду викладання серед колег; 

• підтримка іншомовної освіти: діяльність у школі і поза школою на користь довгострокових 
програм вивчення декількох іноземних мов. 

Отже, як свідчить аналіз стандартів підготовки вчителів іноземної мови у США, трансформація 
педагогічної діяльності в умовах інформаційного суспільства відбувається у руслі пошуку 
раціональних схем співвідношення між людською здатністю їх творчо засвоїти, забезпечення 
оптимального балансу між локальним і глобальним, розбудови комунікативності життя, утвердження 
культури толерантності. 
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Samoylyukevych I.V. Foreign language teacher’s professional activity in the information society: 
philosophical and pedagogical aspects. 

The article deals with some philosophical and pedagogical aspects of transformation of foreign language 
teacher’s activity at the beginning of the 21st century. The author resorts to comparative studies of the US 

educational standards.
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ПРОФЕСІЙНА СОЦІОКУЛЬТУРНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

У статті розглянуто проблеми професійної соціокультурної підготовки майбутнього вчителя 
іноземної мови під час лабораторно-практичних занять із курсу методики викладання іноземних мов. 

Запропоновано різні форми, методи та заходи педагогічної технології "діалог культур" як 
необхідного механізму професійної підготовки студентів  у вузі. 

Інтеграція України до європейської спільноти, приєднання вітчизняної системи вищої освіти до 
Болонської декларації, орієнтація на загальноєвропейські рекомендації та вимоги з мовної освіти, 
передбачають реформування вищої освіти, модернізацію професійної підготовки майбутнього 
вчителя. 

Розвиток і функціонування освіти зумовлюються всіма факторами, умовами та принципами 
існування суспільства, у тому числі й принципом культуровідповідності, який передбачає навчання в 
контексті культур, ретельне вивчення цінностей своєї і іншомовної культур як необхідності 
перетворення людини майбутнього. Тому інтеграція освіти й культури визначається провідним 
принципом реформування сучасної освіти. 

У "Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті" підкреслено необхідність 
виховання особистості, яка орієнтується в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, 
підготовлена до життя і праці у світі, що змінюється.  У зв’язку з цим змінюються і функції вчителя, 
його діяльність спрямована на створення умов для саморозвитку суб’єктів учіння, формування і 
розвитку потреб та здібностей суб’єкта навчального процесу. За цих умов метою реформи вищої 
освіти  на нових законодавчих і методологічних засадах є досягнення принципово нового рівня якості 
професійної підготовки фахівця у вищій школі, поява якісно нового підґрунтя для розвитку 
особистості вчителя, здатного до роботи у новому соціокультурному просторі.  

Сьогодні студент ВНЗ має широкий спектр можливостей професійного обміну із представниками 
інших культур, а сучасний школяр – іншомовного спілкування зі своїми ровесниками із країн, мова 
яких вивчається. Отже, соціальний запит зумовлює необхідність соціокультурної підготовки як однієї 
з основних цілей навчання іноземної мови у всіх закладах освіти України.  

Перед педагогічними ВНЗ постала проблема приведення теорії і практики навчання відповідно до 
потреб сучасності. Однак наші спостереження, бесіди і спеціально проведена діагностика вчителів 
іноземної мови показали, що на практиці намітилися негативні тенденції, які виявляються у 
нерівномірній сформованості окремих компонентів професійної компетентності. Невисокий рівень 
професійної соціокультурної підготовки не дозволяє педагогу реалізувати свою культурно свідому 
роль у створенні навчального і виховного середовища у школі, яке б спонукало учнів до діалогу 
культур, орієнтувало на соціально значущі духовно-естетичні цінності.  

Результати дослідження також свідчать про те, що студенти ВНЗ потребують підвищення рівня 
своєї професійної соціокультурної підготовки, що виявляється у бажанні та намаганні засвоїти 
достатній обсяг професійно значущих знань, соціокультурних професійно-педагогічних умінь, 
розвинути здібності та набути необхідні якості, які забезпечать ефективне формування особистості 
учня, здатного брати участь у міжкультурному іншомовному спілкуванні. Тому метою статті є 
розгляд можливостей практичної, професійної соціокультурної підготовки майбутнього вчителя у 
вищому навчальному закладі. 

Питанням інтеграції компонентів культури у процесі навчання іноземної мови присвячені праці 
Н.М. Бібик, Н.Ф. Бориско, О.О. Миролюбова, Ю.І. Пассова, О.І. Пометун, А.П. Пуховської, 
О.Б. Тарнопольського, С.Г. Тер-Минасової, Г.Д. Томахіна, Р. Ладо, М. Воллес, A.Р. Райт. Проблемами 
соціокультурної освіти та виховання займалися Є.Н. Воробйова, Н.Б. Ішханян, В.В. Сафонова, 
В.Т. Топалова та інші. Проте проблема розробки ефективних технологій професійної соціокультурної 
підготовки на практичних заняттях із курсу методики викладання іноземних мов є недостатньо 
розробленою.  

Ми вважаємо, що необхідним та гарантійним механізмом професійної соціокультурної підготовки 
майбутнього вчителя, теорією проектування, реалізації та оцінювання всього навчального процесу є 
педагогічна технологія "діалог культур", яка сприяє засвоєнню знань, накопиченню особистісного 
досвіду творчої діяльності, розкриттю особистісних потенціалів і функцій студента та формуванню 
його професіоналізму. 

Підготовка студентів до ефективного використання педагогічної технології "діалогу культур" у 
школі вимагає дотримання наступних умов у ході організації навчального процесу у ВНЗ: 
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1) збагачення студентів знаннями сучасних інноваційних технологій навчання порівняно із 
традиційним навчанням; 2) кооперативне оволодіння студентами алгоритмами застосування 
педагогічної технології "діалог культур"; 3) надання студентам права вибору технології, форм і 
методів при проведенні занять у школі; 4) організація відповідної структури занять із застосуванням 
педагогічної технології навчання "діалог культур" і побудови позитивної мотивації у студентів у 
процесі засвоєння ними уміння застосовувати ці технології, засвоєння інтегрованих форм знань з 
дидактики і вчасним методам;  5) формування поняття технології "діалогу культур", виділення 
найбільш ефективних моментів; 6) розвиток творчих здібностей майбутнього педагога; 
7) формування готовності до самоосвіти, побудови психологічно сприятливого розвиваючого, 
творчого середовища на занятті у ВНЗ. Розглянемо функціонування педагогічної технології "діалог 
культур"  відповідно до професійної соціокультурної підготовки студентів на лабораторно-
практичних заняттях з методики викладання іноземних мов.   

Практичні та лабораторні заняття з цієї дисципліни спрямовані на глибокий саморозвиток 
студентів у оволодінні професійною компетентністю, набуття інтегрованих філологічних, психолого-
педагогічних знаннь, заглиблення у педагогічну науку в соціокультурному аспекті.  

Метою педагогічної технології "діалог культур" на цьому етапі є поглиблення професійно 
значущих теоретичних і практичних знань із педагогіки та методики викладання іноземних мов, 
формування виділених професійно-соціокультурних умінь. 

Відзначені вище цілі визначають вибір наступних засобів педагогічної технології "діалог культур": 
соціокультурні професійно-педагогічні задачі, професійно-рольові ігри, психодрами, ділові ігри, 
проектування. 

Формами і методами педагогічної технології є семінарсько-практичні, лабораторні роботи з 
методики викладання іноземних мов, методичні майстерні, відеотренінги, у зміст яких уключено 
питання і завдання, пов’язані з формуванням соціокультурної компетенції (СКК) учнів.  Наразі 
докладно розглянемо використання засобів і форм педагогічної технології "діалог культур" 
зазначеного етапу, які були  експериментально апробовані впродовж VI – VII семестрів на факультеті 
іноземних мов Житомирського державного університету імені Івана Франка.  

Із метою розвитку одного зі специфічних і головних умінь, які визначають професійну 
компетентність студентів, ми виділили уміння розв’язувати педагогічні задачі. У педагогіці 
"педагогічна задача – це типова проблемна ситуація, яка моделює процес навчання і виховання у 
школі, аналіз і рішення якої можливі при співвідношенні відомого і невідомого і застосуванні 
відповідних знань" [1: 51]. 

На перших семінарсько-практичних заняттях студентам пропонувались авторські соціокультурні 
педагогічні задачі, які вони розв’язували в малих групах, для того щоб навчити їх орієнтуватися у 
різних ситуаціях, знаходити можливі варіанти виходу з них і пояснювати при цьому свою власну 
точку зору. 

Навчальні завдання, побудовані на принципах розвивального навчання із застосуванням 
проблемних та евристичних методів, із цікавістю сприймалися студентами. Проблемні професійно-
педагогічні соціокультурні ситуації включали задачі, що вимагали порівняльної оцінки, глибокого 
аналізу матеріалу, методів, засобів навчання,  які спрямовані на обґрунтування, впевненість, доказ 
ефективності їх використання у школі. 

Це, з одного боку, сприяє розвитку вербального мислення студентів – суб’єктів діяльності. З 
іншого – збагачує можливості їх професійної діяльності, формує і розвиває вміння об’єктивно 
оцінювати власну професійно-педагогічну майстерність.  

Цілеспрямована організація розв’язання студентами проблемних педагогічних ситуацій на основі 
соціокультурних, професійно орієнтованих задач готує їх мислення до самостійного виявлення і 
засвоєння взаємозв’язків і фактів різних культур. Саме використання педагогічних задач, 
соціокультурної, предметної, психолого-педагогічної спрямованості сприяли підвищенню мотивації 
студентів і накопиченню ними впевненості в оволодінні майбутньою професією.  

Однак ми виходили з того, що задача стає тоді особистісно значущою, коли ініціюється самими 
студентами. тому на лабораторних  заняттях ми організували відеотренінги, на яких дали можливість 
перегляду відеоуроків найкращих учителів з конкурсу "Кращий вчитель іноземної мови України", 
щоб навчити майбутніх педагогів не тільки  бачити  соціокультурні педагогічні ситуації, які 
з’являються на уроці (у вигляді "соціокультурних пасток", соціокультурних методичних помилок 
учителя, недостатності знань), але і як досвідчені вчителі намагаються вирішити їх. З іншого боку, ми 
намагалися навчити студентів самостійно і разом формувати педагогічні соціокультурні задачі, які їх 
турбують, обирати правильну технологію вирішення і намагалися їх вирішити засобами іноземної 
мови. Тим самим хотіли створити умови інтеграції лінгвопедагогічних знань у більш цілісне, 
особистісне навчання у складі їх професійної компетентності. 
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Ґрунтуючись на дослідженні О.Є. Ломакіної [2], ми проаналізували процес побудови і розв’язання 
студентами соціокультурних педагогічних задач і виявили наступні етапи: мотиваційний – 
усвідомлення значущості вибраної проблемної соціокультурної ситуації і необхідності представити її 
іншим для розв’язання; аналітичний – особистісне виявлення причин, які впливали на її появу; 
пошуковий – пошук і вибір форм і засобів представлення задач; проективний – планування способу її 
вирішення; альтернативний – розробка різних варіантів вирішення задач; виконавчий – представлення 
задач і власного способу їх вирішення; рефлексивний – оцінка й аналіз досягнутого результату 
(див. рис. 1). 

Таким чином, вирішення соціокультурних професійно-педагогічних задач призводить до набуття 
нового досвіду студента у професійно-педагогічній діяльності, накопичення професійно необхідних 
знань, умінь і навичок на рівні лабораторних умов, формування емоційно-оцінних суджень. 

Виділені вченими компоненти змісту професійної освіти (досвід творчої діяльності і досвід 
емоційно-ціннісного відношення до діяльності), на наш погляд, можуть бути використані при оцінці 
формування професійної соціокультурної компетенції (ПСКК), в основу якої закладено психологічні 
механізми творчої діяльності, алгоритми вирішення нестандартних соціокультурних педагогічних 
задач. Звідси випливає, що зміст технології формування ПСКК має подвійну природу: з одного боку, 
це емоційний досвід, опредмечений у певній знаковій формі, а з іншого – діяльність студентів із цим 
формалізованим досвідом, яка організована за допомогою діяльності викладача. 

Тому,  враховуючи  єдність  змістової  і  процесуальної  сторін  навчання  при визначенні рівня 
ПСКК студентів ВНЗ, ми розглядаємо не тільки знання, вміння, навички, але й досвід діяльності, який 
формується, і ціннісне відношення у процесі оволодіння студентами і засвоєння ними змісту ПСКК 
на всіх етапах формування професійної компетентності.  

Використання  відеотренінгу  при  формуванні  професійної  компетентності належить до 
неігрової або традиційної, професійної діяльності. Однак на лабораторних заняттях ми також 
використовували імітаційне моделювання мікроелементів уроків, які були підготовлені і проводилися 
саме студентами. 

У дослідженні ми спиралися на положення про те, що основний спосіб підготовки людини до 
діяльності – це моделювання цієї діяльності в навчальному процесі у вигляді драматизації, ділової або 
рольової гри.  Оскільки  підготовка  студента  до його педагогічної діяльності не є винятком, то ми 
припускали, що чим повніше моделювання цієї діяльності у відповідних педагогічних ситуаціях, тим 
більш цілісно нею оволодіває випускник педагогічного ВНЗ.    

 
 
 
 

        
              

     

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Рис. 1.  Технологічна схема побудови і розв’язання соціокультурних педагогічних задач 
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Однак яку б форму ми не використовували для побудови спеціальних умов аналогічних шкільним 
у процесі оволодіння студентами педагогічною майстерністю у ВНЗ, необхідно побудувати 
педагогічну ситуацію. Педагогічну ситуативність визначають як динамічну систему складних зв’язків 
і взаємовідносин, які відображають сутність комунікативно-навчальної діяльності вчителя іноземної 
мови. Педагогічні ситуації, що дозволяють включати студента в елементи професійної діяльності за 
допомогою активних форм навчання, є методом вивчення, засвоєння й апробації певних форм і 
засобів педагогічної технології "діалог культур" та відповідних педагогічних дій у процесі виконання 
ролі вчителя. На нашу думку, важлива функція педагогічної ситуації в тому, що вона повинна 
сприяти особистісній переорієнтації студентів із навчальної діяльності на професійну з 
використанням технології "діалог культур".  

Моделювання навчальних педагогічних ситуацій у процесі професійної підготовки, на наш погляд, 
дозволяє цілеспрямовано навчати студентів досліджувати ці ситуації, бачити і формувати педагогічні 
задачі та знаходити способи їх розв’язання. 

 У нашому дослідженні моделювання ми розуміємо як процес дослідження, відбору та 
використання найбільш вагомих, соціально і професійно значущих моделей. Під моделлю, в цьому 
випадку, розуміємо певний спосіб відображення або відтворення діяльності, а саме – відношення 
моделі до того, що моделюється, сутність відношень не тотожності, а аналогу [3]. Особливу увагу ми 
приділяємо і методу моделювання педагогічних ситуацій – педагогічній грі як способу відображення 
реальної діяльності вчителя у тих чи інших штучно створених педагогічних ситуаціях та імітації дій 
учителя. 

Спираючись на дослідження Е. Берна, ми вважаємо, що володіння майбутньою професією  має 
задовольняти  соціальну і професійну нестачу знань, необхідних не тільки для вирішення навчальних 
задач, але і для формування можливостей  у вирішенні суміжних або наступних задач [4]. Ігрове 
моделювання в цьому контексті має непересічне значення для створення умов, у яких формуються, 
розвиваються і вдосконалюються професійне мислення, майстерність, компетентність, світогляд, 
стиль і культура, професійні поведінка і спілкування.  

Суть педагогічної гри полягає в її двоплановості: у штучно побудованих умовах розгортається 
діяльність, призначенням якої стає розвиток реальних професійно значущих умінь майбутніх 
спеціалістів. Практична цінність таких ігор для студентів полягає в тому, що аналіз мовної взаємодії 
викладача і студентів на уроці, проектування способів дій у цих ситуаціях, розігрування дій в умовах 
запропонованих ситуацій дозволяє синтезувати знання, отримані при вивченні дисциплін психолого-
педагогічно-методичного циклу і використовувати їх для розв’язання  практичних задач. Інакше 
кажучи, здійснюється безпосередня підготовка студентів до самостійної педагогічної роботи щодо 
формування СКК учнів із використанням технології "діалог культур".  

Моделювання навчальної діяльності активного навчання в нашому експерименті відбувалося на 
декількох рівнях. 

На першому рівні відбувалося моделювання мікроситуацій взаємодії вчителя і учнів на уроці 
іноземної мови. Мета моделювання – формування у студентів окремих навчальних дій активного 
навчання. Наприклад, у вашому класі з’явився новий учень, рівень мовної підготовки якого нижчий, 
ніж у решти учнів класу. Запропонуйте свої дії щодо покращення навчальної ситуації учня. 
Виконання такого завдання сприяє розвитку важливого професійного вміння – запропонувати 
розв’язання однієї конкретної проблеми.  

На другому рівні відбувалося моделювання більш складних, багатофакторних типових ситуацій 
іншомовного педагогічного спілкування з використанням технології "діалог культур". Сюди ми 
відносимо ігрові ситуації, в яких студенти беруть на себе певні ролі (вчителя, учнів) і програють їх за 
участю і під контролем викладача, який здійснює оцінку й оперативну корекцію діяльності студентів.  

Відзначимо, що в історії психологічної думки першість у спробі пояснення механізмів упливу 
рольових ігор і розробці стратегії й тактики їх обдуманого застосування належить 
психодраматичному напряму (побудований більше 70 років тому Я. Морено), ключовим поняттям 
якого є "спонтанність", здатність руху в заданому напрямі.  

Таким чином, психодрама – це метод інсценування особистого досвіду, тобто програвання ролей, 
яке передбачає активізацію психічних процесів учасників, а в нашому випадку вона спрямована на 
зняття напруги, яку відчувають студенти при першому професійно-педагогічному спілкуванні з 
учнями, допомагає мобілізувати резервні можливості студента, привчає їх використовувати нові 
засоби для досягнення цілей і формує у них новий погляд на педагогічні ситуації, які виникають, на 
своє особистісне ставлення до них, що призводить до їх переоцінки. 

 Завершальна стадія психодрами полягає у спільному обговоренні та аналізі правильності 
поведінки всіх учасників у демонстрації педагогічної ситуації. Такі обговорення допомагають 
побачити свої педагогічні помилки,  покращити варіант поведінки, пізнати себе й інших, стимулюють 
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активність групової взаємодії й емпатійного взаєморозуміння при формуванні ПСКК. Ми 
використовували психодрами "Готуючись до першого уроку", "Перший професійний досвід".  

Своє конкретне виявлення психодрама знаходить у рольовій грі, яка полягає у "виконанні будь-
якої ролі в аматорській уяві, використовується як терапевтичний прийом для розучування і 
вдосконалення бажаної й адаптивної поведінки, особливий метод залучення людини до творчої 
діяльністі, метод стимулювання активності" [4]. 

Їх призначення – посилення привабливості, емоційної насиченості  навчального процесу при 
розвитку професійних умінь, які властиві носію мови, і вирішення різних комунікативних задач.  

Актуальність рольової гри з певним професійно орієнтованим сюжетом полягає в тому, що вона 
включає у себе риси як учіння, так і майбутньої педагогічної діяльності, дозволяє студентам розкрити 
себе, сприяє виробленню активної позиції, розвиває ПСКК. Педагогічний уплив цього виду діяльності 
полягає в розвитку у студентів професійно значущих особистісних якостей, професійних умінь, 
формуванні об’єктивної оцінки своїх сил і здібностей в умовах максимально наближених до реальної 
майбутньої професії.  

На лабораторних заняттях із методики викладання використовувалися ділові ігри, які 
представляли собою імітаційні моделі умов і динаміки майбутньої педагогічної діяльності. Тому в 
ділових іграх студенти брали на себе ролі, у яких вони будуть діяти після закінчення ВНЗ. Серед 
таких ролей у професійно-трудовій сфері можна виділити наступні: вчитель-партнер учнів при 
вирішенні різних комунікативних задач на уроці; вчитель-помічник і керівник учнів у процесі 
проведення позакласної роботи з іноземної мови у школі; реципієнт іншомовних засобів масової 
інформації (газет, журналів, книг) за спеціальністю; керівник методичних об’єднань із практики мови 
для колег-учителів.  

Практика засвідчила, що саме ділова гра дозволяє побудувати типові життєві ситуації, у процесі 
яких студенту потрібно знайти правильну лінію поведінки, оптимальне вирішення проблеми, яке 
відповідає реальним обставинам його майбутньої професії. Атмосфера ділової гри ставить студента 
перед необхідністю максимально мобілізувати всі свої знання, навички, уміння, досвід, уявлення. 
Тому з метою набуття вміння педагогічного спілкування у сфері "урок" у рамках практичних занять із 
методики викладання іноземних мов у педагогічній ситуації ми використали елементи мікронавчання 
(мікроуроки), які моделюють умови майбутньої роботи студентів –  "методичні ігри", в яких один із 
студентів виконує роль учителя, а інші – учнів. Як свідчить досвід, у процесі ділової гри студенти 
долають психологічний труднощі при педагогічному спілкуванні, бачать окремі недоліки або 
прогалини у своїй підготовці, на які їм необхідно звернути увагу перед практикою в школі.  

У процесі підготовки готовності студентів до майбутньої професійної діяльності щодо 
формування СКК учнів ми використовували також комунікативні професійні ігри, оскільки основне 
призначення комунікативних професійних ігор – організація іншомовного спілкування в ході 
поставленої комунікативної професійної задачі або проблеми. 

Так, наприклад, ефективним у ході експериментальної роботи виявився прийом ранжування 
(ranking). В основі цього прийому лежать відмінності в точках зору при ранжуванні  інформації, яка 
пропонується студентам для ознайомлення й обговорення у процесі іншомовного професійного 
спілкування за допомогою технології піраміди: студент самостійно записував своє вирішення 
проблеми. Потім це вирішення обговорювалося в парах, невеликих групах або цілою групою; 
студенти в невеликих групах шукали загальне вирішення, потім демонстрували його й 
обґрунтовували в загальній дискусії; студенти, варіанти відповідей яких збігалися, збиралися в групи, 
щоб дати якомога більше аргументів на захист свого варіанта ранжування. 

Результатом стало те, що учасники комунікативно-професійної гри набували необхідних 
комунікативно-професійних умінь, удосконалювали свою комунікативну поведінку, формування 
СКК, удосконалювали професійно значущі знання, частіше почали звертатися до педагогічних і 
методичних джерел, щоб знайти відповіді на запитання про формування своєї професійної 
компетентності.    

Проведене експериментальне дослідження показало високу ефективність зазначених вище форм, 
методів та засобів педагогічної технології "діалог культур" у професійній соціокультурній підготовці 
майбутніх учителів іноземної мови. Отриманий коефіцієнт ефективності склав 84%. Зокрема 
збагатилася мотиваційна сфера, зріс рівень сформованості професійно значущих знань, значного 
розвитку набули професійні соціокультурні навички та вміння. Таким чином, запропонована 
педагогічна технологія буде сприяти реалізацій основної програмної мети професійної підготовки 
фахівця у ВНЗ, а саме – підготовки вчителя нового покоління, здатного до роботи у новому 
соціокультурному просторі.  
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Калинин В.А. Профессиональная социокультурная подготовка будущего учителя иностранного 
языка в высшем учебном заведении. 

В  статье  рассмотрены проблемы профессиональной социокультурной подготовки будущего 
учителя иностранного языка во время лабораторно-практических занятий по методике 
преподавания иностранного языка. Предложены различные формы, методы и средства 

педагогической технологии "диалог культур" как необходимого механизма профессиональной 
подготовки студентов в вузе. 

Kalinin V.O. A future English teacher’s professional sociocultural training at the institution of higher 
learning. 

The article deals with the problems of professional sociocultural training of a future English teacher at  
practical and laboratory classes in methods of teaching English. The author suggests different forms, 

methods and ways of the"dialogue of cultures"  pedagogical technique which is viewed as  an important 
mechanism of students’ professional training. 
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ОСОБЛИВОСТІ НЕОКОНСЕРВАТИВНИХ ОСВІТНІХ РЕФОРМ В АНГЛІЇ 
В СТАННІЙ ЧВЕРТІ  ХХ СТ. 

У статті аналізуються особливості неоконсервативних освітніх реформ та їх наслідки в Англії 
останньої чверті ХХ ст. 

Нині ведеться пошук реформування шляхів розбудови національної системи освіти України. Для 
того щоб вітчизняна освіта посіла належне місце серед європейських країн, нагальною потребою є 
вивчення й осмислення передового світового досвіду. Оскільки вступ України до Європейської 
Спільноти зобов’язує її узгодити свої та європейські стандарти в галузі освіти, то досягнення 
зарубіжної школи, використання її раціональних та оптимальних надбань будуть слугувати розбудові 
української національної системи освіти. 

У цьому контексті буде корисним вивчення особливостей освітніх реформ, що відбувалися в 
Англії в останній чверті ХХ ст. Для кращого розуміння специфіки подій, що відбуваються в 
англійській освіті, слід проаналізувати етапи розвитку англійського шкільництва у другій половині 
ХХ ст.  

1. Селективна меритократія (1944-1966). На цьому етапі система державної середньої освіти 
включала три складові: граматичну, сучасну та технічну школи. Селективність системи 
забезпечувалась відбором дітей на навчання до того чи іншого типу середнього навчального закладу 
після закінчення початкової школи. Головним критерієм відбору виступав рівень інтелектуальних 
здібностей дитини, що пояснює визначення цього етапу як меритократичного (від англ. meritocracy – 
високоінтелектуальні люди). У результаті проведення інтелектуального тестування, яке отримало 
назву "11+" (тестування проходили одинадцятирічні випускники початкової школи), найбільш 
здібних дітей направляли на навчання до граматичних шкіл, менш здібних – до технічних, яких 
завжди було дуже мало, найменш здібних – до сучасних шкіл, що були найбільш масовими, та давали 
найменш якісну освіту. 

Із середини 50-х років визначення майбутнього дитини шляхом її інтелектуального тестування в 
11 років стало піддаватися гострій критиці з боку батьківської та педагогічної громадськості. 
Незадоволення неможливістю дати дітям достойну освіту через великі труднощі, створювані при 
вступі до граматичної школи, проявляв зростаючий середній клас суспільства. Тому з кінця 50-х років 
у деяких навчальних округах почалися експерименти зі створення загальноосвітніх шкіл, які 
об’єднували навчальні можливості усіх трьох типів шкіл. 

2. Розвиток загальноосвітньої школи  (comprehensive school) (1966-1979). Із приходом до влади у 
1964 році уряду лейбористів загальноосвітня школа отримала суттєвий розвиток, хоча, як 
підкреслюють сучасні критики  освітньої політики, теоретичної розробки та повного законодавчого 
закріплення  ця ідея так і не отримала. Міністерство освіти обмежилось циркуляром за номером 
10/65, за яким місцевим освітнім адміністраціям (Local education authority – LEA) наказувалося  
розробити проекти реорганізації шкільництва на принципах загальноосвітньої школи. Оскільки 
концепції загальноосвітньої школи розроблялись "на місцях", існує велика кількість їх варіантів. У 
багатьох випадках зовнішня диференціація, що визначала 3-типну структуру освітньої системи на 
попередньому етапі її розвитку, механічно була перенесена на внутрішній шкільний рівень нової 
загальноосвітньої школи.  

Здійснення реформи національної освітньої системи завжди було питанням не тільки суто 
освітнім, але й політичним, економічним, соціальним. Особливо яскраво політичний, а також і 
політико-економічний характер освітніх реформ є специфічним: мета освітньої системи трактується у 
політичних документах більшості розвинених країн як забезпечення конкурентноздатності 
національної економіки на глобальному ринку. Не є винятком у цьому контексті англійські освітні 
реформи, започатковані консерваторами на початку 80-х рр. ХХ ст., які стали найбільш радикальними 
в історії шкільництва цієї країни другої половини ХХ ст. Причини аналізованих нами реформ  
пояснюються в офіційних документах та трактуються політиками і дослідниками у багатьох 
напрямах:  

− макроекономічному:  криза національної економіки, що призвела до втрати позицій Великої 
Британії на глобальному ринку; 

− мікроекономічному: відсутність у значної кількості робочої сили достатніх навичок для праці 
на сучасному виробництві, що призвело до зниження активності внутрішнього ринку, в тому числі і 
ринку праці; 

− макрополітичному: занепад у період підготовки реформи, а  згодом і розпад та зникнення 
соціалістичної системи, яка слугувала взірцем для політичних  опонентів  консервативних реформ; 
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− внутрішньополітичному (консервативний дискурс): неефективність здійснення 
управлінських повноважень у сфері освіти: 1) відсутність механізмів визначення цілей освіти та 
контролю за виконанням освітньою системою своїх функцій у суспільстві на рівні центральної 
влади; 2) гіпертрофований контроль навчальних закладів місцевими освітніми адміністраціями 
(LEA); 

− політико-економічному (ліберальний дискурс): принципова "дисфункціональність" державної 
освітньої системи у наявному її стані, тобто неможливість забезпечення її ефективності за умов 
перебування у "соціалістичному секторі", що означає: 1) державне фінансування та адміністрування 
системи, 2) обов’язковий характер значного обсягу освіти; 3) монопольний або квазі-монопольний 
характер системи обов’язкової освіти; 

− макроосвітньому: низький рівень показників випускників англійських шкіл у міжнародних 
порівняннях якості знань, що проводились у 80- середині 90-х рр. ХХ ст.; 

− соціальному: низькі перспективи працевлаштування після отримання обов’язкової освіти, 
зростання безробіття у країні.  Результатом незадоволення населення рівнем освіти, що надавалась у  
масових школах базового рівня, стало, зокрема, зростання кількості селективних шкіл та 
домашнього шкільництва; 

− педагогічному:  зниження академічної успішності учнів, зростання різниці у якості освіти між 
типами середніх навчальних закладів [1: 216]. 
Відзначимо, що шляхи розв’язання названої педагогічної проблеми були визначені не в  контексті 

сучасних освітніх теорій та технологій, а домінуючих в англомовному світі політико-економічних 
ідеологій, що й зумовило стратегії та механізми здійснення реформ.   

Провідними інституціями, у стінах яких було розроблено освітню реформу, стали Інститут Адама 
Сміта (Adam Smith Institute) та Інститут Економічних проблем (Institute of Economic Affairs), що є 
найвпливовішими "мозковими центрами" неоліберальної орієнтації у Великій Британії. Важливим для 
розуміння соціального контексту освітньої реформи є той факт, що вона  усвідомлювалась 
розробниками як невід’ємна складова цілого комплексу соціально-економічних реформ, 
здійснюваних урядом М. Тетчер. До цього комплексу відносять: приватизацію державного сектору 
економіки, створення "внутрішніх ринків" у таких сферах соціальної політики як освіта та охорона 
здоров’я, реформу діяльності виконавчих органів влади на принципах контракту та приватизації, 
укладання системи громадських договорів (Citizen’s Charters). У цілому втілення такого комплексу 
реформ означало закінчення епохи держави загального благоденства у Великій Британії, яку 
неоліберали асоціюють передусім із державною монополією у сфері соціальних послуг, що, на їх 
думку, apriori не може бути ефективною. Нова епоха характеризується екстраполяцією ринкових 
відносин на всі сфери життя суспільства, заміною бюрократичного політизованого контролю 
соціальної сфери ринковим економічним контролем. 

Провідним документом, що був легітимною основою проведених консервативними урядами 
освітніх реформ, справедливо вважається Акт Бейкера, прийнятий Парламентом у 1988 році і 
розроблений міністром освіти Кеннетом Бейкером. Основними принципами були проголошені: високі 
стандарти та якість освіти для всіх, надання батькам можливості вибору форми освіти для дітей [2: 3]. 

Разом із тим К. Бейкер запевнив виборців у цілковитій прихильності консервативного уряду до 
принципу безкоштовності освіти. Така прихильність пояснюється, передусім, чітким усвідомленням  
абсолютно домінуючого на той час у суспільстві ставлення до державної освіти  як до безкоштовної. 
Безкоштовність освіти була для консерваторів вимушеною тактикою освітніх реформ, а не принципом, 
прихильність до якого вони декларували.  Принциповий ринковий характер освітніх послуг суперечив 
гаслам безоплатного навчання [3: 156-157]. 

Ключовими символами, а, отже, напрямами освітньої реформи стали, на думку багатьох 
дослідників, "стандарти" та "вибір". Розглянемо далі шляхи втілення цих напрямів. 

1. "Стандарти". До комплексу заходів, що повинні були забезпечити  високий рівень освітніх 
стандартів відносили, передусім, запровадження Національних навчальних програм (ННП). 

Відповідно до консервативної ідеології зміст навчальних програм повинен був стати національно-
орієнтованим, спрямованим на "відновлення унікальної британської культурної традиції". 
Збільшенню підлягав час на вивчення релігії, яка до введення ННП була єдиним обов’язковим в 
англійській школі навчальним предметом, та скороченню – навчальний час на вивчення проблем 
полікультурності, війни і миру та інших проблем міжнародного життя. Від дитино-центрованих 
методів навчання школа повинна була повернутися до класичних.   

Розробка ННП здійснювалася робочими групами, які включали не тільки освітніх діячів та 
освітян-теоретиків, але й представників промисловості та бізнесу, що повинно було забезпечити 
відповідність змісту шкільного навчання актуальним потребами національної економіки, тобто 
інтересам замовника освіти. Принциповою була позиція уряду щодо відсторонення від цього процесу 
таких "зацікавлених груп", як практикуючих учителів та їх спілок, що було зумовлено ідеологією. 
Крім  звинувачень цих сил у  соціалістичних настроях, мова йшла про спрямованість нової освітньої 
системи на інтереси споживача освітніх послуг, а не виробника, як було до реформи.  
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Уведення ННП стало новим явищем для освіти Великої Британії, оскільки традиційно навчальні 
програми визначалися у цій країні на рівні LEA та кожної конкретної школи. Така система 
визначення навчального плану мала як плюси, так і мінуси. Якщо у кращих своїх варіантах навчальні 
програми шкіл характеризувалися дослідниками як "ефективні, гнучкі, індивідуалізовані, 
розвиваючі", то гірші варіанти являли собою "нещастя, яке означало, що навчання дитини  включає 
окремі, не пов’язані між собою, не структуровані, випадкові  змістові компоненти, що не враховували 
навчального досвіду, набутого дитиною у початковій школі" [4: 136]. Узгодженість між різними 
освітніми ланками забезпечувалась тільки у приватному секторі, де існувала чітка послідовність між 
допідготовчою, підготовчою та "публічною" школами і університетом.  Такий стан речей і зумовив 
необхідність не тільки забезпечити якісний стандартизований зміст освіти для всіх учнів, а й 
систематичний індивідуалізований контроль досягнень кожного з них на різних етапах шкільного 
життя. Запровадження ННП  передбачало  визначення: 

− чітко та стисло сформульованих завдань роботи школи;  
− рівнів освітніх досягнень, якими повинні оволодіти учні;  
− чіткої та точної інформації для батьків щодо того, що їх діти повинні знати, розуміти та вміти 

робити, а також щодо їх реальних досягнень;  
− керівництва для вчителів, яке повинно було допомогти їм у досягненні найкращих 

результатів у роботі з кожним учнем;  
− послідовності та прогресу у навчальній роботі від одного навчального року до іншого, від 

одного освітнього рівня до іншого [5: 132]. 
Зміст ННП уключав основоположні (англійська мова, математика, природничі науки) та 

фундаментальні (історія, географія, технологія, музика, мистецтво, фізична освіта, сучасна іноземна 
мова, релігійна освіта) предмети, передбачав формування загальних навчальних компетенцій: 
письмової і числової грамотності та умінь користуватися інформаційно-комунікативними 
технологіями. На усіх (або на відповідних) етапах навчання передбачалося також  уключення у зміст 
освіти таких предметних галузей, як професійна орієнтація, охорона здоров’я, психологія та 
соціологія, сексуальна освіта. Згідно ННП у початковій школі передбачалось обов’язкове вивчення 10 
предметів, у середній – 11. 

Запровадження ННП передбачало розробку та реалізацію системи перевірки результатів навчання.  
З цією метою було створено два робочих органи – Раду ННП (National Curriculum Council) та Раду з 
питань перевірки знань та проведення шкільних екзаменів (Schools Examination and Assessment 
Council). Нові процедури перевірки знань передбачали їх здійснення після завершення кожного з 
чотирьох ключових етапів навчання учня в обов’язковій школі (1-й етап – 6-7 років, 2-й етап – 8-11 
років, 3-й етап – 12-14 років, 4-й етап – 15-16 років).  

Форми перевірки знань уключали національні тести з англійської мови, математики та 
природничих дисциплін, тести з інших предметів ННП, поточні оцінки навчальної роботи, 
здійснювані вчителями, та їх спостереження за учнями. Запровадження зовнішніх форм перевірки 
знань (національного тестування) викликало, як пишуть дослідники, "енергійний протест педагогів-
практиків та учительських спілок". Причиною такого протесту стало, по-перше, нав’язування їх 
"зверху",  а по-друге, перетворення результатів цих тестів на головний критерій успішності роботи 
школи, який ставав загальновідомим широкій громадськості через публікування у національній пресі 
так званих Порівняльних таблиць успішності шкіл (League Tables). Порівняльні таблиці стали одним 
із важливих компонентів утілення неоліберальної освітньої ідеології, оскільки мали конкретний засіб 
контролю споживачами освітніх послуг діяльності їх виробників.  Споживачі могли висловити свою 
реакцію на результати публікації Порівняльних таблиць або "проголосувавши ногами", або 
залишившись у школі. 

Запровадження ННП та нових форм  перевірки знань виявило наступні недоліки: 
− переобтяження ННП  навчальним матеріалом; 
−  членування кожного предмета на занадто велику кількість не завжди пов’язаних  між собою 

цілей досягнень та рівнів оцінки знань (10 рівнів); 
− відсутність єдиної наукової концепції  у розробці навчальних планів із різних навчальних 

дисциплін, що стало результатом роботи різних нескоординованих між собою груп; 
− значне та невиправдане скорочення у ННП тематичної та міждисциплінарної організації 

навчального матеріалу на користь предметної; 
− прескриптивний (приписувальний) характер ННП: він визначав не тільки що й коли вивчати, 

але і як; 
− навчальна практика набула стандартизованого характеру, зокрема була значно розширена 

практика селекції учнів за навчальними здібностями; 
− недостатнє врахування поточного оцінювання учнів учителями в системі підсумкового 

оцінювання їх навчальних досягнень. 
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Упродовж 90-х рр. ННП неодноразово піддавалися перегляду, в результаті якого деякі з означених 
недоліків було усунуто: зменшено обсяг знань на різних ключових етапах навчання, зменшено 
кількість рівнів оцінювання (з 10 до 8), намітились тенденції до збільшення часу на предмети за 
вибором учнів на  4-му ключовому етапі навчання та до зростання творчої участі вчителів у 
визначенні змістових компонентів знань та їх оцінки [6: 194].  

Суттєвим доповненням програми підвищення освітніх стандартів стало створення незалежної від 
держави інспекції діяльності шкіл – Управління освітніх стандартів (Office for Standards in Education – 
OFSTED). Цій "приватизованій", за висловом деяких дослідників, інституції були передані функції 
державного органу – інспекції шкіл Її Величності. Цілі OFSTED були визначені як "інспектування, 
повідомлення про його результати та сприяння підвищенню стандартів навчальних досягнень та 
якості освіти шляхом регулярного проведення незалежної перевірки, інформування громадськості про 
їх результати та надання кваліфікованих порад" [7: 114].  

Отже, головними засобами підвищення  освітніх стандартів під час проведення ліберально-
консервативних  реформ  стало впровадження: а) Національного навчального плану; б) національної 
системи контролю і оцінки знань; в) незалежної від держави інспекції шкіл; г) Порівняльних таблиць 
успішності шкіл.  

2. "Вибір".  У цьому контексті мова йде, передусім, про вибір форми навчання батьками учнів. 
Принципова можливість вибору завжди існувала у британській освіті.  До запровадження Акту 
Форстера (1870), який започаткував державне шкільництво у королівстві, вибір здійснювався між 
приватними школами, потім – між державними і приватними. У другій половині ХХ століття, із 
прийняттям у 1944 р. Акту Батлера,  принципова можливість вибору школи в межах державної 
системи освіти визначалась двома чинниками: а) рівнем здібностей учнів, згідно з яким близько 15% 
найобдарованіших у академічній сфері дітей приймали після  набуття початкової  освіти у граматичні 
школи,  решта ж навчалася у технічних школах; б) місцем проживання сім’ї школяра.  Із середини 60-
х років, із приходом до влади лейбористського уряду, у країні почали створюватися загальноосвітні 
школи, які мали на меті досягнення більшої соціальної рівності в освіті, тобто надання якісної освіти 
всім дітям. Продовжували існувати технічні школи, рівень освіти яких наближався до граматичних, 
однак їх кількість продовжувала залишатися  незначною, а також сучасні – для найменш здібних до 
освіти школярів. Вибір школи продовжував зумовлюватися інтелектуальною та "географічною" 
селекцією. Для  заможних він уключав у себе можливість навчати дитину у незалежній приватній 
школі.  

Прихід до влади  у 1979 р. консервативного уряду М. Тетчер знаменував собою, як уже 
зазначалося, принциповий перехід від політики соціальної справедливості в освіті до політики 
запровадження ринкових механізмів. Можливість вибору послуги та наявність такого вибору і стала  
одним із найважливіших  механізмів реалізації такої політики.  

Вже через рік після приходу консерваторів до влади в Освітньому Акті 1980р. були легітимізовані 
права батьків на: а) вибір школи для навчання дітей за умови наявності в ній вільних місць у межах 
свого навчального округу; б) членство у шкільній раді, що є колегіальним органом управління 
навчальним закладом. Уряд започаткував також Програму оплачуваних навчальних місць (Assisted 
Places Scheme), яка передбачала фінансування державою певної кількості навчальних місць для 
обдарованих дітей із бідних сімей у приватних школах. Освітній Акт 1986 року продовжив лінію 
консерваторів на підвищення ролі батьків в управлінні школою, надавши більше повноважень радам 
навчальних закладів і, відповідно, звузивши повноваження LEA. Логічним продовженням і 
активізацією цієї політики став Акт 1988 р., коли освітній вибір був розширений за рахунок: 
1) грантових шкіл – загальноосвітніх  навчальних закладів, що вийшли з-під адміністративного та 
фінансового підпорядкування  LEA та перейшли під безпосередню владу Департаменту освіти; 
2) міських технологічних коледжів (замінили собою технічні школи), які теж не підпорядковувалися 
LEA; 3) скасування закріплення дитини за навчальним округом, відкритий прийом до школи за умови 
наявності місць.  

Дослідники лівої орієнтації підкреслюють зумовленість "вивільнення" такими чинниками як 
загроза закриття школи через погані результати; погані стосунки керівництва школи з LEA;  спокуса 
більш високого рівня фінансування, яким консервативний уряд заохочував керівництво шкіл до 
набуття грантового статусу [8: 112]. Дослідники правої орієнтації  стверджують, що мотиви, які 
спонукали школи до отримання грантового статусу, мають, перш за все, ринкову природу. Це 
бажання перемогти у конкурентній боротьбі з іншими школами, бажання вижити і зберегти роботу.  

Крім розглянутих нами напрямів консервативних освітніх реформ на підвищення стандартів та 
здійснення вибору, не менш важливу роль у ринковій трансформації освітньої системи відіграли 
реформа фінансування та управління освіти. Перетворення у першому з двох названих аспектів 
полягали у запровадженні нового принципу фінансування шкіл. Він  отримав образну назву "гроші 
йдуть за учнем", тобто бюджет школи став залежати або виключно від кількості учнів, що навчаються 
у  ній (для шкіл, що вийшли з упідпорядкування LEA),  або переважно від цього фактора (на розсуд 
LEA було залишено розподіл 25% усього обсягу фінансування шкіл, підпорядкованих їй. До того ж 
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шляхи розподілу ними  бюджету шкіл підпорядковувались затвердженим Міністерством освіти 
схемам). Саме таким чином виживання школи було поставлено у пряму залежність від кількості її 
учнів, від того, наскільки робота школи задовольняє дітей та їх батьків, наскільки успішно вона 
підтримує свій імідж, рекламує свої послуги. Адже школи дійсно стали сприйматися як підприємства 
[9: 10]. 

Заключним гучним акордом консервативної реформи стала так звана Біла книга "Вибір та 
різноманіття: Новий план для шкіл" (1992 р.), яка стала основою Освітнього Акту 1993 р. Головною 
метою цього документа було полегшення процедури "вивільнення" шкіл (не тільки загальноосвітніх, 
але і спеціалізованих) з-під контролю LEA, а також реформування ряду урядових відомств, які 
займаються питаннями  фінансування шкіл,  НПП та контролем за його виконанням, проведенням 
Національного тестування, питаннями релігійної та сексуальної освіти. Із запровадженням цих змін 
система освіти Англії та Уельсу перетворилась "на одну з найбільш централізованих та 
недемократичних у західному світі" [8: 115]. 

Наріжним каменем будь-якої реформи є її результативність. Чи були кроки, здійснені 
консервативними урядами впродовж майже 20-ти років ефективними? Серед позитивних наслідків 
відзначають щорічне стале підвищення результатів Національного тестування випускників середніх 
шкіл та учнів інших ключових етапів навчання, створення ринку освітніх послуг в країні (квазіринку, 
внутрішнього ринку, рудиментарного ринку за визначенням різних авторів), появу конкурентної 
поведінки навчальних закладів, залучення приватних фірм до менеджменту освітніх послуг, що може 
докорінно змінити етос не тільки окремих навчальних закладів, але й усієї системи. Однак навіть 
прихильники реформ визнають, що на міжнародному рівні, порівняно з іншими європейськими 
країнами, рівень англійських школярів залишається низькими [7: 76]. 

Високий рівень незадоволення ідеологією реформ висловлюють противники освітньої реформи. 
На початку 90-х рр. учителі навіть вдавалися до страйку проти перетворення їх на механічний 
додаток до ННП та системи Національного тестування; значно активізувалися такі явища, як вихід на 
пенсію досвідчених учителів та залишення професії молодими  педагогами; виник значний дефіцит 
учительських кадрів, що пояснюється дослідниками станом фрустрації англійського вчительства.  

На завершення відзначимо, що ера консервативних реформ закінчилась в Англії та Уельсі у 1997 
році із приходом до влади лейбористів, які запропонували свій, так званий третій шлях у розвитку  
країни взагалі та освіти зокрема. Він не передбачав відмови від стратегічного курсу на ринкові 
перетворення, однак поряд із загальною спрямованістю на успіх, якість, високі стандарти, у 
програмах лейбористів знайшли місце ідеї соціальної рівності в освіті, розвитку творчого потенціалу 
учительської професії,  були знехтувані консерваторами. 
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ У ПРОФЕСІЙНІЙ 
ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ 

У статті розглянуто переваги використання диференційованого підходу у професійному навчанні 
майбутніх учителів-філологів. Автором окреслені тематичне спрямування, критерії створення та 

принципи навчання в групах за інтересами як однієї з форм диференційованого навчання. 

Соціально-економічний, політичний розвиток нашої держави, інтеграція України в європейську 
спільноту є найважливішими факторами, що обумовлюють об’єктивну необхідність якісних 
перетворень у системі професійної педагогічної освіти. Нагальною є потреба створення умов для 
підготовки фахівців-професіоналів, орієнтованих на виконання соціального замовлення суспільства, 
конкурентноспроможних на міжнародному ринку праці, здатних до професійного саморозвитку, 
самокорекції у мінливих умовах сьогодення. Аналізуючи сучасні дослідження, присвячені підготовці 
майбутніх учителів, зокрема роботи Я.І. Зязюна, Л.В. Заніної, Н.П. Меншикової, М.М. Фіцули, 
А.А. Реана, Н.Г. Ничкало, В.О. Сластьоніна, О.А. Дубасенюк, Л.П. Пуховської, Н.Н. Тарасевича та 
інших, можна з упевненістю твердити, що напрями реформування цієї галузі професійної освіти 
віддзеркалюють загальні тенденції розвитку освітньої практики в світі. Проблема формування та 
розвитку професійної компетентності вчителів розглядається у контексті особистісно орієнтованої 
моделі навчання, суттєвою ознакою якої є така організація засвоєння змісту освіти суб’єктом, під час 
якого відбувається зняття об’єктивного значення матеріалу та виявлення в ньому суб’єктивного сенсу 
особистісно стверджувальних цінностей [1: 31]. Проте практична реалізація означеної моделі 
навчання гальмується через недосконалість традиційних форм та методів підготовки спеціаліста, які 
застосовуються у професійному навчанні, розраховані на пересічного студента, нівелюють його 
особистісні інтереси, мотиви, потреби індивідуальний навчальний та когнітивний стиль. Отже, заміна 
організації професійної підготовки майбутніх учителів, перехід до гнучких, інтенсивних 
індивідуального-групових видів навчальної діяльності, які матимуть творчу, пошукову, пізнавальну 
основу, є надзвичайно актуальними.  

Ми вважаємо, що використання диференційованого підходу у професійному навчанні майбутніх 
учителів дозволить суттєво підвищити темпи та якість формування їх професійної компетентності, 
оскільки такий підхід: 

− дозволяє відійти від уніфікованої системи підготовки вчителів, яка панувала у державі багато 
років; 

− усуває протиріччя між типовістю професійного навчання та творчим характером педагогічної 
діяльності; 

− спрямовує професійне навчання на особистісний розвиток студентів; 
− створює умови для ефективної праці з студентами не адаптованими до  загальноприйнятих 

норм; 
− реалізує прагнення кращих студентів глибше оволодівати навчальними матеріалом; 
− підвищує рівень самосвідомості студентів; 
− посилює пізнавальні інтереси до вивчення предметів, оскільки навчання орієнтується на 

"зону найближчого розвитку" студентів; 
− сприяє усуненню формалізму в оцінюванні рівня навчальних досягнень; 
− створює умови для відбору оптимальних методів і прийомів педагогічного впливу на процес 

формування та розвитку професіоналізму майбутніх учителів; 
− розвиває стратегічну навчальну компетенцію студентів. 

Метою статті є привернення уваги до можливостей застосування диференційованого підходу у 
професійному навчанні вчителів філологічних  спеціальностей як потужного засобу оптимізації їх 
професійного становлення у процесі навчання у вузі. Пріоритетність пошуку педагогічних інновацій 
у навчанні педагогів цього профілю не викликає сумніву, оскільки є зумовленою значними змінами у 
мовній освіті нашої держави, викликаними інтеграцією України у міжнародний освітній простір. Для 
визначення видів та форм диференційованого навчання, які можуть бути використані у професійній 
підготовці вчителів-філологів, звернемося до аналізу педагогічної літератури в руслі цієї 
проблематики. 

Важливість використання означеного підходу у навчанні підкреслювали багато вітчизняних та 
зарубіжних науковців: Г.І. Коберник, В.А. Зубранський, В.А. Оніщук, Н.Є. Мойсеюк, О.П. Рудницька, 
Г.К. Селевко, Н.П. Волкова, С.Ю. Ніколаєва, Н.В. Кузьміна, Р. Херрі, Б. Гордон та інші. 
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 Визначення диференціації, яке відображає погляди цих учених, збігається з визначенням, яке дає 
А.А. Сбруєва: "Диференціація – це процес та результат створення типологічних ознак, які відрізняють 
частини навчальної системи" [2; 219]. Більшість авторів використовують для певного узагальнення 
великого різномаїття форм та видів  диференційованого навчання, яке може бути генероване залежно 
від типологічних ознак, які покладені в основу здійснення диференціації. Існують різні класифікації 
щодо виділення видів та форм диференційованого навчання: за індивідуально-психологічними 
особливостями, за організаційним рівнем, за відмінностями у компонентах навально-виховного 
процесу (Г.К. Селевко); за рівнем освітньої системи, за часом навчання, за умовами навчання, 
навчальними цілями (А.А. Сбруєва); за здібностями, за недостатністю здібностей, за майбутньою 
професією, за інтересами, за талантами (Н.П. Волкова) тощо. Незважаючи на різномаїття 
класифікацій, у більшості джерел використовуються терміни "зовнішня" диференціація та 
"внутрішня" диференціація. 

Зовнішня диференціація, за визначенням педагогів, відбувається на макро- та мезорівнях. 
Макрорівень представлений варіативністю навчальних програм, типів навчальних закладів, як 
правило, здійснюється державою. Мезорівень передбачає навчання учнів або студентів у групах з 
поглибленим вивченням певних дисциплін, залученням їх до занять за вибором, факультативів, 
гуртків, участь у групах компенсаційного навчання, здійснюється у межах навчального закладу. В 
узагальненому вигляді цей вид диференціації представляє собою навчання в гомогенних групах з 
урахуванням їх контингентних особливостей.  

Внутрішня диференціація відбувається на мікрорівні, на звичайних заняттях у гетерогенних 
групах. На разі внутрішня диференціація окреслюється "як планування рівня обов’язкових 
результатів навчання і на цій основі – вищих рівнів оволодіння навчальним матеріалом" [3: 175]. 
Враховуючи свої власні здібності, потреби, учень або студент може сам обирати глибину засвоєння 
навчального матеріалу, визначати посильний для нього рівень використання завдань на занятті. 
Розподіл студентів на групи за рівнем засвоєння матеріалу та створення програм для цих рівнів є 
характерною ознакою внутрішньої диференціації. 

Підсумовуючи все зазначене раніше, робимо висновок, що у професійному навчанні студентів-
філологів можуть бути ефективно задіяні обидва види диференціації за умови теоретично-коректного 
окреслення принципів та методів навчання в означених формах. 

Звернемося до конкретного прикладу такої форми зовнішньої диференціації мезорівня, як група за 
інтересами. На нашу думку, навчання в таких групах предметно-професійного контексту несе в собі 
певний потенціал професійного становлення майбутніх учителів. Типологічною ознакою для 
здійснення диференціації у цьому випадку є інтерес, бажання студентів поглибити знання з кола 
дисциплін, які мають професійний контекст. Доречним та виправданим буде створення груп за 
інтересами, які у своїй тематиці віддзеркалюють інваріантну та варіативну частини професійної 
підготовки майбутніх учителів-філологів. Ми пропонуємо створювати групи за інтересами 
психологічного та педагогічного спрямування (І-ІІІ курси навчання; варіативна частина), 
лінгвістичного спрямування (І-V курси навчання; варіативна частина), методичного спрямування (ІІІ-
V курси; частково варіативна частина) у послідовності проведення лекційних курсів з цих дисциплін 
у процесі навчання на філологічних факультетах. Принципи навчання в означених групах окреслені 
нами попередньо, тому обмежимося лише їх перерахуванням: принцип мотиваційної достатності у 
навчанні, принцип колективної взаємодії, принцип практичного застосування теоретичних знань, 
принцип творчої автономії навчальної діяльності, принцип проблемності, принцип інтеграції 
міжпредметних знань, принцип особистісного розвитку. 

Звернемося до переліку критеріїв створення груп за інтересами. Критерії, за визначенням 
В.П. Безпалько, Н.Ф. Тализіної "це об’єктивна міра деякого явища", критерії – це якості, ознаки 
об’єкта, який вивчається, що дають можливість судити про його стан та рівень функціонування. 
Виходячи з вищезгаданого, ми визначили наступні критерії створення даних груп у контексті 
предметно-професійної  підготовки під час навчання у педагогічному вузі студентів філологічних 
спеціальностей: 

1. Професійно-орієнтований критерій – спрямованість на розвиток професійної компетентності 
вчителя-філолога. 

2. Когнітивний критерій – спрямованість на поглиблення та розширення знань з предметів 
професійного контексту. 

3. Практичний критерій – спрямованість на розвиток умінь та навичок, що дозволять учителю 
певної спеціальності ефективно виконувати свою професійну діяльність. 

4. Мотивуючий критерій – спрямованість на задоволення домінуючих інтересів до предметів 
професійного контексту. 

5. Ціннісний критерій – спрямованість на розвиток особистісних якостей студентів, важливих 
для компетентної професійної діяльності. 
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6. Результативний критерій – спрямованість на розвиток здатності студентів до професійного 
розвитку та самовдосконалення. 

Схематично критерії створення груп за інтересами можна показати так, як зображено на схемі № 1. 
 

Схема №1 
         

 
Визначивши критерії створення груп за інтересами, перейдемо до окреслення педагогічних умов 

їх успішного функціонування у процесі професійного навчання студентів у вузі. Базуючись на 
дослідженні В.О. Калініна, виділяємо 4 групи умов: 

1) нормативні – установка на компетентну професійну діяльність в умовах входження країни у 
міжнародний освітній простір, індивідуальний підхід до здобуття професійної компетентності; 

2) загально-педагогічні – забезпечення цінності процесу формування професійної 
компетентності майбутнього вчителя; спрямованість професійної підготовки на формування 
професійної компетентності, виходячи з компонентного складу останньої; актуалізація можливостей 
навчальних предметів для формування професійної компетентності майбутніх учителів з урахуванням 
спеціальності та кваліфікації, стимулювання процесу саморозвитку майбутніх педагогів; 

3) професійно-педагогічні – наявність компетентних педагогічних дій у професійній підготовці 
майбутніх учителів; співвідношення методів і форм їх підготовки для роботи у вузі; емоційно-оцінне 
відношення між студентами і викладачами; 

4) загально-соціальні – потреба у професійно-компетентному вчителю, здатному працювати у 
нових полікультурних умовах; престижність наявності високої професійної майстерності у 
випускників педагогічного вузу. 

Отже, для ефективної діяльності груп за інтересами як форми диференційованого навчання, яка 
сприятиме формуванню професійної компетентності майбутніх учителів-філологів із перерахованих 
умов, виділяємо такі: 

− спрямованість навчальної діяльності на формування професійної компетентності; 
− актуалізація можливостей навчальних предметів професійного контексту; 
− інтеграція міжпредметних знань; 
− стимулювання процесу професійного саморозвитку; 
− особистісно орієнтований, диференційований підхід до навчання. 

Усі окреслені умови можна назвати зовнішніми, адже вони створюються у навчально-виховному 
процесі у вузі та завдяки професіоналізму викладачів. Додамо до зовнішніх умов внутрішні, які 
виявляються у професійному та особистісному розвитку студентів і залежать від перших. До таких 
умов можна віднести: 

− сформованість мотивації до оволодіння професіоналізмом; 
− позитивне ставлення до професії; 
− наявність необхідності саморозвитку; 
− розуміння значимості знань з предметів професійного контексту для подальшого 

застосування у практичній діяльності. 
Схематично психолого-педагогічні умови можна зобразити так, як зазначено у схемі № 2. 
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Схема № 2 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Висновком із усього окресленого в статті може бути теза: використання диференційованого 
підходу у професійному навчанні майбутніх учителів-філологів, зокрема такої форми зовнішньої 
диференціації мезорівня, як групи за інтересами, може оптимізувати весь процес професійної 
підготовки вчителів цього фаху за умови коректного визначення принципів, критеріїв, схематичного 
спрямування означених груп, та створення відповідних психолого-педагогічних умов для їх 
ефективної діяльності. 
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Гуманкова О.С. Эффективность использования дифференцированного подхода в 
профессиональном обучении учителей-филологов. 

В статье рассматриваются преимущества использования дифференцированного подхода в 
профессиональном обучении учителей-филологов. Автором определены тематическая 

направленность, критерии создания и принципы обучения в группах по интересам как одной из форм 
дифференцированного обучения. 

Gumankova O.S. The effectiveness of using  the differential approach in the process of future language 
teachers’ training. 

The article defines the benefits of differential approach in the process of future language teachers’ training. 
The author defines the criteria and principles of creation of special interest groups as one of the forms of 

differential teaching.
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УДК 373.1 + 37.02 : 811.11      
Т.В. Литньова, 

аспірантка 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка ) 

ЦІЛІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У СВІТЛІ СУЧАСНОГО 
КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 

У статті розкрито зміст понять "компетентність", "компетенція" і "компетентнісний підхід" у 
контексті процесу навчання іноземних мов. Розглянуто традиційні цілі навчання іноземних мов у 

зв’язку із сучасним компетентнісним підходом. 

Останні роки ХХ та початок ХХІ століть ознаменувалися значними змінами у соціально-
економічному розвитку України, у тому числі в її освітній сфері. Значно активізувалися міжнародні 
зв’язки нашої держави, посилився її авторитет у світовому і європейському просторі. Все це стало 
передумовою для вагомих трансформаційних процесів, які відбуваються у вітчизняній освітній галузі. 
Особливе місце серед них належить змінам у сфері навчання іноземних мов, зокрема оновленню та 
переосмисленню цілей навчання. 

Нова програма для загальноосвітніх навчальних закладів не містить традиційного формулювання 
цілей навчання іноземних мов, проте побудована на основних компонентах міжкультурної 
іншомовної комунікативної компетенції – лінгвосоціокультурній, дискурсивній, стратегічній та 
лінгвістичній. Попри досить активне дослідження сутності понять "компетентність", "компетенція" 
(П. Бех, О. Бігич, Т. Вольфовська, Б. Гершунський, Е. Зеєр, О. Пометун, В. Сафонова, О. Сібіль, 
О. Соловова) менше уваги приділяється розумінню й усвідомленню цілей навчання іноземних мов у 
світлі сучасного компетентнісного підходу. 

З огляду на це мета статті – проаналізувати представлені в науковій літературі підходи 
українських і зарубіжних учених до визначення понять "компетентність" та "компетенція" і показати 
вплив компетентнісного підходу на постановку цілей навчання іноземних мов. 

Уважне вивчення як вітчизняних, так і зарубіжних досліджень у цілому дає підстави 
стверджувати, що немає єдиного визначення і розуміння терміна "комунікативна компетентність", 
оскільки вчені різних галузей знань трактують цей термін з позиції власних інтересів. Деякі 
дослідники, з думкою яких ми не згодні, зазначають, що терміни "компетентність" і "компетенція" – 
синоніми. Ми схильні поділяти думки вчених, які вважають поняття "комунікативна компетенція" 
дещо вужчим, похідним від поняття "комунікативна компетентність" (І. Баранович, Н. Бібік, Г. Во-
роніна, О. Дрогайцев, Н. Кузьміна, В. Русенький, Т. Симоненко, В. Софронова). 

Відомі російські педагоги В. Краєвський і А. Хуторський розрізняють терміни "компетентність" та 
"компетенція", пояснюючи, що "компетенція" в перекладі з латини "означає коло питань, щодо яких 
людина добре обізнана, пізнала їх і має досвід. Компетентність у визначеній галузі – це поєднання 
відповідних знань і здібностей, що дозволяють обґрунтовано судити про цю сферу й ефективно діяти 
в ній " [1: 97]. 

У "Словнику іншомовних слів" за редакцією О.С. Мельничука зазначається, що "компетентність – 
поінформованість, обізнаність, авторитетність" [2: 345]. 

Міжнародна комісія Ради Європи у своїх документах розглядає поняття "компетентності" як 
загальні, або ключові, вміння, базові вміння, фундаментальні шляхи навчання, ключові кваліфікації, 
ключові уявлення, опори, або опорні знання. Компетентності, на думку експертів РЄ, передбачають:   

− спроможність особистості сприймати і відповідати на індивідуальні та соціальні потреби; 
− наявність у неї необхідного для цього комплексу стосунків, цінностей, знань, умінь і навичок [3]. 

На думку Т. Вольфовської, компетентність – необхідний людині рівень сформованості досвіду 
міжособистісної взаємодії, щоб успішно функціонувати в суспільстві з урахуванням власних 
здібностей і соціального статусу [4: 13]. 

Комунікативна компетентність, як зазначає В. Булгакова, є показником поінформованості суб’єкта 
спілкування у сфері комунікації, задовільного оволодіння певними правилами, нормами поведінки, 
спілкування [5: 85]. 

У сучасній психології поняття "компетентність" трактується як готовність до діяльності. Така 
точка зору властива і С.В. Зигмантовичу, який розглядає компетентність як інтегровану якість 
особистості. Ця якість проявляється в загальній здібності і готовності до діяльності, що базується на 
знаннях і досвіді, набутих у процесі навчання і зорієнтованих на самостійну та успішну участь у 
діяльності.  

Н. Ануфрієва визнає "комунікативну компетентність" складним феноменом, основу якого 
становлять певні здібності. До таких здібностей особистості, за Н. Ануфрієвою, належать: 

1) здатність робити соціально-психологічний прогноз ситуації, в якій відбуватиметься 
спілкування, тобто здатність людини передбачати події; 
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2) здатність соціально-психологічно програмувати процес спілкування, спираючись на 
своєрідність комунікативної ситуації; 

3) вміння "вживатися" в соціально-психологічну атмосферу комунікативної ситуації, тобто робити 
правильну оцінку позитивних і негативних аспектів ситуації спілкування; 

4) здатність здійснювати соціально-психологічне управління процесами спілкування в 
комунікативній ситуації (організація уваги партнерів по спілкуванню, стимулювання їх 
комунікативної активності, управління процесом спілкування) [5: 84]. 

Таким чином, усе вищесказане дозволяє зробити висновок, що більшість учених під 
компетентністю людини розуміють певним чином структуровані (організовані) набори знань, умінь, 
навичок і стосунків, які набуваються у процесі навчання. Вищезазначені складові комунікативної 
компетентності становлять комунікативний потенціал особистості, який визначає успішність її 
спілкування в різних сферах життєдіяльності. 

Що стосується поняття "компетенція", то "Словник іншомовних слів" за редакцією 
О.С. Мельничука визначає його як коло повноважень певної організації, установи або особи; коло 
питань, в яких дана особа має певні повноваження, знання, досвід [2: 345]. У межах своєї компетенції 
особа може бути компетентною або некомпетентною в тих чи інших питаннях, тобто мати або набути 
компетентність (компетентності) у певній сфері діяльності. 

Важливе зауваження робить Т. Сорочан, яка зазначає, що компетенцію можна розглядати як 
можливість установлювати зв’язок між знанням і ситуацією, як здатність знайти, виявити процедуру 
(знання і дію), що підходить для розв’язання проблеми. Мати компетенцію – не означає бути вченим 
або освіченим. Мати компетенцію – означає опанувати вміння, бути здатним виявити в даній ситуації 
набуті знання й досвід [6: 11]. 

На думку С.В. Зигмантовича, поняття "компетенція" застосовується для позначення: 
1) освітнього результату, що виражається в підготовленості випускника, реальному володінні 

методами, засобами діяльності, а також у можливості вирішити поставлені завдання; 
2) такої форми сукупності знань, умінь і навичок, яка дозволяє ставити і досягати цілі по 

перетворенню навколишнього середовища [7]. 
Щодо поняття "комунікативна компетенція", то німецькі вчені Б. Крафт і К. Менг пояснюють її як 

"специфічну систему різних видів уживаних значень", лише частково усвідомлених індивідом, що є 
предметом осмислення, розмови й регулюють "інтеракційну діяльність мовленнєвого спілкування" 
[5: 84]. 

За Г. Китайгородською, комунікативна компетенція – це здатність брати участь у реальному 
спілкуванні іноземною мовою. Подібного погляду дотримує В. Булгакова. Вона розглядає 
комунікативну компетенцію як здатність людини до спілкування в одному або деяких видах 
мовленнєвої діяльності, яка являє собою набуту у процесі природної комунікації або спеціально 
організованого навчання особливу якість мовної особистості. 

Аналізуючи контекст уживання поняття "компетенція", Н. Бібік робить висновок, що це є 
соціально закріплений освітній результат. А ідеальне, мислене передбачення результату дійсності, за 
М.Д. Ярмаченком, називається ціллю (метою). Звідси, з певною часткою припущення, можна вказати 
на прямий зв’язок понять "компетенція" і "ціль", при якому формування певних компетенцій виступає 
як ціль навчання іноземної мови. 

У результаті аналізу понять "компетентність" і "компетенція" погоджуємося з думкою російських 
учених Е. Зеєра та А. Хуторського, що компетенція – це набір можливостей, здібностей, знань, умінь і 
навичок у певній галузі, а компетентність – рівень володіння цим потенціалом, характеристика самого 
суб’єкта, що показує рівень володіння компетенціями.  

Необхідно зазначити, що сьогодні у світовій освітній практиці провідними є діяльнісний, 
особистісно орієнтований і компетентнісний підходи. У сучасних навчальних програмах, зокрема в 
новій програмі з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів (2001р.), реалізується 
компетентнісний підхід, у той час як у прийнятому варіанті загальноосвітнього стандарту 
компетентнісний підхід у цілісному вигляді не реалізовано. Беручи до уваги вищесказане, зауважимо, 
що термін "компетентнісний підхід" є  на сьогодні певною мірою новим і невизначеним.  

Під поняттям "компетентнісний підхід", як вважає О. Пометун, розуміють спрямованість 
освітнього процесу на формування і розвиток ключових (базових, основних) та предметних 
компетентностей особистості [3]. Якщо сфера життя, в якій людина відчуває себе здатною до 
ефективного функціонування (тобто компетентною), є достатньо широкою, то йдеться про так звані 
ключові, чи життєві, компетентності. Якщо ж компетентність розповсюджується на вужчу сферу, 
наприклад, у рамках певної наукової дисципліни, то можна говорити про предметну чи галузеву 
компетентність.  

За Ю. Мальованим, компетентнісний підхід – спрямування змісту навчання на забезпечення 
формування в учнів певних компетентностей, що розглядаються як здатність особистості успішно 
діяти у відповідних життєвих та навчальних ситуаціях і нести відповідальність за такі дії [8: 3].  
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На думку багатьох сучасних дослідників, важливим нині є вміння не тільки оперувати знаннями, а 
й бути готовим змінюватися і пристосовуватися до нових потреб ринку праці, управляти 
інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатись протягом життя (Н. Бібік, 
Л. Ващенко, О. Локшина, О. Овчарук, Л. Паращенко, О. Пометун, О. Савченко). Це актуалізує 
значення компетентнісного підходу для нашого дослідження. Компетентнісний підхід, за Т. Сорочан, 
означає переорієнтацію з процесу на результат у діяльнісному вимірі. Ця позиція для нас є найбільш 
прийнятною. 

У чинній програмі для загальноосвітніх навчальних закладів з орієнтацією на рекомендації Ради 
Європи з мовної освіти цілі навчання іноземних мов визначено в термінах іншомовної комунікативної 
компетенції. За цією програмою, оволодіння учнями міжкультурним іншомовним спілкуванням 
передбачає формування у них певного рівня комунікативної компетенції, яка включає мовленнєву та 
мовну, соціокультурну та соціолінгвістичну, дискурсивну і стратегічну компетенції. 

Мовленнєва компетенція визначається як сукупність таких мовленнєвих умінь учнів: здійснювати 
усне спілкування в типових ситуаціях навчально-трудової, побутової та культурної сфер спілкування; 
розуміти на слух основний зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних 
жанрів та видів з різним ступенем розуміння їх змісту (читання з розумінням основного змісту, 
читання з повним розумінням змісту); зафіксувати та передати письмово необхідну інформацію. 

У програмі відсутнє визначення мовної компетенції, а лише наголошується, що для засвоєння 
учнями програмового мовного матеріалу як засобу оформлення або розуміння висловлювань у 
процесі спілкування на рівні, визначеному стандартом, їм необхідно зрозуміти і засвоїти 
комунікативні функції засобів спілкування для їх коректного вживання у відповідних мовленнєвих 
ситуаціях, уміти самостійно відбирати саме ті мовні і мовленнєві засоби, які є оптимальними для 
реалізації комунікативного наміру та адекватними в соціально-функціональному плані у сфері 
спілкування. 

І мовленнєва, і мовна компетенції є не самоціллю, а проміжною ланкою на шляху до 
комунікативної компетенції [9: 37], яка розуміється у новій шкільній програмі з іноземних мов як 
засіб оволодіння учнями іншомовним спілкуванням. 

У проекті державного освітнього стандарту виділяються чотири типи цілей навчання іноземних 
мов: практичні, виховні, розвиваючі й освітні. Визначення мовленнєвої компетенції в новій шкільній 
програмі відповідає визначенню практичної мети у проекті державного освітнього стандарту. Дане 
порівняння дозволяє уточнити практичну мету навчання іноземних мов як формування в учнів 
мовленнєвої компетенції у чотирьох видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, говорінні, читанні і 
письмі) та мовних компетенцій (фонетичної, лексичної, граматичної, графічної). 

Укладачі програми не розмежовують соціокультурну і соціолінгвістичну компетенції, визначаючи 
їх як уміння вибирати та використовувати мовленнєві форми для здійснення комунікативних намірів 
у конкретних ситуаціях та вміння враховувати культурні особливості, правила вербальної і 
невербальної поведінки в типових ситуаціях. На нашу думку, соціокультурна і соціолінгвістична 
компетенції не повною мірою узгоджуються з визначеними у стандарті виховною й освітньою цілями. 
Соціокультурна і соціолінгвістична компетенції – поняття дещо вужчі, ніж загальноприйняті виховна 
й освітня цілі. 

Редактор нової шкільної програми з англійської мови П. Бех зазначає, що соціокультурна 
компетенція включає знання, навички та вміння критично орієнтуватися в основних відмінностях, 
особливостях, перевагах та досягненнях культур країн, мова яких вивчається як іноземна, та культур 
народів України, висловлювати свою обґрунтовану думку щодо нової культури і порівнюваних 
культур у цілому, розуміти реалії культури, що вивчається, толерантно, з повагою ставитися до інших 
культур. Соціолінгвістична компетенція розглядається вченим як знання, навички і вміння 
інтерпретувати та використовувати мовні й мовленнєві одиниці, тексти та ситуації з урахуванням 
лінгвокраїнознавчих реалій і соціолінгвістичних родових, вікових, професійних, національних та 
територіальних особливостей тих, хто спілкується [10: 35-36]. Говорячи ж про виховну й освітню цілі 
навчання іноземних мов, ми маємо на увазі, крім того, ще й наступне. Виховною метою є виховання 
культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі; ціннісних орієнтацій, почуттів та 
емоцій; розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користування нею як засобом 
спілкування; таких рис характеру, як доброзичливість, колективізм, активність, працьовитість. 
Освітня мета передбачає усвідомлення учнями суті мовних явищ, іншої системи понять, через яку 
може сприйматися дійсність; порівняння явищ іноземної мови, що вивчається, з рідною мовою; 
розширення загальної ерудиції. Вивчення іноземної мови дозволяє краще оволодіти рідною мовою. 

За чинною програмою з іноземних мов, дискурсивна компетенція визначається як здатність 
керувати мовленням та структурувати його за допомогою тематичної організації, зв’язності, логічної 
організації, стилю і реєстру, риторичної ефективності. Стратегічна компетенція, відповідно до 
програми, включає вміння вибирати ефективні стратегії для розв’язання комунікативних завдань та 
самостійно здобувати і використовувати знання, планувати навчальний процес і оцінювати свої 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 28. Педагогічні науки 

76 

знання. Деякі науковці не розмежовують стратегічну й дискурсивну компетенції. Для грамотного 
вирішення завдань спілкування та досягнення бажаних результатів, як вважає О. Соловова, необхідні 
певні навички й уміння організувати мовлення, вміння логічно, послідовно й переконливо його 
побудувати, висунути завдання і досягти поставленої мети, що є новим рівнем комунікативної 
компетенції, яка в матеріалах Ради Європи названа стратегічною і дискурсивною компетенціями [11: 
9]. Стратегічна і дискурсивна компетенції частково відповідають розвиваючій і освітній цілям 
навчання іноземної мови. Наведене у проекті державного освітнього стандарту визначення 
розвиваючої і освітньої цілей передбачає розвиток умінь і здібностей, що характеризують стратегічну 
і дискурсивну компетенції, серед них: уміння переносити знання та навички у нову ситуацію на 
основі здійснення проблемно-пошукової діяльності; інтелектуальні і пізнавальні здібності, а саме – 
різні види пам’яті (слухова і зорова, оперативна та тривала), увага (довільна й мимовільна), уява; 
уміння логічно викладати думки; готовність до подальшої самоосвіти в галузі володіння іноземною 
мовою; розуміння особливостей свого мислення; вміння вчитися (працювати з книгою, підручником, 
довідковою літературою, словниками).  

Педагогічний аналіз понять "компетентність" і "компетенція" дозволяють зробити висновок, що 
поняття "компетенція" є дещо вужчим за значенням, ніж поняття "компетентність". Співвідношення 
термінів "компетенції" та "компетентності" є на сьогодні предметом дискусій. Потребує подальшого 
дослідження й узгодження співвідношення традиційно існуючих у дидактиці цілей навчання і 
поширеного сьогодні у галузі навчання іноземних мов компетентнісного підходу. На нашу думку, 
ціль – ідеальне передбачення результату навчання, а компетенція – своєрідний шлях досягнення 
цього результату. Тому однією з проблем, яка чекає на своє вирішення, є подальше теоретичне 
обґрунтування і конкретизація співвідношення понять "цілі навчання" і "компетенції". 
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Лытнева Т.В. Цели обучения иностранным языкам в свете современного 
компетентностного подхода. 

В статье раскрыто содержание понятий "компетентность", "компетенция" и 
"компетентностный подход". Рассматриваются  традиционные цели обучения иностранным 

языкам в свете современного компетентностного подхода. 

Lytnyova T.V. The aims of teaching foreign languages in the light of modern 
competence-orientered approach. 

The paper reveals the content of such notions as "competence" and "competence-orientered approach". 
Considered also are the traditional aims of teaching foreign languages in the light of modern competence-

orientered approach. 
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ПРОСТИЙ КОНТАКТНИЙ ПОВТОР ЯК ЗАСІБ ІНФОРМАТИВНОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ 
ДИСКУРСІ 

У статті розглянуто сутність інтелектуально-інформативної функції простого контактного 
повтору (ПКП) в англомовному дискурсі. 

Дискурсивний підхід до аналізу мовних одиниць (у цьому випадку простого контактного 
повтору) зумовлює необхідність інтегрованого вивчення їх когнітивних, прагматичних, мовних 
аспектів. На їх нерозривне поєднання вказує і визначення дискурсу як мовного корелята "відповідної 
сфери комунікативно-мовленнєвої діяльності, людської свідомості та практики" [1: 34]. 

Комплексний когнітивно-прагматичний аналіз мовних явищ акцентує увагу дослідника на 
значенні, що передається у процесі людської комунікації [2: 106], та зумовлює хід аналізу ПКП від 
його функцій у дискурсі до мовних характеристик. Це відповідає загальному методологічному 
положенню про належність когнітивно-комунікативної парадигми до функціонального напряму 
сучасної лінгвістики [2: 20]. 

Когнітивна (конструктивна, акумулятивна) функція мови нерозривно пов'язана з функцією 
комунікативною, оскільки формулювання думок передбачає передачу їх іншому [3: 35, 37]. Мовна 
особис-тість передає у ході дискурсу суб'єктивно забарвлені уявлення про зв'язки та відображення 
дійсності [4: 33]. Інформування адресата про суб'єктивно забарвлені результати мислення складає 
сутність інтелектуально-інформативної функції мови [5: 41] і, як наслідок, ПКП, оскільки він передає 
емотивну інформацію. 

Реалізація інтелектуально-інформативної функції ПКП пов'язана з реалізацією комунікативно-
прагматичної категорії акцентуації на рівні семантики висловлювання (повторення найбільш 
когнітивно значущих елементів його поверхневої структури). Термін та поняття категорії акцентуації 
вживаємо слідом за І.І. Сущинським, який під акцентуацією розуміє функціонально-семантичну 
категорію, специфіка якої полягає у підкреслюванні та виділенні тих елементів мовлення, які з точки 
зору мовця являють собою особливу комунікативну важливість в умовах конкретної конситуації [6: 
14]. 

Когнітивна функція ПКП реалізується через підпорядковану їй інтелектуально-інформативну як 
функцію нижчого ярусу (в термінах Л.А. Кисельової [5: 35–48]), що передбачає інформування 
адресата шляхом повторної номінації того ословленого фрагмента дійсності, який здається мовцю 
найбільш значущим у момент здійснення мовленнєвої дії. ПКП є маркером когнітивної 
індивідуалізації характеру сприйняття ситуації мовцем.  

Наприклад, уживання ПКП у наведеному нижче прикладі свідчить про те, що мовця цікавить 
характер, спосіб виконання референтної дії: 

"How – how did this terrible thing happen?" (S. Sheldon). 
ПКП із заміною одного з елементів у наведеному нижче прикладі показує, що мовець розглядає 

як суб'єкта референтної дії іншу особу: 
"No, no. I don't want you to. I don't want you to at all. I want him to" (J. Steinbeck). 
Такий ПКП-позиціонування є неповним лексико-синтаксичним повтором з повним (рідше 

частковим) збереженням синтаксичної структури речення, який супроводжується зміною лексичного 
наповнення однієї з частин речення (як правило, в ролі такої одиниці виступає підмет). У результаті 
такого ПКП відбувається виділення нового елемента змісту на вже знайомому фоні [7: 152]. 

Виділення нового елемента змісту на вже знайомому фоні лежить в основі ПКП-підхвату: 
– Yes, sir. We're very suspicious of the boy and we feel quite strongly that he is withholding valuable 

information. 
–  Such as? 
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–  Such as the location of the senator's body (J. Grisham). 
Сутність цього прийому полягає в організації власного висловлювання таким чином, щоб 

інформація в ньому була представлена так само, як і викладена раніше інформація партнера [7: 153].  
Вивчення фактологічного матеріалу дозволяє припустити, що ПКП є джерелом додаткової 

інформації щодо характеру сприйняття ситуації, в межах якої здійснюється повтор, та суб'єктивних 
факторів, пов'язаних безпосередньо з когнітивними особливостями слухача.  

Актуальним, з точки зору мовця, може стати будь-який компонент ситуації спілкування, який 
співвідноситься як із семантикою висловлювання, так і пов'язаний з його прагматикою. Відповідним 
чином він може корелювати з будь-яким компонентом змісту висловлювання.  

У процесі реалізації мовленнєвого акту передається цілий набір семантичних та прагматичних 
значень та змістів. Як компоненти семантичної структури висловлювання розглядаються компоненти 
його зовнішньої модальної рамки, представленої модусом вбачання, та внутрішньої, представленої 
модусом істинності пропозиції Р(х). Пропозиція утворює глибинну структуру, що є логічним 
корелятом денотативної (референтної) ситуації. Денотат, як фрагмент дійсності, що визначається 
реченням як об'єкт реального чи концептуального світу [8: 15], постає в реченні у формі судження 
суб'єктно-предикатної структури [9: 62]. На стадії кодування мовленнєвого повідомлення мовець 
структурує його семантику  у вигляді одиничної пропозиції або ієрархічної структури, розташовує її 
як диктум у сфері дії модального оператора "істинно". Крім того, на стадії кодування продуцент 
повідомляє висловлюванню певні параметри прагматичної структури та характеристики, які 
відзначаються прагматичним контекстом.   

За нашими спостереженнями, ПКП, які описують концептуалізацію референтної ситуації, 
найчастіше співвідносяться із семантичною структурою висловлювання.  

Індивідуалізація концептуалізації референтної ситуації характеризується ПКП, на нашу думку, 
трьома параметрами: номінативним, дейктичним та релятивним (вони відповідають трьом 
функціям, які реалізують більш високу інтелектуально-інформативну функцію мови [5: 47]). Всі три 
параметри тією чи іншою мірою представлені в структурі значення повторюваної одиниці, але 
домінує якийсь один. 

ПКП з індивідуалізацією номінації є не просто повторюваною дескрипцією, але й у переважній 
більшості випадків дескрипцією емоційною та / або оцінною, яка свідчить про суб'єктивне ставлення 
мовця до предмета мови: 

"She placed her hands on his shoulders and looked him full in the face." "But you’re a wicked, 
wicked man" (W.S. Maugham). 

ПКП з індивідуалізацією дейктичного параметра показують, який аспект часового (приклад 
наведено нижче), просторового або особистісного дейксису є найбільш актуальним для мовця:  

"He's never gonna come back to this house," Paula insisted. "Never, never, never" (E. Segal). 
Всі три види дейктичних параметрів, згаданих вище, присутні в ПКП у такому прикладі:   

   

 "Of only 'them' and 'us' had the same ideas we'd get on like a house on fire, but they don't see 
eye to eye with us here and we don't see eye to eye with them here too, so that's how it stands and 
how it will always stand" (A. Sillitoe). 

ПКП з індивідуалізацією релятивного компонента вербалізує найбільш актуальні, з точки зору 
мовця, відносини між референтними предметами: 

   "He is our daddy," Paula exploded at him. "He's ours, he's ours!" (E. Segal). 
Той самий вид ПКП вербалізує співвідношення істинності / хибності висловлювання в цілому, а 

також відповідність предикації дійсності: 
"Does it say that anywhere on the tie? Does it, does it, does it?" (E. Segal). 
Досить частотними є ПКП, де повторювані елементи експлікують модус пропозиційного 

відношення (епістемістичний модус знання чи думки): 
"I imagine, I imagine… how can I imagine you alive and well, when I have not heard from you 

for so long" (A. Barrett). 
ПКП, які співвідносяться з індивідуалізацією концептуалізації комунікативно-прагматичного 

контексту, є характерними для реактивних реплік діалогічних єдностей і оформлені у вигляді питань-
перепитувань, вигуків емоційного реагування, що несуть суб'єктивну модальність різної семантики 
(подив, спантеличеність, сумнів тощо). Когнітивна значущість ПКП, що входить до складу реактивної 
репліки діалогічної єдності, має більш складний характер. Розглядаючи його когнітивну значущість, 
Н.В. Малімонова відзначає, що реципієнт розкодовує вербалізоване висловлювання-стимул, 
співвідносить компоненти його смислової структури з наявними у ньому когнітивними структурами в 
ході інтерпретації. Продукування мовленнєвого акту подиву є результатом інтерпретації та 
перетворення висловлювання-стимулу, коли для верифікації стимулу реципієнт звертається до свого 
денотата стану речей у світі, фіксуючи розбіжності [10: 9]. Повторюється та актуалізується та мовна 
одиниця, яка найбільше відрізняється від відповідної когнітивної структури співрозмовника. 
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Як приклади ПКП, які найбільш поширені та співвідносяться з індивідуалізацією концептуалізації 
комунікативно-прагматичного контексту, наведемо такий приклад ПКП, що містить цитацію теми: 

Kate Erling aked, "From the beginning?" 
"From the beginning. Well. As you know, we have several hundred new products in various 

experimental stages" (S. Sheldon). 
Приклади ПКП, що вербалізують інші компоненти прагматичної структури висловлювання, є 

досить рідкісними та пов'язані з ситуаціями, коли предметом мови стають самі компоненти 
прагматичного контексту. 
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В статье рассмотрена сущность интеллектуально-информативной функции простого контактного 
повтора (ПКП) в англоязычном дискурсе. 

Syngayivska A.V., Malinovsky E.F. Simple contact repetition as a means of informativeness 
in the English discourse. 

The paper focuses on the essence of the intellectual and informative function of simple contact repetition 
(SCR) in the English discourse. 
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ДИСКУРСИВНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗМІШАНОЇ ПСИХОПАТОЛОГІЇ 
(на матеріалі роману А. Бенкса "Осина фабрика") 

У статті розглянуто реалізацію обсесивно-компульсивної та паранояльної психопатології у 
персонажному дискурсі. Досліджено специфіку концептуальних спотворень персонажа та 

проаналізовано концептуальні перехрещення зазначених типів психопатології. 

Антропоцентричність та інтегративність сучасної лінгвістичної парадигми передбачають аналіз 
різноманітних мовних та дискурсивних явищ на широкому філософському, культурологічному, 
психологічному тлі. Психологічний аспект є особливо важливим для аналізу мовної особистості та 
різноманітних дискурсів, які вона продукує, оскільки якісні та кількісні характеристики 
особистісного дискурсу безпосередньо пов’язані з психологічним типом його продуцента. 

З іншого боку, індивідуальний дискурс відкриває широкі можливості для мовленнєвого 
портретування та психологічної і навіть психіатричної діагностики [1; 2; 3]. У цьому ракурсі 
заслуговують на увагу в першу чергу ті дискурси, які суттєво відхиляються від загальноприйнятого 
стандарту, у тому числі психопатологічні дискурси. Проте, аналіз дискурсів реальних 
психопатологічних особистостей є проблематичним завдяки цілому комплексу морально-етичних 
аспектів, тому одним з напрямків подібних досліджень є аналіз персонажного дискурсу, оскільки 
художній текст є свідомим або напівсвідомим відбиттям реальних психічних процесів [4]. 

Дана стаття присвячена аналізу психопатологічного дискурсу Ф.Л. Колдхейма, головного 
персонажа роману А. Бенкса "Осина фабрика", і є подальшим розвитком методики аналізу 
персонажного дискурсу, запропонованої у моєму кандидатському дослідженні [2]. Метою статті є 
встановлення типу психопатології на основі семантико-когнітивного аналізу персонажного дискурсу, 
а також дослідження взаємодії та перехрещення окремих спотворених концептів у межах 
патологічної картини світу. 

Психопатологія обраного для аналізу персонажа розкривається вже самим сюжетом твору, який 
містить відверті розповіді про скоєні головним героєм жахливі вбивства. Крім того, на 
психопатологію вказує назва твору – "Осина фабрика", яка є символічним втіленням спотвореного 
світогляду персонажа, матеріальною репрезентацією його уявлень про життя. Обидва патологічні 
аспекти персонажа поєднуються та пояснюються його помилковими уявленнями про власну стать: 
завдяки примсі не зовсім нормального батька-оригінала дівчина уявляє себе хлопчиком, якого 
"каструвала" собака. Породжений у результаті комплекс кастрації і психологічна потреба в 
компенсації і спричиняють з одного боку серію вбивств як символічне відтворення власної 
могутності, а з іншого – створення персонажем осиної фабрики – жахливої іграшки-лабіринту, куди 
потрапляють живі істоти, і виходом звідки є тільки смерть. Таким чином осина фабрика є своєрідним 
макетом скоєних Ф.Л. Колдхеймом злочинів і одночасно символічним уособленням долі як взаємодії 
життя та смерті: 

Death by fire has always been at Twelve, and it is one of the Ends never replaced by one of the 
Alternatives. I have signified Fire as Paul's death; that happened near to midday, just as Blyth's exit by 
venom is represented by the Spider's Parlour at Four. Esmeralda probably died by drowning (the Gents), 
and I put her time of death arbitrarily at Eight, to keep things symmetrical (The Wasp Factory: 160); The 
Wasp Factory is part of the pattern because it is part of life and – even more so – part of death. Like life it is 
complicated, so all the components are there. The reason it can answer questions is because every question 
is a start looking for an end, and the Factory is about the End –  death, no less (The Wasp Factory: 154). 

Слід зазначити, що роман "Осина фабрика" побудований як своєрідний щоденник-сповідь 
головного персонажа, тому концептуальний аналіз його дискурсу проводився на основі внутрішнього, 
інтеріоризованого дискурсу. Проте, це не зменшує об’єктивності здійсненого дослідження, оскільки 
персонаж фактично зводить всю зовнішню комунікацію до поодиноких коротких побутових розмов з 
батьком. З іншого боку, має місце заміщення реального спілкування уявною, символічною 
комунікацією між головним героєм твору та неживими об’єктами – морем, осиною фабрикою і т.п.: 

The Sea is a sort of mythological enemy, and I make what you might call sacrifices to it in my soul, 
fearing it a little, respecting it as you're supposed to, but in many ways treating it as an equal. It does things 
to the world, and so do I; we should both be feared (The Wasp Factory: 50); The shot hit the ‘Keep Out – 
Private Property’ sign with a thud I could just hear, and I smiled. It was a good omen. The Factory hadn’t 
been specific (it rarely is), but I had the feeling that whatever it was warning me about was important, and I 
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also suspected it would be bad, but I had been wise enough to take the hint and check my Poles, and now I 
knew my aim was still with me (The Wasp Factory: 2); I decided nothing would be too bad, and that 
tomorrow I would ask the Factory for more information (The Wasp Factory: 3). 

Наведені вище фрагменти доводять загальну ірраціональність концептуальної системи 
Ф.Л. Колдхейма, яка втілюється у концептах МІФОЛОГІЧНИЙ ВОРОГ (словосполучення 
mythological enemy), ЖЕРТВОПРИНЕСЕННЯ (словосполучення to make sacrifices), ПРИЗВІСТКА 
(словосполучення a good omen). 

Ірраціональність персонажа певним чином спотворює індивідуальну концептуалізацію ДОЛІ, яка 
набуває в дискурсі Ф.Л. Колдхейма парадоксальної подвійної інтерпретації: з одного боку, доля сліпа 
й безжальна, а вдача не залежить від людини, а з іншого – тільки слабаки, дурні й невдахи проходять 
призначений для них шлях, а сильні створюють свій власний паттерн, свій власний візерунок, де 
кожна дія має символічний характер:  

If I was lucky, my father might tell me something and, if I was luckier still, it might even be the truth (The 
Wasp Factory: 3); I know who I am and I know my limitations. I restrict my horizons for my own good 
reasons; fear - oh, yes, I admit it - and a need for reassurance and safety in a world which just so happened 
to treat me very cruelly at an age before I had any real chance of affecting it (The Wasp Factory: 180); All 
our lives are symbols. Everything we do is part of a pattern we have at least some say in. The strong make 
their own patterns and influence other people's, the weak have their courses mapped out for them. The weak 
and the unlucky, and the stupid (The Wasp Factory: 154). 

У наведених вище фрагментах різні аспекти  концепту "ДОЛЯ" виражаються за допомогою лексем 
та словосполучень lucky, unlucky, chance, happen, to have one's course mapped out for one. 

Цікаво, що остаточна концептуалізація ДОЛІ Ф.Л. Колдхеймом відбувається тільки після того, як 
він дізнається правду про власну стать, коли він вирішує парадокс подвійної природи долі через 
метафоричне розведення незмінного призначення людини – смерті – та шляху, який може 
варіюватися та вводити людину в оману: 

Each of us, in our own personal Factory, may believe we have stumbled down one corridor, and that our 
fate is sealed and certain (dream or nightmare, humdrum or bizarre, good or bad), but a word, a glance, a 
slip – anything can change that, alter it entirely, and our marble hall becomes a gutter, or our rat-maze a 
golden path. Our destination is the same in the end, but our journey – part chosen, part determined – is 
different for us all, and changes even as we live and grow. I thought one door had snicked shut behind me 
years ago; in fact, I was still crawling about the face. Now the door closes, and my journey begins (The 
Wasp Factory: 244). 

Наведений приклад доводить складне переплетення концептів "ДОЛЯ" (лексеми fate, destination) 
та "ЖИТТЯ" (лексеми live, journey) за допомогою розгорнутої метафори ОСИНОЇ ФАБРИКИ. Низка 
дрібних метафор-уточнювачів, побудованих на антитезі,  свідчить про властиву Ф.Л. Колдхейму 
болісну схильність до багатоаспектної, перевантаженої деталями концептуалізації.  

Попередній концептуальний аналіз дискурсу Ф.Л. Колдхейма у поєднанні з аналізом сюжету 
твору вказує на наявність у психіці персонажа двох типів псиопатології: постійні повтори, 
одержимість персонажа рівновагою і загальний перфекционізм вказують на обсесивно-
компульсивний невроз [5], у той час як жахливі ігри із життям та смертю як екстремальна реалізація 
власної влади свідчить про доведену до патології паранояльну акцентуацію [2]. Попередня гіпотеза 
про одночасну належність персонажа до двох типів патології знаходить підтвердження у більш 
ґрунтовному концептуальному аналізі його дискурсу із врахуванням специфіки Я-концепції, типових 
особистісних конструктів, характерних концептуальних метафор, ключових концептів та образних 
засобів. Багатоаспектність проведеного дослідження дозволила нам побудувати ієрархію 
індивідуальних гіпертрофованих концептів персонажа. 

Аналіз дискурсу Ф.Л. Колдхейма доводить домінування в його концептуальній системі концепту 
"РІВНОВАГА", що пояснюється не тільки обсесивно-компульсивним стилем персонажа, але й 
травматичним порушенням рівноваги у результаті помилкового уявлення про кастрацію. Слід 
зазначити, що Ф.Л. Колдхейм усвідомлює компенсаторний характер власної поведінки: 

So, all things considered, I think I have done all right, handled my problem as well as it could have been 
handled. My enemy is twice dead, and I still have him. I am not a full man, and nothing can ever alter that; 
but I am me, and I regard that as compensation enough (The Wasp Factory: 142); I had the Skull, I had the 
Factory, and I had a vicarious feeling of manly satisfaction … (The Wasp Factory: 183). 

Навіть цей невеличкий фрагмент достатньо наочно ілюструє обсесивно-компульсивний стиль 
Ф.Л. Колдхейма: він постійно вживає модератори та уточнювачі (all things considered, as well as it 
could have been handled, enough). Крім того, схильність персонажа до перфекционізму 
екстеріоризується у частотності позитивно-оцінного конструкту perfect: 

The Wasp Factory is beautiful and deadly and perfect (The Wasp Factory: 154); I dusted the altar as well 
as arranged everything on it carefully, using a ruler to make sure all the little jars and other pieces were 
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arranged perfectly symmetrically on it (The Wasp Factory: 210); It was all too much, all too close and 
perfect (The Wasp Factory: 42). 

Домінантність концепту "РІВНОВАГА" у концептуальній картині світу персонажа доводиться як 
тематичним репертуаром Ф.Л. Колдхейма, так і різноманітністю вербальних засобів його втілення – 
вільні та усталені сполучення  to even up the balance, to keep balanced, to tip the scales, to even up the 
score: 

I had decided I would try to murder Esmeralda before she and her parents even arrived for their holiday. 
Eric was away on a school cruise, so there would only be me and her. It would be risky, so soon after Paul's 
death, but I had to do something to even up the balance. I could feel it in my guts, in my bones; I had to. It 
was like an itch, something I had no way of resisting, like when I walk along a pavement in Porteneil and I 
accidentally scuff one heel on a paving stone. I have to scuff the other foot as well, with as near as possible 
the same weight, to feel good again. The same if I brush one arm against a wall or a lamp-post; I must brush 
the other one as well, soon, or at the very least scratch it with the other hand. In a whole range of ways like 
that I try to keep balanced, though I have no idea why. It is simply something that must be done; and, in the 
same way, I had to get rid of some woman, tip the scales back in the other direction (The Wasp Factory: 
112); So I got to even up the score and have a wonderful, if demanding, week of fun acting (The Wasp 
Factory: 122).  

Наведені фрагменти демонструють не тільки різноманітні мовні засоби експлікації концепту 
"РІВНОВАГА", але й неконтрольований потяг персонажа до відновлення та збереження рівноваги – 
модальні дієслова have to, must, get, try, які разом із словосполученням to feel good again одночасно 
маркують РІВНОВАГУ як ціннісний концепт, емотивно-підсилювальні структури I could feel it in my 
guts, in my bones; It was like an itch, something that must be done, something I had no way of resisting, 
порівняльні конструкції as near as possible, at the very least, just as, уточнювальні конструкції in a 
whole range of ways, wonderful, if demanding. Приклади також демонструють ритуальний характер 
відновлення РІВНОВАГИ, що теж підтверджує обсесивно-компульсивну орієнтацію персонажа. 
Одночасно сама побудова дискурсу іконічно відбиває психологічні характеристики його продуцента, 
що виявляється у маркованій схильності до паралельних конструкцій та антитези, а також підрядних 
поступки:  

We are brothers, after all, even if only half so, and we are both men, even if I am only half so. At some 
deep level we understand each other, even though he is mad and I am sane (The Wasp Factory: 154); I 
laughed, too, controlling the thing in the skies above and the thing in the brain beneath, equally well (The 
Wasp Factory: 114).  

Подальший концептуальний аналіз дискурсу Ф.Л. Колдхейма показує, що характерна для 
паранояльних мовних особистостей гіпертрофія концептів "ВЛАДА", "ПОМСТА", "ВОРОГ", 
"ВБИВСТВО" теж підпорядкована РІВНОВАЗІ як ціннісній домінанті персонажа. Обсесивно-
компульсивна одержимість власною меншовартістю і, як результат, порушенням рівноваги 
підкріплюється паранояльною схильністю до створення образу ворога – реального або уявного, що 
екстреріоризується у дискурсі через постійне вживання лексеми enemy: 

There was one bottle. A very minor enemy, and empty. I went down to the water-line and threw the bottle 
out. It bobbed, head up, ten metres out (The Wasp Factory: 32); Paul, of course, was Saul. That enemy was – 
must have been – cunning enough to transfer to the boy (The Wasp Factory: 140); My greatest enemies are 
Women and the Sea. These things I hate (The Wasp Factory: 50). 

Наведені уривки демонструють розгортання гіпертрофії концепту "ВОРОГ" – почавши з 
реального ворога, уособленого собакою, який нібито кастрував персонажа, він концептуалізує всіх і 
все як ворогів.  

У свою чергу, потреба у компенсації мотивує вбивство як своєрідну помсту Ф.Л. Колдхейма 
світові: 

The first time I murdered it was because of rabbits meeting a fiery death, and meeting that fiery death 
from the nozzle of a Flame-thrower virtually identical to the one I had used to exact my revenge on the 
warren. It was all too much, all too close and perfect (The Wasp Factory: 42); I decided I’d caused enough 
mayhem for one day. The catapult was avenged, the buck – or what it meant, its spirit maybe – soiled and 
degraded, taught a hard lesson, and I felt good (The Wasp Factory, 41); By the same token, though, there 
was no need to take revenge on the rabbits. There never is, even in the big world. I think reprisals against 
people only distantly or circumstantially connected with those who have done others wrong are to make the 
people doing the avenging feel good. Like the death penalty, you want it because it makes you feel better, not 
because it’s a deterrent or any nonsense like that (The Wasp Factory: 77); Perhaps I murdered for revenge in 
each case, jealously exacting - through the only potency at my command - a toll from those who passed 
within my range; my peers who each would otherwise have grown into the one thing I could never become: 
an adult (The Wasp Factory: 242). 
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Концепт "ПОМСТА" виражається за допомогою лексем та словосполучень to exact one's revenge, 
to exact a toll, to teach a hard lesson, reprisals, to avenge, to take revenge, avenging. Ціннісні маркери feel 
good, feel better свідчать про те, що ПОМСТА є одною з ціннісних домінант персонажа. Разом з тим 
ціннісний маркер the only potency at my command демонструє, що концепт "ВБИВСТВО" набуває 
статусу самостійної цінності і парадоксально заміщує для персонажа нібито втрачену здатність до 
репродукції: 

I want to look dark and menacing; the way I ought to look, the way I should look, the way I might have 
looked if I hadn’t had my little accident. Looking at me, you’d never guess I’d killed three people. It isn’t fair 
(The Wasp Factory: 19); The murders were my own conception; my sex. The Factory was my attempt to 
construct life, to replace the involvement which otherwise I did not want (The Wasp Factory: 243); I believe 
that I decided if I could never become a man, I - the unmanned would out-man those around me, and so I 
became the killer, a small image of the ruthless soldier-hero almost all I've ever seen or read seems to pay 
strict homage to. I would find or make my own weapons, and my victims would be those most recently 
produced by the one act I was incapable of… (The Wasp Factory: 243); We even had that link I had not 
thought of until recently, but which might come in useful now: we have both killed, and used our heads to do 
it. It occurred to me then, as it has before, that that is what men are really for (The Wasp Factory: 154). 

Приклади демонструють певну романтизацію персонажем концепту "ВБИВСТВО", що 
виражається позитивно оцінними лексемами та словосполученнями fair, to outman, soldier-hero, to pay 
strict homage to, what men are really for. Компенсаторний характер вбивства доводять 
словосполучення I want to look dark and menacing, if I hadn’t had my little accident,  to replace the 
involvement, if I could never become a man,  unmanned, the one act I was incapable of, а також 
парадоксальні концептуальні метафори ВБИВСТВО – ЦЕ ЗАЧАТТЯ, ВБИВСТВО – ЦЕ СЕКС.  

Одночасно вбивство набуває для Ф.Л. Колдхейма ритуального значення, оскільки персонаж 
ірраціонально пов'язує його з відновленням рівноваги та отриманням додаткової влади: 

I KILLED little Esmeralda because I felt I owed it to myself and to the world in general. I had, after all, 
accounted for two male children and thus done womankind something of a statistical favour. If I really had 
the courage of my convictions, I reasoned, I ought to redress the balance at least slightly (The Wasp Factory: 
111); I shrugged at him again. Of course I was out killing things. How the hell am I supposed to get heads 
and bodies for the Poles and the Bunker if I don’t kill things? There just aren’t enough natural deaths. You 
can’t explain that sort of thing to people, though (The Wasp Factory: 9); My dead sentries, those extensions 
of me which came under my power through the simple but ultimate surrender of death, sensed nothing to 
harm me or the island (The Wasp Factory: 19). 

ВЛАДА є другою після РІВНОВАГИ ключовою ціннісною домінантою Ф.Л. Колдхейма, оскільки 
вона є найважливішим конструктом у межах його Я-концепції і одночасно головним критерієм 
категоризації оточення: 

It gave me power, it made me part of what I own and where I am. It makes me feel good (The Wasp 
Factory: 78); After all, they’re the ones with all the power and riches. They’re the ones who get everybody 
else to do what they want then to do, like die for them and work for them and get them into power and protect 
them and pay taxes and buy them toys, and they’re the ones who’ll survive another big war (The Wasp 
Factory: 146). 

Таким чином, обсесивно-компульсивна психопатологія персонажа, накладена на помилкове 
уявлення про власну фізичну меншовартість, суттєво спотворює всю його концептуальну систему і 
певним чином провокує розвиток паранояльної психопатології. Гіпертрофія ціннісного концепту 
РІВНОВАГА призводить до компенсаторної гіпертрофії ціннісного концепту ВЛАДА та 
підпорядкованих йому концептів "ВБИВСТВО" та "ПОМСТА". Багаторазове вживання персонажем 
ціннісного маркера to feel good доводить, що класичні антицінності – ВБИВСТВО та ПОМСТА у його 
концептуальній системі є цінностями. Характерні для обсесивно-компульсивного стилю 
ірраціональність та ритуальність уособлюються в символіці осиної фабрики, яка є своєрідним 
концептуальним злиттям ДОЛІ, ЖИТТЯ та СМЕРТІ, а парадоксальним фокусом спотвореної 
концептуальної системи персонажа є концептуальні метафори ВБИВСТВО – ЦЕ ЗАЧАТТЯ, 
ВБИВСТВО – ЦЕ СЕКС. 

Проведений нами концептуальний аналіз дискурсу Ф.Л. Колдхейма підтверджує гіпотезу 
Д. Шапіро про спорідненість обсесивно-компульсивного та паранояльного психотипів [4: 92-93]. 
Заслуговує на окремий розгляд своєрідний логічний абсурд концептуальної системи персонажа і 
певна спотворена завершеність його концептуальної картини світу, а також лексичні маркери 
окремих типів психопатології, якими для обсесивно-компульсивного стилю є, зокрема, лексеми 
perfect та pattern.У подальших дослідженнях ми плануємо проаналізувати дискурсивне втілення 
інших типів змішаної психопатології, уточнити термін розірваної картини світу та більш детально 
вивчити вплив окремих типів психопатології на синтаксичні характеристики індивідуального 
мовлення та специфіку індивідуальної образності. 
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Бондаренко Я.А., Горбач Т.В. Дискурсивная реализация смешанной психопатологии 
(на материале романа А. Бэнкса "Осиная фабрика"). 

В статье рассматривается реализация обсессивно-компульсивной и паранояльной психопатологии в 
персонажном дискурсе. Исследуется характер концептуальных искажений и анализируется 

концептуальная взаимосвязь указанных типов психопатологии. 

Bondarenko Ya.O., Horbach T.V. Discourse realization of mixed psychopathology 
(based on I. Banks’ "Wasp Factory"). 

The paper examines the realization of obsessive-compulsive and paranoid psychopathology in personage's 
discourse. The character of conceptual distortions as well as the overlapping of the given types of 

psychopathology is analyzed. 
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УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКІ МОВНІ ВЗАЄМОВПЛИВИ НА ТЛІ НОМІНАЦІЇ 
ТРАДИЦІЙНОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ 

У статті порушено проблему українсько-білоруських, зокрема середньополісько-білоруських, мовних 
взаємовпливів на тлі номінації традиційного поліського одягу. Зауважено, що у середньополіських 
говірках на позначення  багатьох предметів одягу існують  номени, які відомі на різних теренах 

Білорусі, хоча мають відтінки у семантиці,  певні фонетичні,   словотвірні  та граматичні варіанти, 
зумовлені особливостями білоруської мови. 

Розкриття міжмовних лексичних контактів лінгвогеографічними методами значною мірою 
залежить від глибини вивчення діалектного матеріалу не тільки досліджуваного, але й суміжних 
говорів. Тому на сучасному етапі розвитку описової діалектології та лінгвогеографії для з’ясування 
продовження ізоглос в інших діалектних зонах важливе значення має поєднання свідчень 
лінгвістичної географії та лексикографії. Питання про територію побутування слів і їх значень на 
матеріалі словників допомагає у вирішенні історії утворення й особливостей розвитку діалектів, їх 
взаємовідношень, міжмовних контактів тощо. За умов відсутності атласів діалектні словники все 
частіше використовуються як джерело ареальних досліджень. Проте й у цьому випадку не можна 
робити остаточних ареалогічних висновків, оскільки тривають діалектні пошуки, що можуть у 
майбутньому доповнити сьогочасні свідчення щодо міждіалектних контактів, зон функціонування 
певних явищ. Проблеми українсько-білоруських, зокрема полісько-білоруських, взаємозв’язків та 
взаємовпливів були в полі зору як українських, так і білоруських учених (див. праці М. Никончука, 
Т. Назарової, В. Аніченка, П. Стецька, Г. Яшкіна, Т. Янкової та ін.). 

Для вивчення зв’язків середньополіського говору з іншими українськими діалектами та з 
суміжними й віддаленими білоруськими значний інтерес становить народна лексика на позначення 
одягу та взуття.  

Актуальність дослідження українсько-білоруських мовних взаємовпливів на тлі номінації явищ 
матеріальної культури полягає в тому, що ряд лексем на позначення традиційного одягу та взуття 
упродовж історичного розвитку зазнають змін як у сфері функціонування, так і у сфері семантики: 
зникає обрядова роль різних реалій побуту, що призводить до змін у сфері їх номінації; з’являються 
нові елементи костюма, при цьому відходять у минуле традиційні його компоненти. 

Мета нашої розвідки – розкрити на основі номінації традиційної матеріальної культури 
українсько-білоруські, зокрема середньополісько-білоруські, мовні взаємовпливи. 

Інтерпретація середньополіського діалектного матеріалу через призму трьох мов (української, 
білоруської і російської) показала, що для багатьох понять, пов’язаних з використанням одягу та 
взуття, у говорах цих мов побутує велика кількість спільних назв, які в різних діалектах мають 
фонетичні, морфемні відмінності, проте демонструють незаперечний ареальний зв’язок. 

У лінгвогеографічному плані аналіз лексики одягу та взуття дозволяє визначити поширення 
окремих лексем і провести розмежування лексики вузьколокальної та поширеної на значних 
територіях.  

Окрему групу назв становлять лексеми, що об’єднують середньополіський говір з усім 
східнослов’янським континуумом. За нашими матеріалами, це найбільша група лексем, що 
виділяється з-поміж різноспрямованих середньополісько-іншодіалектних паралелей. Це зумовлено 
тим, що такі лексеми переважно праслов’янського походження і відомі також в інших слов’янських 
мовах. Крім того, варто зазначити, що на підставі опрацювання різних російських та білоруських 
джерел ми помітили, що ряд саме середньополіських лексем має паралелі в білоруських говірках та 
значно меншою мірою – в російських, а в інших діалектних континуумах української мови ці лексеми 
або не зафіксовані, або відомі з іншою семантикою. Про це свідчить, зокрема, наявність і семантика 
таких лексем:  

1) ЛАХМАНИ та її дериватів [точну локалізацію та семантику відзначених лексем див.: Галина 
Гримашевич. Словник назв одягу та взуття середньополісьих і суміжних говірок. – Житомир, 2002. – 
184 с.]: укр. волин. лáхман ‘довга стара свита’ [1: 153], блр. лýхмання, лýхмацця ‘лахміття, стара 
поношена одежа’ [2: 79], лыхманíна [3: 254], лыхманíна ‘поношена одежина’ [3: 254], рос. лохманúна 
‘старий одяг’ [4: XVII: 161], лахманúна ‘стара поношена хустка чи ковдра’ [5: 148], ‘ганчірка, шматок 
матерії’, ‘старий одяг, стара хустка чи ковдра’, ‘верхній робочий одяг, сермяга’ [4: XVII: 161];  

2) ЛАПИТИ та її фонетичних і дериваційних варіантів: лáпіць ‘латати’ [6: 87-88; 3: 246; 7: III: 12], 
залáпіць [6: 61; 3: 177; 7: II: 103], налáпіць ‘накласти латку’ [8: 68], налáпыты [9: 12], лáпіты [10: 
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100], лáплены [11: 69], лáпліны [12: II: 622], рос. лáпить [5: 148; 4: XVI: 263; 13: II: 237], залáпить [5: 
108];  

3) КОЗАЧИНА: поліс. козачúна, козачíна ‘верхній чоловічий і жіночий одяг з овечого сукна з 
брижами’ [14: 36], блр. козачы́на ‘верхній чоловічий одяг, свита’, ‘жіночий верхній одяг, розширений 
внизу’ [7: II: 203], казачы́на ‘кожух, пошитий у зборки’ [12: II: 361], ‘довгий кожух з забором’ [15: 
147], ‘святковий кафтан’ [16: 67], козачэ́нка ‘жіноча сукня особливого крою: низ широкий, на грудях 
шнурувалась, рукави короткі або зовсім без рукавів’, ‘жіночий одяг з домотканого сукна, подібний до 
пальта, зібраний у талії’ [17: 100], козачэ́нка, козачы́на ‘старовинне жіноче плаття’, ‘старовинний 
одяг із овчини, бурнус, кожух’ [18: 292], розширена семантика слова у говірках російської мови [4: 
ХI: 308-309, 314-315]; 

4) АРМ’ЯК: арим’я́к, арм’я́к ‘теплий чоловічий верхній одяг з домашнього сукна з овечої вовни’ 
[19: 26], ‘кобеняк, довгий з відлогою зимовий одяг з овечого сукна’ [14: 16], сх.-поліс. армй\ак 
‘довгий верхній чоловічий одяг з доморобного сукна з башликом’ [20: 35], блр. армя́к, армячóк 
‘верхній одяг з домашнього сукна’ [12: I: 102], ‘суконний верхній довгий одяг’ [3: 58; 21: 61], ярмя́к 
[12: V: 558], ірмя́к [3: 215; 21: 143-144], ярмя́к ‘бурка’ [22: 64], рос. армя́к ‘верхній чоловічий одяг з 
домотканого сукна’ [23: 74], ‘верхній чоловічий сукняний одяг, розпашний, без підкладки, з великим 
коміром’ [24: I: 69];  

5) БАЛАХОН: блр. балахóн ‘широкий, незграбно пошитий одяг’, балахáн ‘арм’як’ [12: І: 156], 
балахóн ‘одяг вільного крою’ [15: 44], былахóн ‘широкий верхній одяг від дощу і пилу’ [3: 97], рос. 
балахóн ‘верхній одяг вільного покрою, який одягали літом зверху сорочки, а зимою – на шубу’, 
‘розпашний одяг вище колін’ [24: І: 100], балахáнь ‘старовинний довгий каптан, пальто з товстого 
сукна’, балахóн ‘верхній селянський чоловічий одяг’, ‘жіночий халат’, ‘кофта до талії’ [4: ІІ: 74-75], 
балахóн ‘довгий одяг із грубого домотканого полотна чи вовни, який одягався поверх усього одягу для 
захисту від непогоди’, ‘короткий одяг у вигляді піджака з домотканої матерії’, ‘фартух’, ‘погано, 
невміло зшитий не за розміром одяг’ [23: 101-102], балахóн ‘літній селянський верхній одяг’ [13: І: 42];  

6) САК та її деривати: поліс. сак ‘просторий, подібний до піджака зимовий жіночий одяг’ [19: 
189], зах.-поліс. сак ‘жіночий одяг’ [25: 26], сáчик ‘короткий верхній жіночий одяг’ [26 : 111], волин. 
сачóк ‘літній жіночий піджак’ [1: 215], наддніпр. сачóк ‘кафтан жіночий прямоспинний, чорний з 
гладкими рукавами’, ‘короткий жіночий жакет на ваті’ [27: 88; 28: 97], блр. сак ‘жіноче пальто’ [3: 
399], ‘жіночий одяг’ [12: IV: 348], ‘верхній короткий жіночий одяг’ [15: 316; 29: 32], ‘короткий 
жіночий кожух’ [30: 71], ‘верхній чоловічий одяг з домотканого сукна, пошитий у зборки’ [31: 119], 
сачóк ‘піджак’ [32: 91], сáчык ‘верхній жіночий одяг типу піджака’ [6: 142], ‘жіноче півпальто’ [33: 
165], ‘верхній короткий жіночий одяг з домотканого сукна’ [31: 121], ‘коротке жіноче пальто’ [17: 
200], ‘легкий жіночий жакет’ [22: 63], сáчак ‘святковий жіночий піджак’ [34: 258], ‘сачок плюшевий’ 
[35: 62], ‘жіноча курка на ваті чи куделі’ [36: 107], ‘жакет’ [37: 153], сачáк ‘жіночий одяг’ [16: 133], 
сáчэк, сáчик ‘короткий верхній суконний жіночий одяг’ [18: 311], рос. сак ‘архієрейський одяг’ [13: 
IV: 129];  

7) АНДАРАК та ряд її фонетичних варіантів: поліс. андарáк ‘спідниця з вовняної смугастої 
домотканої тканини, оздоблена різнокольоровим, переважно червоним, тканим орнаментом’ [19: 26; 
28: 60], шандарáк ‘жіноча спідниця з домашнього пофарбованого сукна’ [19: 233], андарáк, ондорáк, 
шандарáк ‘саморобна суконна спідниця’ [38: к. 91], зах.-поліс. андарáк, ондарáк ‘домоткана вовняна 
спідниця’ [25: 24], ‘ткана спідниця з кольорових шерстяних ниток’ [39: І: 3], наддністр. ондарáк, 
андарáк ‘спідниця із сукна у кільканадцять кольорів’ [40: 307], ‘зимова вовняна спідниця’ [40 : 283], 
блр. андарáк ‘жіноча коротка жакетка з домотканого сукна’ [22: 58], андарáк, андрáк, андырáк 
‘самоткана сукняна спідниця’ [3: 53], ондарáк, гондарáк, андарáк, эндэрáк, андэрáк ‘спідниця з 
особливого домотканого сукна’, ‘спідниця з будь-якої тканини домашнього виробництва’ [18: 281], 
андарáк ‘саморобна сукняна спідниця’ [7: I: 28], ‘самоткана спідниця з вовни’, ‘спідниця з бавовни’ 
[15: 33], ‘домоткана спідниця, суконна в клітинку’ [12: I: 81], гандарáк ‘плаття із домашньої, 
переважно вовняної тканини’ [17: 43], рос. андарáк ‘вид плаття із домашньої, переважно вовняної 
тканини’ [5: 41], ‘спідниця з домотканої тканини’ [24: I: 65], ‘вид селянської домотканої спідниці’, 
‘сарафан’, ‘жіноче селянське плаття’, ‘широке жіноче плаття’, ‘старий зношений жіночий одяг’ [4: I: 
257-258], андрáк ‘короткий верхній жіночий одяг, жакетка’ [4: I: 258] та ін. 

Як свідчить зібраний та проаналізований матеріал, говірки Середнього Полісся зберегли багато 
лексичних рис, що об’єднують український та білоруський діалектні континууми. Це зумовлено тим, 
що досліджуваний ареал безпосередньо прилягає до білоруської мовної території, що, безумовно, 
вказує на спільну лексичну давнину й на більші чи менші сліди її в обох діалектних континуумах. 
Найбільший уплив білоруської мови на українські говірки, за даними лексики одягу і взуття, 
простежується на півночі Житомирської області (північні говірки Овруцького, Народицького, 
Олевського та Коростенського районів). Крім того, овруцько-словечанські говірки мають ряд слів 
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балтійського походження, що об’єднує їх з білоруською мовою чи її говорами. Для зафіксованої 
групи назв одягу та взуття є надійні відповідники в білоруських говірках.  

Наявність однакових за звучанням та семантикою слів у білоруських та середньополіських 
житомирських говірках дозволяє говорити про глибинність зв’язків двох мовних стихій, які, можливо, 
мають спільну основу. 

Тому виділяємо середньополісько-білоруські паралелі (хоча ряд із цих лексем наявні в західно- і 
східнополіських та інших українських говірках, але в останніх вони переважно мають видозміни на 
граматичному рівні):  

1) ЛАХІ (мн.): зах.-поліс. \лах’і [25: 9], надгорин. лáхи [41: 13], волин. лáхи ‘старий зношений одяг’ 
[42: 161], лáхі ‘лахміття’ [26: 91], блр. лáхі [18: 296], лáха, лáхі ‘стара одежина’, ‘одежина’, ‘білизна’ 
[12: II: 633], лáхі ‘старий одяг, який дуже довго носять’ [43: 239], лáхі ‘зношений порватий одяг’, 
‘манатки’ [44: 210], лéхі ‘рваний одяг, риззя, лахмани’ [6: 91], лáха ‘одежина’ [12: II: 633], лэ́хі ‘риззя’ 
[12: II: 647], лáхі ‘шмаття, барахло’ [45: 35]; 

2) ШМАТТЯ: блр. шмáцце ‘риззя’ [46: 103], шмáцце [21: 227], шмóцце ‘одяг, особисті речі’ [16: 
171], шмáтье ‘латки’ [18: 318], шмáтэ, шмáцье ‘білизна’ [17: 262];  

3) ТРАПЙО: трапйó, тряпйó ‘латки’ [18: 315], трáпка ‘онуча’ [12: V: 117], трапйó ‘людина, яка 
носить рваний одяг’ [46: 117];  

4) ЗАЛАПА: надгорин. залáпа [41: 34], рівн. залáпа ‘латка в одязі, взутті’ [47: 64], залáпа [7: II : 
103]; пудбúвка ‘підкладка в картузі тощо’ [19: 177]; 

5) ОНУЧНИК: поліс. гонýшник, онýшник [19: 57], зах.-поліс.  гонýчник ‘людина, яка скуповувала 
ганчір’я’ [26: 70], волин. ганýчник [42: 95], ганýчник [1: 262], блр. ганýчнік [48: 33], онýчнік [7: III: 
257], анýчнік [3: 53; 31: 18; 12: I: 83], ганýчнік [12: I: 83];  

6) ДУШОГРІЙКА: наддніпр. душогрíйка ‘безрукавка з овечої шкури або на ваті’ [49: І: 306], блр. 
душагрэ́йка ‘безрукавка’ [12: ІІ: 110], ‘ватівка, коротка одежина’ [3: 160], ‘тепла безрукавка’ [31: 48], 
‘безрукавка з овчини чи утеплена ватою’ [18: 286];  

7) ШНУРОВКА: волин. шнурíвка ‘дитяче платтячко з поясом-мотузкою (шнурком) у талії’ [42: 
175], блр. шнырóвка ‘безрукавка, яка зашнуровується на грудях’ [18: 318], ‘безрукавка’, ‘блузка’ [17: 
263], шнурóўка ‘нижній одяг без рукавів, який жінки носили поверх кошулі’, ‘верхній одяг без рукавів 
до пояса, який жінки носили поверх кошулі [15: 420-421], ‘корсет’ [12: V: 490], ‘короткий одяг без 
рукавів, жіноча камізелька’ [3: 499], ‘теплий жіночий одяг без рукавів’ [31: 181];  

8) ПІДТОЧКА: укр. підтéчка, підтúчка ‘поділ у жіночій сорочці, вишитий каймою’, ‘поділ у 
сорочці (у нижній частині) з грубого полотна’ [28: 52], блр. пóдтачка ‘нижня частина жіночої 
сорочки, яка шиється з іншого, грубшого матеріалу’ [3: 334; 31: 105-106; 18: 306], пóттачка [43: 240; 
31: 105-106], піттóчка [18: 306], потты́ка [12: IV: 57], пóдтычка [15: 271], падтóчка, паттóчка 
‘сорочка, у якій пришитий поділ з грубшого полотна’ [12: III: 321];  

9) ГОЛОПЛІЧКА: поліс. галаплqḱчка ‘жіноча сорочка без плечок, на тонких бретельках’ [19: 52], 
блр. голоплéчка ‘сорочка’ [15: 80], галаплéчка ‘чоловіча сорочка зі складочками біля коміра’ [31: 37], 
гылаплéчка ‘кошуля з підбивкою’ [3: 144] та ін.  

Отже, ряд лексем на позначення елементів традиційного поліського костюма мають відповідники 
у суміжних та віддалених білоруських говірках. Варто зазначити, що ряд номенів мають відмінності 
на фонетичному та граматичному рівнях, хоча семантично вони споріднені. Тут представлена лише 
незначна кількість лексем, хоча в тематичній групі лексики одягу та взуття їх набагато більше.  

Проаналізований матеріал дозволяє зробити такі висновки: 
1) українсько-білоруські мовні зв’язки характеризуюься старожитньою стійкою традицією, що 

зумовлено належністю цієї території до колишньої балто-слов’янської єдності, прослідки якої виразно 
виступають і на лексичному рівні дослідження цієї території, оскільки в тематичній групі лексики одягу 
наявна певна кількість давніх лексем, які мають балтійське походження; 

2) найбільшу кількість середньополісько-білоруських лексичних ізоглос утворюють слова, що 
належать правобережнополіським говіркам і всьому ареалу білоруської мови, хоча виділяються  й такі, 
які відомі тільки в говірках українського та білоруського Полісся; 

3) говірки Середнього Полісся (зокрема говірки поліських районів Житомирської області) 
зберегли чимало лексичних рис, відсутніх у південнних діалектних групах української мови і наявних у 
говірках білоруських; 

4) найбільше білоруський вплив позначений на тих українських говірках, які безпосередньо 
межуть з територією Білорусі (Овруцький, Народицький райони), хоча із них він поширився далі на 
південь (Коростенський та Олевський райони); 

5) наявність локальних утворень у говірках, які безпосередньо контактують з білоруськими, 
можливо, співвідноситься з давнім діалектним членуванням деревлянсько-дреговицького массиву [50]. 
Крім того, це ще, очевидно, пояснюється тим, що ці говірки мають периферійне положення стосовно 
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української мови, що сприяло консервації архаїчних явищ, збереженню рудиментів, створенню 
місцевих лексем;  

6) проблема лексичних полісько-білоруських паралелей є невичерпною, оскільки для її 
вирішення необхідно дослідити всі основні тематичні групи лексики цього регіону, для того щоб 
зробити вагомі наукові висновки. 
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Матеріал надійшов до редакції 13.04.2006 р.  

Гримашевич Г.И. Украинско-белорусские языковые взаимодействия на фоне номинации 
традиционной материальной культуры. 

В статье поднимается проблема украинско-белорусских, точнее среднеполесско-белорусских, 
языковых взаимодействий на фоне номинации традиционной полесской одежды. Отмечено, что в 
среднеполесских диалектах для обозначения многих предметов одежды существуют номены, 

которые известны и на территории Белоруссии, хотя имеют оттенки в семантике, фонетические, 
словообразовательные и грамматические  варианты. 

Hrymashevych Н.I. Ukrainian and Belarussian linguistic interaction against the background of 
traditional material culture. 

The paper deals with the problem of  Ukrainian and Belarussian, especially Middle Polissya  Belarussian, 
mutual linguistic influences against the background of traditional Polissya   clothes. Determined also is the 

fact that  in Middle Polissya  dialects in order  to designate numerous articles of garments there exist nomens 
familiar  in different Belarussian regions although they have same semantic shades, certain phonetical, 

word-formative and grammatical variants. 
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СЕМАНТИЧНІ ТА СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМПАРАТИВНИХ ЕПІТЕТІВ У 
СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

Предметом статті є компаративні епітети як особливий вид оказіонально-асоціативних епітетів. 
Проаналізовано основні семантичні та структурні моделі компаративних епітетів у сучасній 

англійській мові. 

Останнім часом  відчувається деякий спад інтересу до вивчення різновидів епітетів та їх 
стилістичних функцій. Ймовірно цьому сприяє нечітке усвідомлення статусу епітета як тропа, 
змішування його з будь-яким означенням у синтаксисі і з прикметником у морфології, обмежене 
розуміння епітета як метафоричного прикметника [1: 359]. Існують значні розбіжності в кількості 
семантичних і структурних класів епітетів, часто порушується їх однорідність [2; 3; 4; 5], не 
враховується той незаперечний факт, що в системі тропіки поле епітета перетинається також з полями 
й інших тропів. 

Ось чому визначення функції епітета як системоутворюючого центру тропіки, класифікація його 
семантичних і структурних типів можна вважати невирішеними актуальними проблемами сучасної 
стилістики. Ці проблеми ведуть до виникнення складнощів визначення семантичних і структурних 
особливостей різновидів епітета, компаративного епітета зокрема, який і є предметом нашого 
дослідження.  

Існує багато класифікацій епітетів як семантичних, так і структурних, які значно відрізняються за 
своїм складом і принципами, що лягли в їх основу (див. праці О.М. Веселовського, І.Р.Гальперіна, 
І.В.  Арнольд, О.М.  Мороховського, В.А. Кухаренко та ін.). 

Досить чітко проcлідковується тенденція до розподілу епітетів на дві основні категорії. До першої 
з них відносять узуальні (звичні, традиційні) епітети, до другої – неузуальні, оказіональні. 
І.Р. Гальперін [6] і Л. Турсунова [5] позначають ці категорії такими термінами як асоціативні і 
неасоціативні епітети. Другий термін, однак, є невдалим тому, що неасоціативні епітети взагалі не 
існують. Будь-який епітет виникає на базі певної асоціації. Не слід змішувати два види різних за 
характером асоціацій. Узуальні (звичні) асоціації лежать в основі епітетів, що належать до першої 
категорії, і тому самі ці епітети також сприймаються як звичні. Неузуальні, часто унікальні 
семантичні асоціації складають основу епітетів другої категорії, що мають оказіональний характер. У 
зв'язку з цим пропонується користуватися термінами узуально-асоціативні та оказіонально-
асоціативні епітети. 

Звертаючи увагу на позитивні сторони існуючих класифікацій епітетів та вносячи необхідні, з 
нашої точки зору, зміни й уточнення, ми пропонуємо наступну семантичну класифікацію епітетів з 
урахуванням їх місця у польовій системі тропів: 

УЗУАЛЬНО-АСОЦІАТИВНІ ЕПІТЕТИ (USUALLY-ASSOCIATED EPITHETS) 
 1. Постійні (constant) 
 2. Описово-оцінні (descriptive-estimative) 

ОКАЗІОНАЛЬНО-АСОЦІАТИВНІ ЕПІТЕТИ (OCCASIONALLY-ASSOCIATED EPITHETS) 
А. ПОЛЕ ПОДІБНОСТІ 
(FIELD OF LIKENING) 1. Компаративні 
 2. Метафоричні 
 3. Літотні / гіперболічні 
В. ПОЛЕ СУМІЖНОСТІ 
(FIELD OF CONTIGUITY)        1. Метонімічні 
 2. Перифразні 
С. ПОЛЕ ПРОТИЛЕЖНОСТІ 1. Іронічні 
(FIELD OF CONTRAST)          2. Оксюморонні 

Ця класифікація дозволяє визначити статус компаративних епітетів і виділити їх відмінні 
особливості. Компаративні еппітети належать до поля подібності оказіонально-асоціативних епітетів 
та є результатом перетинання поля епітета з полем порівняння. Перш за все, потрібно розрізняти 
метафоричні та компаративні епітети, які часто змішуються. 

Метафора є компаративним тропом, в якому лише одне з імен, що зіставляються, (найчастіше - 
суб'єкт), виражене експліцитно, а друге (об'єкт) – імпліцитно. Виходячи з цієї категоріальної ознаки, 
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тільки епітетні конфігурації з імпліцитним об'єктом порівняння (N2) (devastating smile< the smile (N1)  
is devastating like (? N2)) повинні бути віднесені до метафоричних епітетів (metaphoric epithets): 

Meg pushed /.../ a salt-cellar to the left of the yawning remains of a rabbit pie (A. Coppard). The sea 
was a wonderful cool refuse from the stіcky, headachy day (J. Wain). 

Порівняння, на відміну від метафори, є тропом уподібнення, в якому як суб’єкт порівняння (N1), 
так і його об'єкт (N2) обов'язково виражені експліцитно. Отже, будь-яка епітетна конфігурація з 
експліцитними N1 і N2 повинна бути віднесена до компаративних епітетів (comparative epithets): a 
bird-like girl à the girl (N1 ) is like a bird (N2); a banana nose à the nose (N1 ) is like a banana (N2); a 
rabbit of a woman à the woman (N1 ) resembles a rabbit (N2). 

Існують два підкласи компаративних епітетів: прямий (direct) і непрямий (опосередкований) 
(indirect). Різниця між ними чітко простежується в такому прикладі: 

She had long ape-like arms that were covered with dark fuzz, and there was a wart on her chin, and 
decorating this wart was a single antenna-1ike hair (T. Capote). 

Епітетна конфігурація antenna-like hair може бути трансформована в звичайну компаративну 
конструкцію: the hair (N1) was like an antenna (N2), яка є прямим компаративним епітетом. Проте 
неможливо трансформувати епітетну конфігурацію ape-like arms  у конструкцію the arms were like an 
аре. Отже, це непрямий компаративний епітет. У цьому випадку суб'єкт порівняння (N1) знаходиться 
за межами епітетної конфігурації: She (N1) was like an ape (N2). Компонент arms  виступає тут у 
функції модуля порівняння [7: 74-76].  

Крім кореневої морфеми –like найбільш типовими оформлювачами компаративних епітетів є: 
-ish: 
Mr. Scogan, solemnly buffoonish, shuffled round the room with Mary (A. Huxley). "Well, she was 

handsome in a way", admitted Frankie. "A sort of bold, coarse, vampish way" (A. Christie). 
-y: 
Mrs Strickland's face was all swollen with tears. Her skin, never very good, was earthy (W.S. Maugham). 
You can do anything with a harmonica: thin reedy single tone, or chords, or melody with rhythm chords 

(J. Steinbeck). 
-ly: 
"How are you, Edward?" said Mr. Lindley, trying on his side to be fatherly (D. Lawrence). She (…) 

stared up at him with more childlike obedience than wifely admiration (A. Edwards). 
У функції компаративних епітетів виступають також безафіксальні іменники-ад’юнкти: 
He stood there, wide-legged, humping the air, filling his barrel chest … (the chest is like a barrel) 

(J. Baldwin). The doorman lifted ham hands to the sides of his face, a curiously childish gesture (the hands 
are like ham) (M.Mc. Shane) – прямі компаративні епітети. 

He scanned the rows of business suite and delicately shaded pastel dresses, searching for his father’s 
hawk face (+the face is like a hawk) (Ch. Barnard, S. Stander). Mr. Watkins, smoothing his walrus 
moustache, stood near a candle, reading a month-old news-paper (the moustache is like a walrus) 
(J. Lindsay) – непрямі компаративні епітети. 

З точки зору структурної організації переважна більшість компаративних епітетів є простими та 
складними. Прості компаративні епітети виражені прикметниками й іменниками-ад'юнктами (earthy 
skin, spider arms). Складні компаративні епітети виражені складними прикметниками або складними 
іменниками-ад'юнктами ( moon-faced woman, apple-blossom colouring). 

Компаративні складні епітети розрізняються великою кількістю різноманітних структурних 
моделей: 

1. N + - like (-wise). 
 Модель N + -like (-wise) є характерною переважно для компаративних епітетів, як прямих, так і 

непрямих (опосередкованих). Такі епітети, як правило, є ситуативно-створеними, тобто 
потенційними або оказіональними словами. 

Прямі компаративні епітети. 
Основу прикметників-епітетів із компонентом –like складають у більшості випадків іменники, 

які означають: 
- неживі предмети: 
She had a large expense of flat, pancake-like face (…) (A. Christie). Gene came rushing towards 

Newman, a long stiletto-like knife in his hand (C. Forbes). 
-речовини: 
Winterbourne was laboriously jarring his wrists, trying to hack up the marble-like mud 

(R.Aldington).Butler squeezed out a thick, glue-like liquid over the whole electrode (C. Forbes). 
З наведених прикладів можна помітити, що іменники, до  яких належать такі епітети, також 

означають найчастіше неживі предмети та поняття. 
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Складні епітети з компонентом –like та основою іменника, який означає живий предмет, 
зустрічаються значно рідше: 

He was a strong, forceful bull-like youth (A. Sillitoe). 
And there she was grey and moth-like (…) (R. Aldington). 
Непрямі (опосередковані) компаративні епітети. 
Одна і та ж форма складного прикметника з –like може виступати як у функції прямого, так і 

непрямого компаративного епітета в залежності від семантики означуваного іменника, пор.: 
I have a recollection of large, unbending women (…) and of little mouse-like spinsters, with soft voices 

and shrewd glance (W.S. Maugham) (можлива трансформація: mouse-like spinsters → spinsters were like 
mice – прямий компаративний епітет). 

Then there was no sound at all but the tiny mouse-like squeaks as the reeds of the rattan chairs rubbed 
together and protested against the endless rocking (R. Wilder) (Трансформація, подібна до наведеної 
вище, неможлива: mouse-like squeaks → squeaks were like mice – непрямий компаративный епітет). 

У цьому випадку трансформаційна модель може бути представлена як like that (those) of smb, 
smth.: the squeaks of the chairs were like those of mice. 

Компаративність епітета може базуватися на схожості кольора або звука: 
His skin, which had not felt the direct rays of the sun for many years, was the claylike colour of an 

oyster (R. Wilder). His voice had a high, flutelike sound which seemed perpetually charged with 
excitement (R. Wilder). 

Часто зустрічаються непрямі компаративні епітети зоосемічного типу: 
Summerlee was on guard, (…) a quaint, angular figure, and his goat-like beard wagging with each 

weary nod of his head (A.C. Doyle). Each clutched under his apelike arm a burden of curious and 
unaccountable hape (E. Waugh). 

Численні непрямі епітетні конфігурації характеризують відношення суб’єкта дії до певних 
предметів, осіб, явищ дійсності: 

Galatea never does quite like Pygmalion: his relation to her is too godlike to be altogether agreeable 
(G.B.Shaw). "So terribly in love with Philip Starke. Doing all those things for him all those years – such a 
lot of wasted dog-like devotion" (A. Christie). 

2. N + P II (N + N + - ed). 
Другий компонент цієї моделі може бути представлений як прикметниками (-ridden, -chewed, -

swept и т.п.) так і основами з додаванням суфікса –ed,  наприклад, -faced, -eyed, -legged, -eared, -
nosed (пор. з укр. і рос. –окий, -ногий, -рукий тощо). Традиційно ці прикметники належать до  
дериваційних композитів  зі структурою Nstem + Nstem + -ed. 

Досліджуючи складні прикметники цієї моделі, О.Д. Мєшков розрізняє серед них 5 типів за 
семантикою першого компонента: 

1) агентивний структурно-семантичний тип: Negro-edited, union-condemned, motor-driven, 
wind-beaten. 

2) локативний структурно-семантичний тип: US-made, London-born, factory-packed, 
university-trained, home-made. 

3) темпоральний структурно-семантичний тип: spring-sown (flowers), autumn-born (children). 
4) структурно-семантичний тип з першим компонентом у значенні "матеріал": stone-built, 

paper-made. 
5) інструментальний структурно-семантичний тип: silk-embroidered, reed-fringed, needle-

garbed, soap-lathered, etc. [8: 8-9]. 
На наш погляд, цю класифікацію не можна вважати повною, оскільки є підстави для того, щоб 

виділити  шостий – компаративний структурно-семантичний тип. 
Прямі і непрямі компаративні епітети.  
Порівняння в складних компаративних епітетах може реалізовуватися шляхом зближення двох 

денотатів, які належать до різних  понятійних полів і базуються на схожості будь-якої однієї ознаки: 
- на схожості форми: 
The light (…) moved on and spread its illumination in the vast green spaces beneath the dome of the 

heart-shaped and tongue-shaped leaves (V. Woolf). 
A thin hook-nosed man with a gaudy scarf sat next to the man in the seat ahead (J. Lindsay). 
- на схожості  кольору: 
A wit chill wind had plastered a few translucent stocking-coloured leaves from the walnut tree upon the 

window pane (I. Murdoch). No wonder that the ginger-headed man with the silky voice and easy manners 
now looked (…) upon the banks of the great South America river A.C. Doyle). 
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- на схожості людини з будь-якою твариною, птахом, рибою, комахами тощо: 
Near ten, few glasses were left to look for, and both stood by the see-saw, hawk-eyed for put-down 

empties (…) (A.Sillitoe). "(..) I didn't like being kicked up the gutter by cod-eyed money-changers (…)" 
(J. Cary). 

3. N + P I. 
Maria thought he was a colonel-looking gentleman (…) (J. Joyce). In real life I am a large, big-boned 

woman with round, man-working hands (A. Walker). 
4. N + A. 
Найбільш поширеними складними епітетами цієї моделі є прямі компаративні епітети, 

переважно із семантикою означення кольору. Компонент-прикметник, який означає колір, виступає 
як модуль порівняння. Компонент-іменник уточнює відтінок кольору. 

Ці іменники належать до різних семантичних класів: 
- речовини (N mat.):  
 (…) stars coming through like needle-points, green-blue and neon-blue (J. Cary). This was another 

musician, (…) a coal-black, cheerful looking man (J. Baldwin). 
- живі істоти (N lb.): 
(…) the newspapers (…) covered the turkey-red carpet on the stairs (H. Bates). She was black as hell, 

cept for her feet, which were fish-white and spooky (T.C. Bambara). 
- рослини, плоди рослин (N pl.): 
(…) Minnie, with her dull hair, her apple-red cheeks, and big, slow body, was like a peasant girl 

(A. Huxley). Her left hand with its cherry-red fingernails held a green velvet cape (…) (R. Chandler). 
- соматизми (N hb.): 
Delvin glared at him, that bone-white killing face on him again (J. Higgins). The women wore blood-

bright lipstick that printed itself onto their cigarettes (P. Straub). 
Такі епітети широко використовуються письменниками, оцінюючи предмети оточуючого світу 

очима  персонажа-художника, який розрізняє найтонші кольорові нюанси: 
Great clouds of dirty yellow smoke rolling up. Nine carat gold. Sky water-green to lettuce-green… 

(J. Cary).Cabbage-green sky with one star coming through (…) (Id.)(…) and a brazier full of orange hot 
coke making a hay-green high light on their snouts (Id.).(…) and I saw it in burnt sienna with a glass-
green Lazarus up the middle stiff as an ice man… (Id.).The sky was extremely hollow; as hollow as a hat. 
And nicely graded from a dirty gold westwards, like well-fried bacon; through leech-green and bottle-
green to a real Life Guards blue, on the east (Id.). 

Основою порівняння в компаративних епітетах цієї моделі можуть бути й інші ознаки  предметів, 
що порівнюються:  

- вага: 
(…) Brian heard the whistle from a train rumbling out of Radford station like a squeal of surrender in the 

lead-heavy night (A. Sillitoe). 
- форма: 
The box contained very long, pencil-slim Dutch cheroots (J. Higgins). 
- стан: 
There was no mud in the threads, just bone-dry dust (R. Chandler). 
- поведінка: 
I mentioned how those home fans (…) had suddenly gone church-quiet and wholly respectful 

(L.K. Abbott). 
- температура: 
He was caressing her icecold cheeks (…) (G. Hopkins). 
З компаративними складними епітетами цієї моделі не слід змішувати описово-оцінні епітети, які 

не підлягають трансформації в компаративну конструкцію: 
He pulled her to him with a laugh, covering rain-cold cheek with loud kisses (A. Sillitoe). 
(her rain-cold cheek → her cheek was cold because of rain, але не *her cheek was cold like rain). 
"(…) Paul’s for a cod-piece; armed in the one hand with shield-shaped Bibles (…), and in the other 

clubs with cross-headed, blood-rusty iron, hung with the bleeding heads of infants" (J. Cary). 
(blood-rusty iron → iron which is rusty with blood, але не *iron is rusty like blood). 
5. N + N. 
 Номінативний комплекс N + N може бути представлений:  
а) змінним словосполученням (например, a rubber ball, a glass ball);  
б) словостяжінням (a meat-ball, a cotton-ball, a moth-ball);  
в) складним словом (a football, an eye-ball) [9: 38-39]. 
 Найчастіше такі комплекси вживаються у функції ідентифікуючих атрибутів, в яких відсутній 

металогічний характер епітета: 
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The anasthetist was pumping up the blood-pressure cuff (Ch. Barnard, S. Stander). Mr. Bodinham 
threw the catalogue into the waste-paper basket (…) (J. Cheever). 

Складні компаративні епітети цієї моделі нечисельні: 
  
All the Candleton sisters too had their father’s pale violet dissolving eyes and that exceptional shade of 

oat-straw hair (H. Bates). The air hostess came down the car saying, with that nursery governess brightness 
that some travellers found so annoying (…) (A. Christie). 

6. A + N.  
У цій моделі комплекс "атрибут + ядро" інтегрується в ускладнений  атрибут до ядра епітетної 

конфігурації: 
The high grey-flannel fog of winter closed off the Salinas Valley from the sky and from the rest of the 

world (R. Kipling). "Please, sir" she intoned, her old-lady mannerisms frighteningly accurate (T. Capote). 
7. A + A. 
Складними компаративними епітетами цієї моделі можуть виступати лише ті комплекси A + A, в 

яких перший компонент містить основу, що означає предмет, який порівнюється за кольором або 
будь-якою іншою ознакою: 

Olaf's pasty-white features were glued to the giant's swollen black face (R. Wright). The dirt was just 
as silky-smooth as the runway in Maine had been (S. King). 

8. A + PI. 
У більшості складних епітетів цієї моделі другий компонент є модулем порівняння типу -looking,  

-seeming: 
"I told – what was his name? – a ferrety-looking youngster we used to call Squiff" (H.G. Wells). 

Rusty-looking dried blood was spattered over his chin (P. Straub). 
З таблиці 1 видно, що компаративні складні епітети є найбільш поширеними. Вони можуть бути 

представлені більшістю структурних моделей. Ці структурні моделі істотно відрізняються за 
ступенем продуктивності. 

Таблиця 1 

Найбільш поширені структурні моделі семантичних класів складних епітетів 

Семантичні класи 
складних епітетів Найбільш поширені структурні моделі 

 N+like N+PII N+PI N+A N+N A+N A+A A+PI A+PII 

1. Постійні + + + + - + - - + 
2. Описово-
оцінні - + + + + + + + + 

3. Компаративні + + + + + + + + - 
4. Метафоричні - + + + – + - + + 
5. Метонімічні - - + + - - - - + 
6. Іронічні - + - - - + - - - 
7. Літотні/гіперб. - + - + + - - - - 
8. Оксюморонні - - - - - - + - + 
9. Перифразні - - - - - + - - - 

 
 

Актуальність вивчення тропіки як системно-структурного утворення (функціонально-
семантичного макрополя) та її системоутворюючого центру – епітета – зумовлює перспективи 
подальших досліджень у цій галузі стилістики. Необхідним також є глибокий аналіз компаративних 
епітетів з погляду когнітивної лінгвістики. Адекватне вираження когнітивної сутності епітетів 
дозволить точніше охарактеризувати не тільки їх тропеїчний статус, але також їх дискурсивну 
специфіку. Заслуговує подальшого вивчення взаємозв’язок між структурами моделей і семантикою 
складних компаративних епітетів. Значний інтерес матимуть дослідження, присвячені еволюції 
компаративного епітета в історії англомовної художньої літератури (прози і поезії) на прикладі 
індивідуальних авторських стилів.  
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Оноприенко Т.Н. Семантические и структурные  особенности компаративных  эпитетов в 
современном английском языке. 

Предметом статьи являются компаративные эпитеты как особый вид окказионально-
ассоциативных эпитетов. Проанализированы основные семантические и структурные модели 

компаративных эпитетов в современном английском языке. 

Onopriyenko T.M.  Semantic and structural peculiarities of comparative epithets in Modern English. 

The article presents comparative epithets as a peculiar type of occasionally-associated epithets. Basic 
structural and semantic   patterns of comparative epithets in Modern English are analysed.
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КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ  КОНСЕКУТИВНИХ 
ВИСЛОВЛЮВАНЬ З ПРИСЛІВНИКОМ THEREFORE 

(на матеріалі науково-технічних текстів) 

Стаття присвячена семантико-синтаксичним і прагматичним властивостям консекутивних 
висловлювань із сполучниковим прислівником therefore, які досліджуються  з точки зору 

комунікативного й когнітивно-прагматичного підходу до вивчення дискурсних сентенціальних логіко-
прагматичних зв’язків, реалізованих цим консекутивом. 

Сполучниковий прислівник therefore входить до синонімічного ряду базових консекутивів 
англійської мови, які є маркерами консекутивних відношень (причиново-наслідкових відношень і 
відношень підстава-наслідок). У цьому ряді є також сполучникові прислівники thus, hence, 
consequently, so і сполучник so that. Ці консекутивні конектори останнім часом привертають пильну 
увагу вітчизняних і зарубіжних лінгвістів. Консекутиви аналізують з точки зору реалізації їх значень, 
семантико-синтаксичних і прагматичних особливостей, їхніх інформаційно-комунікативних 
властивостей, а також у світлі актуального членування формованих ними висловлювань.  

Дедалі більший інтерес до даного класу конекторів пояснюється тим, що марковані ними 
консекутивні зв’язки відіграють надзвичайно важливу роль у структурі вивідного знання у 
природничо-наукових і гуманітарних текстах. Вивідне знання, як відомо, є основою на лише для 
прогнозування та передбачення явищ і подій, але й для пояснення, мотивації й прийняття практичних 
рішень. 

Консекутивні конектори, марковані ними зв’язки і відношення – складний комплексний об’єкт 
лінгвістичного вивчення. Вони менш репрезентативні порівняно з іншими типами логіко-
семантичних прагматичних маркерів сурядних і підрядних зв’язків. Консекутивні зв’язки і 
відношення не так очевидні й з погляду їхньої мовної ідентифікації, отже, незважаючи на їх велике 
значення в оформленні вивідного знання, вони тільки останнім часом стають об’єктом системного 
дослідження, яке покликане визначити не лише когнітивний статус консекутивних відношень, але й 
статус усіх онтологічно і логічно обумовлених висловлень у структурі наукового пізнання.  

Як показали наші дослідження, базові консекутиви мають характерну для кожного з них 
репрезентативність, визначену з допомогою суцільної вибірки з журнальних статей природничо-
наукового профілю (близько 3 тис. прикладів). Їх рекурентний ряд поданий у такій послідовності: thus 
(31%), therefore (29%), hence (13.2%), consequently (8.2%), so (5.7%), so that (5.2%). Решта периферійних 
консекутивів (as a result, as a consequence, for this/that reason, this/that is why) складає 7.7%.  

Розглянуті нами семантико-синтаксичні й прагматичні особливості консекутивних висловлень, 
формованих сполучниковим прислівником therefore, вивчають з точки зору комунікативного і 
когнітивно- прагматичного підходу до вивчення дискурсу під яким розуміють "зв’язний текст у 
сукупності з екстралінгвістичними (прагматичними, соціокультурними, психологічними та ін.) 
факторами; текст, взятий у подієвому аспекті; мовлення, досліджуване як цілеспрямована соціальна 
дія, як компонент, який бере участь у взаємодії людей і механізмах іхньої свідомості (когнітивних 
процесах)" [1: 136]. 

Комплексне описування семантико-синтаксичних і комунікативно-прагматичних властивостей 
консекутивних висловлень із therefore при застосуванні такого підходу дозволило подати їх систему 
як структуру, яка містить у собі прагматичні та фактуально-пропозитивні (дискурсні та сентенціальні 
імплікативні) висновки, останні з яких, як правило, також включені в аргументативний контекст. При 
цьому прагматичні висновки поділяються на деонтичні висновки (прескриптивні, облігаторні, 
інтенціональні, волітивні, пермісивні, мотиваційно-агентивні) (44%), епістемічні висновки (думки, 
припущення, допущення, евалюативні) (39%). Фактуально-пропозитивні висновки, в яких як 
пресупозиції виступають логічні зв’язки між об’єктами або подіями фактуального світу, складають 
26%. Усі названі висновки є прагматично навантаженими, тобто виражають у явному або неявному 
вигляді різні комунікативно-прагматичні настанови відправника логічної або логіко-прагматичної 
інформації. У процесі інферування висновків відбувається комплексна взаємодія когнітивних, 
комунікативних, семантичних і лексико-граматичних параметрів консекутивних висловлень. При 
цьому основними ціленастановами у контекстах прагматичних висновків є переконати читача у 
правоті, обґрунтованості теоретичних та емпіричних тез (алетична аргументація), а також у 
прагматичній прийнятності виконуваних або планованих дій (акціональна аргументація) [2: 63] 
сполучниковий прислівник therefore стає маркером тематичної інформації, анафоричний дейксис 
якого спрямований на рематичний антецедент, ним можуть бути пояснювальна причина, мотив, 
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підстава, аргумент і т. п. Тематичний характер компонента висловлення, який вводиться 
консекутивом therefore, свідчить про те, що теза з мовного погляду виступає як основа для 
модифікації змісту висновку, який не буквально транслює його зміст, а виражає його парафрастично, 
отже, можна  з цілковитою підставою твердити, що висновок вживається як модифікований 
синтаксичний і лексичний парафраз вихідного імпліцитно або експліцитно вираженої вихідної тези. 

Прагматичні консекутивні висловлювання з therefore трапляються в усіх розділах статей, 
присвячених об’єкту дослідження і предмету дослідження, його характеристиці та функціям, цілям і 
задачам дослідження, проблемі й ступеню вивченості проблеми, методам та засобам її вирішення, 
теоретичному й емпіричному ходу дослідження, результатам проведеного дослідження та їхньому 
практичному застосуванню [3: 17]. Сполучниковий прийменник therefore у складі цих висловлювань 
може функціонувати як на текстовому, так і на сентенціальному рівнях. Аргументативний висновок – 
це висновок, організований за моделлю аргументативного фрейма, тобто містить тезу/контртезу, 
аргумент/контраргумент і, нарешті, висновок / контрвисновок. Щодо therefore, то він може бути 
зафіксованим не лише на текстовому рівні у складі НФЄ, але й у складносурядного речення. 
Особливістю аргументативних контекстів з консекутивом therefore є здебільшого емпіричний характер 
пояснюваної або аргументованої тези. Аналіз цих контекстів ми почнемо з деонтичних висновків, які 
виявили свою найбільшу частотність у досліджуваному дискурсі. Наведемо приклад прагматичного 
консекутивного висловлювання, в якому мовець мотивує свою інтенцію, визначаючи мету своєї праці та 
викладаючи отримані результати. Мотиваційна структура подана у контраргументативному контексті. 

Only limited information is available on droplet growth in binary vapours. First models were proposed by 
Kaser [10], Fukuta and Walter [11], Dingle [12] and Meyer [13], however, no experimental verification was 
obtained. This paper, therefore, is directed towards the theoretical analysis of this process and its 
experimental proof [4: 452].  

У вступному розділі статті, присвяченій винайденню моделі зростання крапель при конденсації 
бінарних сумішей, автор критично аналізує раніше запропоновані моделі  цього фізичного процесу 
 відзначаючи їх малу кількість і відсутність їхньої експериментальної верифікації. Критичне 
зауваження на адресу цих моделей маркується обмежувальним сполучником however. Важливість 
додаткового теоретичного дослідження й експериментальної перевірки разом з недоліками наявних 
моделей є логіко-прагматичною підставою для інтенційного висновку, вираженого самостійним 
реченням. У цьому реченні маркером даного різновиду деонтичного висновку виступає консекутив 
therefore у комбінації з модальним модусним фразовим модифікатором this paper is directed toward. 
Комунікативне навантаження в даному контраргументативному консекутивному блоці припадає на 
антецедентну частину, яка мотивує висновок і складається з двох речень. 

Прескрипційний характер наступного деонтичного висновку виражено сполученням модального 
дієслова must з пасивною формою дієслівного словосполучення to take into account. 

In order to model the heat transfer in nucleate boiling, it is important to describe the hydrodynamic field 
of the fluid adjacent to the heated surface. For boiling on a horizontal surface, for example, the liquid flow 
pattern in the vicinity of a nucleation center continuously oscillates between source flow and wake flow [23]. 
The source flow is associated with the bubble growth in a superheated liquid during the growth period, 
whereas the wake flow is associated with the departure of bubbles and their rise through the superheated 
liquid during the waiting period. Therefore, these two flow patterns which follow each other in a cycle must 
be taken into account in a formal analysis concerned with predicting the heat transfer in nucleate boiling [5: 
1381]. 

У цьому прикладі заключному прескриптивно-деонтичному висновку передує контекст з трьох 
речень, семантико-синтаксичний зв’язок яких з конклюзивною пропозицією здійснюється 
сполучниковим прислівником therefore. Деонтична прескрипція має облігаторний характер, 
спричинений, у свою чергу, евалюативно-прескриптивною модальністю першого речення, в якому 
автор оцінює важливість і необхідність описувати гідродинамічні характеристики потоку суміжного з 
нагрітою поверхнею. На думку автора, це необхідно для того, щоб змоделювати теплоперенесення, 
яке відбувається в процесі бульбашкового кипіння. Евалюативно-прескрипційним маркером першого 
речення є оцінна фраза it is important. Ця оцінка аргументується у наступних двох, в яких описується 
складний характер гідродинаміки потоку. Посилаючись на наявні експериментальні дані [23], автор 
зазначає той факт, що поблизу центрів пароутворення на гарячій горизонтальній поверхні  
відбувається вібрація рідинного потоку між потоком утворених бульбашок пари всередині рідини і 
потоком відокремлених бульбашок, кількість яких у середовищі підігрітої рідини дедалі зростає. 
Отже, підсумковий тематичний прескриптивний висновок ґрунтується на підставі двох попередніх 
пояснювальних аргументувальних засновків, сполучуваних з ним сполучниковим прислівником 
therefore, який вводить висновок- парафраз тезової прескрипції. 

У контекстах епістемічних висновків сполучниковий прислівник therefore також функціонує як на 
рівні тексту, так і на рівні складносурядного речення. Модусними модифікаторами висновків 
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виступають епістемічні оператори – модальні дієслова, прислівники, а також епістемічні дієслова. 
Так, у наведеному нижче прикладі дієслово to assume у комбінації з консекутивом  therefore  
маркують епістемічний висновок-допущення, компоненты якого у межах складносурядного речення.  

Now, consider the heating and evaporation of an aerosol particle in an inert gas under the action of 
intense optical radiation. In this case the gas does not react with the vapours of the particle material and its 
surface and, therefore, qchJ3 in equation (7) is assumed to be equal to zero [6: 9].  

Емпірично встановлений факт відсутності взаємодії інертного газу з випарами аерозольних 
частинок і з їхньою поверхнею при дії оптичного випромінювання імплікує відсутність масо- і 
теплопереносу з боку частинок. Оскільки цей фізичний процес визначається в рівнянні густини 
енергетичного потоку (7) введенням члена qchJ3, то відсутність даного процесу є аргументом 
зроблених припущень – зведення даного члена до нуля. Отже, аргументувальна засновкова частина  
до висновку містить імплікацію, консеквент якої перебуває в пресупозиції. Синтаксичний зв’язок 
аргумента з висновком здійснюється сурядним конектором and у  парі з консекутивом therefore, який 
функціонує на рівні НФЄ, поєднуючи два самостійні речення. Конклюзивна прагматична пропозиція 
містить два об’єднаних сполучником and  оцінні предикативи (relatively tedious and time consuming), 
за допомогою яких мовець дає  негативну оцінку методу визначення фізичного параметра. 

Because the heat transfer coefficient is contained in one of the boundary conditions of the energy 
balance equation, it may not be expressed explicitly in terms of the exit temperature and operating condition. 
Therefore, the computation is relatively tedious and time consuming [7: 1164]. 

Аргументувальна частина до евалюативного висновку з therefore виражена складнопідрядним 
реченням, у якому епістемічний висновок про неможливість надати шуканий коефіцієнт 
теплопередачі у зручній для його розрахунку експліцитній формі ґрунтується на його 
аргументувальному засновку, маркованому причиновим сполучником because. Імовірність наявності 
умови ускладнення розрахункового рівняння для визначення коефіцієнта теплопередачі й відповідно 
– збільшення операційного часу – є комунікативним фокусом даного консекутивного висловлювання, 
в якому сполучниковий прислівник therefore вводить тематичний висновок, побудований за моделлю 
умовно-категоричного силогізму. 

До фактуально-пропозитивних консекутивних висновків ми відносимо такі висновки, в яких 
фіксується справжній стан справ, або, інакше кажучи, міститься фактофіксувальна інформація, яка за 
своєю природою є аподитичною або асертивною. Фактуально-пропозитивні висновки також 
поділяються на декілька підтипів, специфіка яких визначається контекстом їхнього функціонування. 
Так, серед них ми виділяємо підтипи імплікативних консекутивних висновків у різних контекстах 
їхнього функціонування. Конклюзивні консекутивні висновки мають місце в контекстах надфразових 
єдностей, складносурядних речень і сентенціальних словосполучень. При цьому їх 
репрезентативність подана у тому  самому порядку відповідно до зменшення. 

Аналіз контекстів функціонування сполучникового прислівника therefore, в яких він займає 
ініціальне положення, ми почнемо з формально-логічних математичних контекстів, у яких цей 
прислівник виявляє свої конекторні властивості, поєднуючи окремі речення відношеннями 
аргументативного конклюзивного дедуктивного висновку. Контраргументативний контекст передує 
конклюзивному висновку у такому математичному фрагменті тексту: 

According to the second law the sum of the work dW1 and dW2 must vanish. If dW1 > |dW2 the cycle 
would produce work on account of heat taken from the surroundings which would violate the second law. 
Therefore, it follows from equations (7) and (8) that Eq. 9 [8: 1440].  

Дедуктивне виведення рівняння (9) з двох рівнянь (7) і (8) ґрунтується на умові більшого значення 
роботи dW2 ніж роботи dW1 згідно із другим законом термодинаміки. Пояснення цього закону 
міститься у другому реченні, в якому автор наводить наслідок порушення даної умови. Цей наслідок 
суперечить даному закону, що імплікує висновок про коректність  отриманого рівняння (9) з рівнянь, 
у яких умови другого закону термодинаміки дотримані. У цьому контексті аргументативного 
дедуктивного висновку сполучниковий прислівник сполучається з дедуктивним предикатом to follow. 

Каузально-орієнтований  аргументативний індуктивний висновок можна проілюструвати таким 
прикладом: 

Small colonies of A. palifera are very scarce in the lagoon, yet in many respects, the lapoon is generally 
favourable environment for this species. Compared with others habitats, growth and survivorship rates are 
good (Potts, 1977) and larvae can be obtained relatively easily from lagoon corals. D. perspicillatus, which is 
a particularly large and aggressive damselfish is, however, common only in the lagoon where most patch 
reefs support several individuals. It is suggested therefore, that the scarcity of small A. palifera is caused 
primarily by the territoriality of perspicillatus which may affect corals into two ways, namely by inhabiting 
larval settlement and then by suppressing growth and causing heavy mortality among established corals [9: 
246]. 
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У цьому фрагменті тексту автор пояснює порушення імплікації пресупозиції, пов’язане з малою 
кількістю популяцій риб виду А. Palifera, які населяють лагуну із сприятливими умовами життя для 
цього виду організмів. У першому реченні порушення пресупозиції (погані умови життя → мала 
кількість особнів) маркується сполучниковим прислівником yet. Порушувана пресупозиція 
підтверджується у другому реченні, в якому автор наводить дані інших дослідників про хорошу 
швидкість росту і життєспроможність даних особин порівняно з іншими морськими організмами, а 
також вказує на легкість здобування їжі з цих коралових рифів. Ці фактори імплікують, у свою чергу, 
збільшення кількості популяцій А. palifera. Порушення цієї імплікації пояснюється у наступному 
конклюзивному висловлюванні, в якому вводиться можлива причина зникнення даного виду риб. Це 
речення ознакою порушення імплікації логічно пов’язане з попереднім реченням за допомогою 
контраргументативного прислівника however. Оскільки в цих коралових рифах, здатних нагодувати 
великих риб, живуть агресивні й особливо великі риби виду D. Perspicillatus, то автор виводить 
індуктивний висновок, пов’язаний з причинами зникнення популяцій маленьких риб, а також із 
засобами впливу цих причин. Сполучниковий прислівник therefore маркує відношення 
конклюзивного висновку й займає постпозицію стосовно інферентної індуктивної фрази it is 
suggested. 

Перейдемо тепер до аналізу імплікативних висновків, формованих консекутивом therefore, на рівні 
речення. Ці висновки характеризуються тим, що між логічно зв’язаними об’єктними подіями на 
глибинному семантичному рівні є відношення каузальної обумовленності, марковані різними 
лексичними засобами в складі наслідкової пропозиції. Крім того, ці висновки є конституєнтами 
різних пояснювальних аргументативних структур. Також, як і у разі конклюзивних висновків 
імплікативні висновки можуть бути сформовані як між однорідними членами речення, так і між 
компонентами складносурядних речень. 

На відміну від конклюзивних висновків, де консекутив therefore – єдиний засіб реалізації 
синтаксичного зв’язку між засновком і висновком, у складі імплікативних висновків він функціонує в 
парі із сурядним сполучником  and. 

Логічно встановлений причиново-наслідковий зв’язок між великим супротивом паперу 
масопереносу і помітним впливом коефіцієнта змочуваності паперу на ефективність його 
зволожування інферується із розрахункових даних. Ця залежність слугує контраргументом до 
пропущеної в наведеному нижче контраргументативному контексті тези. 

On the other hand, the calculations reveal that the mass transfer resistance of the paper is large, and 
therefore the moisture permeability coefficient of the paper has a pronounced influence on the humidity 
efficiency [10: 2195]. 

Cинтагматичні імплікативні висновки є нетиповими для сполучникового прислівника therefore. 
Розглянемо його функціонування у значенні пресупозитивного висновку, який формує цей 
консекутив на рівні однорідних членів, де він виокремлюється комами.  

It is not likely that the value of ε can be determined experimentally with an accuracy greater than 1%, the 
reason for this being that the packing of the matrices of the porous media is a stochastic process, and is, 
therefore, a product of "chance" [11: 131]. 

Відношення преcупозитивного висновку формуються therefore між двома визначеннями фізичного 
процесу упаковування матриць з поруватого матеріалу у днища теплообмінного апарату. Такий 
процес є стохастичним, у визначенні якого закладена властивість цього процесу бути 
непередбачуваним, непрогнозованим, тобто випадковим. Цей висновок входить до складу аргумента 
до тези, якою є припущення про відсутність експериментальної можливості точного визначення 
значення параметра ε. Аргумент приєднується до тезової частини даного аргументативного 
фрагмента анафоричною аргументативною фразою the reason for this. 

У контекстах імплікативних висновків консекутив therefore зазвичай виконує свої конекторні 
властивості, з’єднуючи компоненти висновку в парі з сурядним сполучником and, поєднуючись при 
цьому з предикатами каузації. Наприклад: 

The arrangement minimized heat conduction along the small stainless steel tubes and therefore, reduced 
the measurement error [11: 152].  

У засновковій частині  до даного імплікативного висновку є емпіричний каузальний взаємозв’язок 
між будовою теплообмінного апарата і зменшенням теплопровідності вздовж маленьких сталевих 
труб. Маркером логічної наслідкової події виступає сполучення консекутива therefore з предикатом 
якісної  каузації to reduce, який  корелює з погляду  наслідкових подій з предикатом to minimize. 
Утворені цими двома однорідними присудками предикативні фрази, зв’язані логічними 
відношеннями висновку, супідрядні спільному підмету the arrangement. Інферований факт зменшення 
помилок при вимірюванні коефіцієнта теплопередачі з використанням пропонованого авторами 
пристрою є аргументом для його застосування.  
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 Отже, проведений комунікативно-прагматичний і когнітивно-логічний аналіз контекстів 
функціонування сполучникового прислівника therefore на матеріалі науково-технічних і наукових 
текстів показав, що даний консекутив переважно буває як аргументативний висновок у структурі 
аргументативного тексту. При цьому, як і будь-який аргументативний текст, він може мати як повну 
форму свого канонічного подання, так і скорочену форму, в якій через різні контекстуальні умови 
може не подаватися в поверхневій структурі теза або аргументи. З логіко-семантичного і 
прагматичного поглядів сентенціально-прислівниковий консекутив therefore у більшості випадків 
(73%) зафіксований у складі модально-прагматичних або мовленнєвоактових висновків і меншою 
мірою 1/3 у структурі фактуально-пропозитивних консекутивних висновків. Актуалізуючи своє 
прагматичне або мовленнєвоактове призначення, досліджуваний консекутивний висновок може 
функціонувати як деонтичний та епістемічний висновок. Деонтичний або директивний 
консекутивний висновок має такі різновиди: облігаторні, прескриптивні, пермісивно-прескриптивні, 
інтенційні й волітивні висновки; у свою чергу, епістемічний консекутивний висновок виражений 
такими підтипами, як: пермісивно-епістемічні, евалюативні, евалюативно-епістемічні, евалюативно-
прескриптивні. Фактуально-пропозитивні консекутивні висновки з прислівником therefore порівняно 
мало репрезентативні. Формами його вираження є конклюзивні консекутивні висновки, які 
зафіксовані в СФО, в складному реченні й у складі сентенціальної синтагми. Менш репрезентативний 
його імплікативний різновид, який зафіксований на рівні складносурядного речення і сентенціальної 
синтагми. 
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Пастухова С.Е. Коммуникативно-прагматические функции консекутивных высказываний с 
союзным наречием therefore (на материале научно-технических текстов). 

Статья посвящена семантико-синтаксическим и прагматическим свойствам консекутивных 
высказываний с союзным наречием therefore, которые исследуются с точки зрения 

коммуникативного и когнитивно-прагматического подхода к изучению дискурсных и сентенциальных 
логико-прагматических связей, реализуемых данным консекутивом. 

Pastukhova S.Yu. Communicative and pragmatic characteristics of consecutive utterances with connective 
adverb therefore (in scientific texts). 

The article studies semantic, syntactic and pragmatic functions of consecutive utterances with the connective 
adverb therefore. The consecutive relations on the discourse and sentence levels are considered in view of 

communicative, cognitive and pragmatic approaches.
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ХУДОЖНІЙ СВІТ У "ДРАМІ ЗАГРОЗИ" ГАРОЛЬДА ПІНТЕРА 

Статтю присвячено окресленню особливостей драматургії Гарольда Пінтера і визначенню 
художньо-філософської концепції творчості драматурга. 

Для театру Англії ХХ-е століття виявилося епохою напружених пошуків і експерименту. Пошуків 
нового підходу до проблем духовного світу людини у складному світі суспільних і культурно-
емоційних конфліктів нового часу, які призвели до втрати та загибелі одвічних людських цінностей та 
ідеалів. Завдання і обов’язок драматурга, за визнанням Гарольда Пінтера, лауреата Нобелівської 
премії з літератури за 2005 рік, є "непорушний мандат визначати дійсно правду життя та 
відновлювати те, що ми майже втратили – гідність людську" [1]. 

Предметом статті є розгляд п'єс Гарольда Пінтера з метою вивчення специфіки його творчої 
матери і окреслення особливостей світогляду драматурга та його художнього ладу.  

Лірико-філософська драма Гарольда Пінтера (нар. 1930 р.) – це п’єси-метафори, де людина постає 
безпорадною перед порожнечею та марністю світу; вона відчуває себе "десь на межі цивілізації і 
позбавлена можливості бачити майбутнє" [2] і тому навіть не намагається зрозуміти це страхіття 
світу, а лише прагне сховатися подалі від усього, що її оточує.  

Ранні п’єси Г. Пінтера були названі "комедіями загрози" ("comedy of menace" – термін запровадив 
відомий англійський критик Ірвін Уордл за співзвучністю з відомим визначенням "comedy of manners"). 
У подальших п’єсах драматурга зберігаються  зовнішня простота і легкість діалогу, які приховують у 
собі глибоку смислову складність, і продовжується безперервний еквілібріум трагічного і комічного, що 
дозволяє зображати людину в ситуаціях, які пропонує реальність, де комічне і трагічне знаходяться у 
нерозривній єдності. У п’єсах Г. Пінтера  як комічне, так і комічне виявляються реально 
умотивованими, а самі п’єси є виразним протестом проти розгубленості і збентеженості, непереборного 
відчуження та самоти, які отупляють людину так, що вона і не намагається шукати виходу (сенсу 
існування), а навпаки – упадає в непроглядну і нестямну байдужість. 

Однією з характерних особливостей п’єс Г. Пінтера є його надзвичайна увага до різноманітності 
та складності життя, що виявляється у найбанальніших проявах буденності. Звідси таке трепетне 
ставлення автора до його нечисленних персонажів: "Їх неможливо визначити. Їм неможливо 
диктувати. Якоюсь мірою ти граєшся з ними у нескінченну гру "кішки – мишки", або "спіймай мене". 
Але зрештою ти розумієш, що відповідаєш за цих людей, що вони з плоті і крові, зі своєю волею і 
особистою чутливістю, що вони створені зі складових, які ти не взмозі змінити і якими не можна 
маніпулювати чи порушити, спотворити і розбестити їх" [1].  

На думку Г. Пінтера, поведінку та вчинки людей, ким би вони не були, їх мотивацію пояснити 
майже неможливо (про що свідчать художні засоби, манера письма та техніка зображення персонажів 
у п’єсах драматурга). Кожен з персонажів Г. Пінтера – особистість. Вузькість кола персонажів 
підкреслює необхідність обережності, захисту від ворожого світу, щоб зберегти рівновагу з 
оточенням, де панують насильство і безглуздя. Неможливість людського спілкування, марність 
зусиль бути почутим у світі, позбавленому смислу, наголошується і обмеженістю простору, де 
відбувається дія (найчастіше це невелика кімната, іноді без вікон).  

У першій п’єсі "Кімната" (The Room, 1957) літнє подружжя, Роз і Берт, живуть з відчуттям тривоги 
і невпевненості. Кімната є досить очевидним символом їх крихкого благополуччя. Невідоме, 
страхітливе, хаос, які пануються за стінами кімнати, можуть щохвилини увірватися у їх нужденне 
існування і заполонити його. Неспокій і збентеження Берта заважають йому почути Розу, відчути її 
тепло і турботу. Коли Берт іде, відчуття тривоги і невпевненості захоплюють Розу. Вона перебуває у 
стані страху і розгубленості, коли раптом з'являються підозрілі незнайомці, управляючий будинком 
та сліпий негр, які символізують невідомість, раптовість, ворожість, що завжди приходять ззовні.  

Проста і зрозуміла символіка допомагає відчути мотиви поведінки персонажів; проте головне 
відкривається у підтексті: майже все імплікується, домислюється, бо не знаходить словесного 
вираження у світі безглуздя і абсурду. Так з'являється елемент містичного, потойбічного.  

Наступна п’єса "День народження" (The Birthday Party, 1958) виявилася найбільш лиховісною з 
драм Г.Пінтера. У ній викривається жахливий процес перетворення бездуховності у химерну високу 
ідею. Носієм і проповідником цієї диявольської філософської доктрини є якийсь собі на прізвище 
Гольдберг. Він огидний перевертень, відомий серед катів своєю високою ідейністю. Пишається тим, 
що у нього відсутня індивідуальність. Саме тому має декілька імен – Нат, Сімі, Бенні. Пишається 
своєю вірою у ніщо, своєю місією підкоряти людей, пригнічувати їх духовно, заглушати їх волю, 
руйнувати їх індивідуальність. Його "віра" заперечує мислення, думку. Він відчуває себе обраним для 
утілення цієї химери у життя і з захопленням виконує свою місію. Його улюблена фраза "Бо я вірю, 
що світ..." ніколи не завершається, позбавлена реального змісту і звучить туманно-загадково. 
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"Гадаєш, я сам створив себе таким? Ні. Я такий, яким мені повеліли бути" [3]. І під час вечірки 
відбувається певний запрограмований ритуал, результат якого відомий і катові, і жертві – повне 
поневолення і руйнація людини, її зникнення. Жертва ж зовсім не здібна на будь-який опір, на 
відміну від персонажів у "Механічному офіціанті", і драма звучить гнітюче-приголомшливо.  

Філософська драма "Сторож" (The Caretaker, 1959) принесла драматургу світову славу. Головною 
характеристикою персонажів є мова. Астон, який видужує після тяжкої психологічної травми, дає 
притулок бездомному Девісу, бувалому бродязі, котрий багато чого знає про цей світ. Мова Девіса 
видає його дріб’язковість та похапливість, вона надмірно деталізована і дратує мовчазного Астона 
своєю неприхованою зухвалістю та поверховістю. Астон не сприймає брутального ні у світі людських 
стосунків, ні у світі речей. Для нього важливим є внутрішній спокій, рівновага з оточуючим світом. У 
його мові важливу роль відіграє деталь, яка визначає психологію персонажа. Одного разу він 
обмовився – і стала відомою  причина його мовчазності та скупих жестів: він береже себе для помсти. 
Щоб помститися тим, хто у психіатричній лікарні проводили на ньому жорстокі досліди і підірвали 
його довіру, віру у людей і в життя. У сутичках з агресивним Девісом Астон "діє" мовчанням, 
красномовним поглядом. Таким чином, характерні довгі паузи Г. Пінтера набувають реального 
психологічного забарвлення. Вони звучать значуще, бо несуть у собі глибокий зміст. Паузи, 
мовчання, умовчання, гальмування дії, відсутність вчинків на тлі наростаючого відчуття того, що 
наближається неминучий жахливий фінал (насправді, Девіс має ніж; існує імовірність повторного 
психічного розладу у Астона; брат Астона Мік перемагає Девіса у бійці – що є єдиною зовнішнє 
динамічною сценою у п’єсі) створюють особливий ритм, який відіграє значну смислову роль у драмі і 
надає сюжету філософської глибини.  

Драма закінчується ремаркою "Довга пауза". Ця пауза і є головною подією у п’єсі (хоч це зовсім 
не подія у звичайному розумінні слова). Фінальне умовчання красномовно проголошує про 
неможливість зближення Астона з Девісом,  про ту глуху стіну нерозуміння і відчуження, яка 
роз’єднує їх.  

Винятковий приклад повного розуміння аналізується у п’єсі "Механічний офіціант" (The Dumb 
Waiter, 1960). Два бідолахи, Бен і Гас, розуміють один одного з півслова і без слів; і обидва розчавлені 
страхом самотності. Жити без спілкування з оточуючим світом нестерпно, невимовно тяжко. Але світ 
іззовні такий ворожий, лякаючий. Отже, неможливо запобігти, уникнути болю утрати. Бен і Гас – 
професійні вбивці. Вони слухняно виконували волю своїх хазяїв, але цього разу вони насмілилися 
бути невдоволеними надто довгим очікуванням і невідомістю, які таять у собі загрозу, страх. У 
маленькій кімнаті без вікон, де вони чекають наказу, є переговорний пристрій і механічний 
підйомник (the dumb waiter), якими користувалися інші люди, коли тут було кафе. Ці пристрої 
провокують на спілкування з тими, хто нагорі, до того ж, Бен і Гас зголодніли, і нестерпна спрага 
мучає їх. Вперше вони наважуються запитати, попросити. Тобто, щось людське, природнє 
пробуджується у них, і вони прагнуть і шукають контакту. Їх тваринна слухняність і споглядання 
змінюються цікавістю, яка проявляється абсурдно-комічно: вони самі посилають рештки своєї їжі 
нагору. У навмисно уповільненому ритмі Бен "обмірковує" про 87-річного бідолаху, який потрапив 
під колеса авто, як написано у газеті, яку Бен читає час від часу, а Гас пильно розглядає розчавлену 
сірникову коробку. Далі з'являються бажання, які вже далекі від абсурду чи комізму. Гасу кортить  
побачити, що там діється на вулиці, але вікна немає, він уже давно не був на природі, на футболі, не їв 
свого улюбленого пирога зі смородиною, давно не бачив свою матір. Виникають питання: Чому він 
тут? Кому це потрібно? Чому він не може бачити денного світла? Хто позбавляє його усього цього? У 
чому смисл? Навіщо він грає у цю гру? Відповіді немає. Але питання гучно звучать протестом, хоч і 
пасивним. У фіналі драми Бен отримує наказ убити Гаса. Це безглуздя приголомшує обох, але їм і на 
думку не спадає можливість активного спротиву, дії. Вони спантеличені, розгублені. П’єса 
закінчується ремаркою: "Довге мовчання. Вони пильно дивляться один на одного"  [3].  

Мовчання персонажів надає фіналу виразної та символічної багатозначності. Умовчання в драмах 
Г. Пінтера є запрошенням придивитися, дійти суті у ситуації, яка зовсім не абсурдна. Порожнеча у 
світі для героїв Г. Пінтера є джерелом зла, хоч вони зробили невдалу спробу пробити глуху стіну 
мовчання, прорватися у справжній світ. Від початку до кінця п’єса пронизана відчуттям тривоги за 
долю людську у світі  насильства, хаосу та абсурду.  

Творчі пошуки і удосконалення драматурга визначають його п’єси 70-90-х років ХХ століття. 
"Там, де людині немає місця" (No Man's Land, 1975) руйнує стереотип непроглядної замкнутості, 
відлюдності, потаємності людських стосунків, почуттів, страждань, хоч і в цій драмі зберігаються 
настановчі параметри і проблеми більш ранніх п’єс. Як і завжди, дія відбувається у кімнаті, мешканці 
якої (їх четверо) перебувають у загрозі, що зовнішній світ увірветься раптово у їх притулок, де вони 
відчувають себе майже у безпеці. Це 60-річний Херст, колись відомий літератор, зараз людина багата; 
його секретар Фостер і служник Бріггз. Їх спокій тимчасово порушив старий пройдисвіт Спунер, 
увірвавшись іззовні. Авантюрист і хитрун, Спунер має за мету улаштуватися у цій затишній оселі у 
ролі повіреного секретаря багатого Херста, але його натиск і відверта спекуляція на дорогих для 
Херста почуттях і спогадах швидко викривають його наміри. Вигнання Спунера відновлює спокій 
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цього замкнутого маленького світу. Конфлікт між Херстом і Спунером відбувається через їх різне 
ставлення до минулого. Спунер запевняє Херста, що старість – це поразка, минулого не повернути, 
усе втрачено. Такий цинізм окриляє Спунера і він відчуває себе вільним діяти відкрито, обдурювати 
Херста, нехтуючи його почуттями та уподобаннями. Херст живе у світі теплих, щасливих спогадів, 
згадуючи дорогі йому обличчя, деталі, події. Він засмучений, коли стикається з дріб'язковістю, 
маячнею, брутальністю, нахабством та бездуховністю. Старий і немічний, він відгороджується "від 
корупції, від трюкачів, від злих людей" [4], ілюзорною стіною свого оптимізму, замикаючись у свої 
дорогі спогади і переживання. Його єдина зброя і самозахист – це мовчання, яке набуває у драмі 
своєрідної психологічної і філософської мотивації. Херст знаходиться там, де немає місця людині. 
"Там немає ні руху, ні змін, там не старіють, там завжди лід і мовчання" [4: 46]. Так, протест проти 
бездуховності, загрози та самоти набуває сили поетизації забуття і смерті, що поглиблює і узагальнює 
характер драми.  

Політизація англійської драми другої половини ХХ століття не залишила осторонь видатного 
майстра сцени і пера Г. Пінтера. Про це свідчить поява п’єси "На коня!"  (One For the Road, 1984). Це 
суто політична п’єса, у котрій події відбуваються у країні з диктаторським режимом. Відразу і 
безпомилково впізнається почерк і манера Г. Пінтера. Місце дії – кімната, у ній двоє. Звучать 
запитання, відповіді, паузи. Зрозуміло, що дія відбувається у країні, де фашистська хунта знаходиться 
при владі. Кімната є місцем, де відбуваються допити. Веде допити професійний кат і садист Ніколас. 
Допитуються послідовно – молодий інтелігент Віктор, його дружина Джила, їх семирічний син Ніккі. 
Питання та репліки допитувача – це абсурдні ствердження провини усіх трьох, прямі погрози, 
брутальні натяки та похвальба. Майже увесь час говорить допитувач, смакуючи віски і, з кожною 
новою погрозою, промовляючи свою улюблену приповідку "на коня!". Його мова стає могутнім 
засобом самовикриття персонажа, коли він брутально і нахабно принижує жінку, з пафосом 
проголошує ідеї патріотизму та благочестя, знущається і глузує з малолітньої дитини. Він 
насолоджується виглядом своїх жертв, котрих катували та мордували за його наказом. Огидний 
своєю ненавистю до тих, хто кращий від нього, хто стійко і непохитно зустрічають фізичні тортури і 
моральне знущання і зберігає свою людську гідність до кінця. Трагічний фінал п’єси логічно 
зумовлений. Скалічений Віктор відпускається на волю. Кат прощається з ним "по-дружньому" і 
повідомляє йому, що його дружина приєднається до нього за тиждень, "якщо буде взмозі", а от синок 
їх "Був мерзенним капосником" [5: 22].  

Типовий пінтеровський діалог зазнав перетворення з середини. Погрози, абсурдні звинувачення,  
хизування ката, гідні відповіді жертв, повтори, недомовки, паузи, умовчання набувають драматичного 
змісту і звучать зловісно і ясно. 

Антифашистська п’єса Г. Пінтера пронизана болем, гнівом і сарказмом. Це є прямий і щирий 
відгук драматурга і громадянина на сучасні проблеми та події, і є результатом творчої еволюції 
автора, що свідчить про подальший творчий пошук і потенціал Г. Пінтера. У своїй Нобелівський 
промові Г. Пінтер зазначив: "Мова у мистецтві залишається сумнівної річчю. Це сипучий пісок, 
трамплін, замерзлий ставок, який у будь-який час може поглинути автора. Але пошук правди не 
зупинити. Його не можна відкласти чи відстрочити, а слід зустрічати сміливо і без страху, відразу і 
негайно... Політичний театр розглядає зовсім інші проблеми. Повчанню тут місця немає. Головне – 
об'єктивність.  Персонажі мають вільно дихати. Автор не може обмежувати чи змушувати їх 
задовольняти його смаки, настрої чи упередження. Він має бути готовий підходити до них з різних 
боків, але надавати їм свободу дії за їх розумінням... Політична сатира, загалом, не дотримується 
жодного з цих правил; насправді ж вона чинить всупереч їм. Саме в цьому і полягає її функція" [1]. 

Тісні кімнати, замкнений простір, обмеженість і задуха у попередніх п’єсах Г. Пінтера 
поступаються місцем відкритості світу і динаміці амурного багатокутника у п’єсі "Гноми" (The 
Dwarfs, 1990).  Троє друзів-студентів прогулюються у саду вночі на набережній Лондона. Вони 
розмовляють про музику Баха, героїв Шекспіра, про політичні події, фантазують, обмінюються 
думками, згадують різні дрібниці тощо. Далі з'являються їх подружки. Пожвавлене спілкування 
переходить у залицяння. Потім наступає пустотливий обмін партнерами. Один з персонажів відчуває 
збентеження та зніяковілість, немов би  хтось зверху спостерігає їх гру, насміхається над їх 
пустотливими жартами, глузує. І він уявляє, майже розуміє, що це  якісь загадкові гноми оселилися у 
нього в голові. Вони пильно стежать за тим, що відбувається і тому злузують, не сприймаючи 
марнослів'я, порожнечі і дріб'язковості, коли навколо вирує життя великого міста.  

Зрозуміла символіка, багатство емоційних відтінків, деталей, відмінних від попередніх п’єс 
суттєво змінюють типовий засновок, надають п’єсі нового звучання і наголошують іншу емоційно-
ідеологічну установу  на пошуки себе, на відкритість світу і безмежні можливості вибору.  

Особливості стилю, манери письма Г. Пінтера завжди викликають подив. Діалоги-дуелі з 
численними і багатозначними імплікаціями, суперечливість у діалозі, відсутність взаєморозуміння, 
глибина і багатозначність пауз, умовчання, повтори, німі сцени, які за виразністю і змістовністю 
прирівнюються тексту, особливий гумор складають стилеві риси драматургії письменника. Вони 
чітко присутні у всіх його творах, від ранніх до пізніх.  
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Метафоричне узагальнення у п’єсах часто підсилюється очевидними і прозорими натяками на те, 
що легко впізнається. Начебто автор веде грайливо-лукавий діалог з іншими авторами та їх творами і 
з глядачем своїх п’єс. Так, п’єса "Механічний офіціант" розпочинається сценою без слів: "Гас  
нахиляється, щоб надіти черевик. Насилу зашнуровує його. Бен кладе газету і спостерігає за ним. Гас 
іде до лівих дверей, зупиняється і трясе другою ногою. Стає на коліна, розв’язує другий черевик і 
повільно знімає його. Заглядає у середину і витягає звідти розплющену сірникову коробку. Трясе нею 
і пильно розглядає. Вони дивляться один на одного. Бен шурудить газетою і знову починає читати. 
Гас кладе коробку у кишеню, нахиляється, надягає і зашнуровує черевик" [3]. Ця возня з черевиками є 
очевидною відсилкою до початку "Дожидаючись Годо", а стосунки між Беном і Гасом часто 
нагадують персонажів Самуеля Беккета.  

Характерною рисою п’єс Г. Пінтера є присутність другого плану, на тлі якого відбуваються дії, 
діалоги. Конкретні драматичні дії, ситуації, діалоги завжди співвідносяться з певним другим планом, 
якого глядач не бачить, але відчуває його важливість, яка надає ситуації чи діалогу повноти, насиченості. 
Саме другий план створює ефект багатоплановості, глибини, абсурдності того, що відбувається, або 
навпаки наповнює ситуацію винятковим, особливим звучанням. Цей художній засіб звучить 
найвиразніше у ранніх п’єсах ("Кімната", "Сторож", "Механічний офіціант"). У подальших драмах 
співвідношення двох планів теж залишається суттєвим, але обидва плани знаходяться у сфері життєвого 
досвіду персонажів. Один з них – це певна особистість у конкретній ситуації, а інший – це теж своєрідна 
цілісність у межах особистого досвіду. Це досвід вражень, переживань, сукупність минулих відчуттів, які 
надають тому, що відбувається, несподіваної глибини і тим вражають, як це відбувається у "Там, де 
людині немає місця", "Зрада", "На зразок Аляски", "Вокзал Вікторія", "Сімейні голоси".  

Майстер фігури умовчання Г. Пінтер завжди залишається вірним собі. Як важлива частина 
поетики його творів, і як значуща категорія, умовчання, пауза створюють ефект пластичності драми, 
сприяють тому, що глядач орієнтується у світі, створеному драматургом, акцентують авторську 
позицію. Митець навмисно залишає недомовленості, створюючи багатозначність. Це закодовано з 
самого початку у тому, як упоряджений сценічний простір. Найчастіше перед глядачем є лише два 
персонажа, як наприклад у драмі "Вокзал Вікторія", у ранніх п’єсах. Таким чином, наголошується не 
причини, які привели персонажів у конкретну ситуацію, а факт його стану відриву від реальності, яка 
в результаті містифікується. Особистість відчуває себе відчуженою, духовно знесиленою перед 
утиском ворожого оточення. Малозначущі події набувають лиховісного звучання, що спотворює їх 
співвідношення і пропорції і призводить до неадекватності реакцій.  

Неадекватність реакції персонажів на те, що відбувається, унеможливлює дійсно порозуміле 
спілкування між ними. Цей художній засіб здавна використовується у театрі для створені комічного 
ефекту. З часом він виявився виразним елементом арсеналу драми. Г. Пінтер удосконалив цей прийом 
і віртуозно застосовує його у своїх п’єсах різних років. Але зображуючи відчуження людини, її 
нездатність спілкування з іншими людьми, Г. Пінтер зовсім не наголошує на тому, що такий стан 
людини є нормою. Навпаки. Драматург підкреслює неминучу ворожість світу, в якому опиняються 
його персонажі. Відчуження людини у сучасному світі є абсурд, що і є предметом драматургічного 
дослідження Гарольда Пінтера.  

Драматургія Г. Пінтера – це видатне явище ХХ століття, яке розвивається. Художній світ п’єс 
Г. Пінтера унікальний, багатоплановий світ художньої реальності, який потребує глибокого і 
ретельного вивчення.  

Перспективою ґрунтовного дослідження є вивчення образного простору драматургії Г. Пінтера.  
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МАРКЕРИ КОМУНІКАТИВНОГО МОВЧАННЯ 
В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ 

У статті проаналізовано графічні та вербальні маркери комунікативного мовчання (силенціального 
ефекту), їхні інтегративні характеристики. У статті лінгво-когнітивні характеристики 

силенціального ефекту (графічні та вербальні номінації) проаналізовано на матеріалі англомовного 
художнього дискурсу. Природа комунікативного мовчання досліджена в руслі когнітивно-

дискурсивної парадигми.  

Актуальність обраної теми визначається потребою системного дослідження силенціального 
ефекту, тенденцією до поглибленого вивчення вербальних та невербальних засобів спілкування. 

Природа комунікативного мовчання вивчається у руслі когнітивно-дискурсивної парадигми. 
Лінгво-когнітивні та комунікативно-прагматичні аспекти силенціального феномену аналізуються на 
матеріалі англомовного художнього дискурсу. Вибір теми дослідження об’єктивується тенденціями 
сучасної лінгвістики до поглибленого, комплексного вивчення проблем комунікації. 

Незважаючи на певні зрушення в дослідженні явищ невербальної комунікації, досить актуальними 
залишаються проблеми комплементарності невербаліки та вербаліки, реалізації невербальних 
(графічних) та вербальних засобів комунікації в писемному англомовному  художньому дискурсі. 
Особливої уваги потребують питання екстеріоризації силенціального ефекту, системного аналізу 
комунікативного мовчання з урахуванням його індивідуально-психологічних та соціально-
культурних аспектів,  осмислення персоніфікації мовчання, його семантизації в конкретній мовній 
системі. 

Дослідження комплементарності графічних та лексичних позначень силенціального ефекту сприяє 
осмисленню дихотомії мови та мовлення, експлікації лінгвістичних, когнітивних та прагматичних 
аспектів мовчання як невербального феномена спілкування. 

Мовчання – силенціальний компонент комунікації (термін А.Д. Бєлової) – тяжіє до ситуативних 
іплікатур. Як дискурсивне явище воно осмислюється на вертикальних та лінійних – ризоматичних 
векторах. Мовчання як дуалістичне явище вбирає в себе просодичні та смислові характеристики (план 
вираження – пауза, план змісту – мовчання). 

Мовчання як невербальна дія комунікації позначена нульовим денотатом, корелює з графічними 
знаками (на письмі) та номінаціями-вербалізаторами (в усному і писемному мовленні) [1; 2]. 

Комунікація – це обмін інформацією, що охоплює продуцента та реципієнта, вербальне та 
невербальне повідомлення, код відправника та декодування отримувача. У сучасній лінгвістиці 
комунікація осмислюється у площині інтегральної тріади вербальності, паралінгвістики та 
невербальності.  

Домен невербальної комунікації охоплює кінесику, міміку, акустику, проксеміку, такесику, 
мовчання, які за своєю природою більш прагматичні, ніж семантичні. Комунікація не існує без обміну 
знаками (вербальними та невербальними).  

Невербальні знаки в інтеграції з вербальними сприяють адекватному порозумінню у спілкуванні. 
Вербальна комунікація будується на словесних знаках, символах, репрезентованих в усному та 
писемному мовленні. Невербальна комунікація корелює з позаалфавітними знаками та номінаціями-
вербалізаторами. 

Невербальні компоненти є невід’ємною частиною семіотики, комунікативної лінгвістики, 
психології та соціології. Свідомо або підсвідомо людина може виразити психологічну настанову за 
допомогою своєї поведінки. Осмислення мовчання потребує значних когнітивних зусиль 
комунікантів та знань про дискурсивне оточення. Невербальна поведінка людини свідчить про її 
психічний стан, а мовчання є стратегічним компонентом її поведінки. 

Художній дискурс сприяє осмисленню природи силенціального ефекту – його поліаспектоності, 
поліфункціональності та полімодальності. З огляду на дискурсивні особливості емпіричного 
матеріалу з’являється можливість ідентифікувати ситуативну природу комунікативного мовчання, 
його тактику та стратегію, екстеріоризацію та імплікацію, поверхневу та глибинну структуру, 
когнітивний та прагматичний потенціал. Когнітивно-дискурсивний підхід до силенціального 
компонента комунікації сприяє розумінню адгерентних категорій мовчання. 

Англомовний художній дискурс як емпірична база комунікативного мовчання є вельми валідною з 
огляду на значну репрезентативність мовчазних ситуацій та відповідних тлумачень з боку автора. 
Лінгвістичні характеристики зазнaчених ситуацій тлумачаться в діалогічній та монологічній 
репрезентаціях, у дескрипціях та авторській оповіді – у блоках текстів, що мають відношення до 
мовчання людини (homo-silence) та персоніфікованого мовчання (nature silence). 
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Силенціальний ефект як поліфункціональний феномен позначає палітру людських відчуттів. 
Аналіз матеріалу англомовного художнього дискурсу свідчить, що екстеріоризатори мовчання 
сприяють вираженню аксіологічної оцінки рефлекторного мовчання. 

Невербальні засоби спілкування, включаючи мовчання, позначені ситуативністю, діалогічністю й 
потребують у зв’язку з цим  спільного для комунікантів соціального та лінгвістичного досвіду  
кодування та декодування silent pauses. Силенціальний компонент комунікації обіймає  мовчання, 
якому притаманний ситуативно-комунікативний характер, що породжується емоціональним та 
ментальним станом мовця, його соціальним статусом. 

Пауза є невід’ємною складовою силенціального ефекту. Метазнак пауза позначає перерву у 
звучанні та артикуляції (1), технологічну паузу (2) та, за лексикографічною традицією, – хезитації (3). 
Паузальне виділення є синтаксично орієнтованим. Існують гіперо-гіпонімічні відношення між паузою 
та мовчанням, мовчання включає паузу як фонетичну складову.  

Відношення пауза – мовчання є інклюзивним, що уможливлює їх вивчення як адгерентних понять. 
Мовчання, будучи пов’язаним  із  структурою висловлювання, виступає як елемент реакції, 
комунікативної тактики та стратегії. Мовчання – це невербальний семіотичний знак ситуативного 
походження, маркер когнітивно-рефлекторних та емоційно-експресивних витоків. У домені мовчання 
виокремлюють метазнаки комунікативне, некомунікативне, індивідуальне, соціальне, рефлекторне, 
психологічне, реактивне, ритуальне, статусне, спонтанне, заплановане. 

Силенціальний ефект в англомовному художньому дискурсі представлений гетерогенною 
вербальною екстеріоризацією. Базовими є лексеми silence та  pause. Прерогатива належить silence з 
огляду на її більш частотне вживання порівняно з   pause (1), пріоритетний статус позначення 
силенціального ефекту (2), взаємозамінюваність із лексемою pause в окремих контекстах (3), 
семантизацію як короткого переривання в дії, так і пролонгованих зупинок (4). 

Усне мовлення охоплює відрізки звучання та пауз. Останні на письмі передаються графічними 
знаками. Комунікативне мовчання на письмі відтворюється графічними знаками, які еволюціонували 
від синтаксичних пунктуаційних знаків та стали вторинними біфункціональними знаками. 

Графічним знакам – як специфічним метазнакам невербального компонента  мовчання – 
притаманні процеси термінологізації і детермінологізації.  Первинні графічні знаки утворюються від 
нетермінів, але на виході з терміносистеми вторинні графічні знаки, трансформуючись, 
детермінологізуються. Наприклад: англ. Cross your t’s and dot your i’s , to put a question; to be or not to 
be – that’s a question. 

Тире та три крапки, граматикалізовані маркери просодичних паузацій, семантизуючись, 
вживаються для позначення силенціального ефекту. Графічні засоби мають знакову природу, що 
дозволяє осмислити семіотичний код адекватно. 

В англомовному художньому дискурсі силенціальні знаки (здебільш три крапки та тире) вказують 
на емоційно-психологічний стан комуніканта. Мовчання на письмі позначається знаками, які 
утворюють окрему групу  метазнаків пунктуації – "графіка мовчання". 

"Графіка мовчання" для позначення силенціального ефекту охоплює, крім тире та трьох крапок, 
крапку в еліптичному реченні ("рубленому синтаксисі"), редуплікацію знаків оклику, питання та 
крапок. 

Тире та три крапки взаємозамінюються та використовуються в стилістичному прийомі – 
апосіопезі. Графічні знаки можуть поєднуватись із заповнювачами (time fillers) типу – er, ugh, well, so.  
Знак тире поліфункціонально використовується при уточненні (1), при цитуванні (2) та для 
позначення анаколуфа (3): 

1) Visits from the Wilsons were, as before, reserved for Christmas, but the greengrocer Dwyers – Jack 
and Ima – came with a professional interest in the new shopkeeping venture (Burgess). 

2) ‘ – only you forgot to pull the stem off this one, ‘ the tall man said (Delany). 
3) "Stella! This is not appropriate – " (Griffith). 
Графічним знакам притаманна не тільки поліфункціональність, але й поліаспектність. Тире в 

англійській мові може бути подвійне, подовжене, звичайне, вкорочене: знаходитися на початку, 
наприкінці речення та бути силенціальним знаком у межах репліки, напр.: Peggy – ‘No Daddy  no no 
no– " (King); "Downstairs, in the drawing room – " (Rey). "It’s late," she says, then – unable to help herself 
– burst out, "Do you have any idea how badly you’ve hurt your mother?"(Griffith) "__or do I just kill you 
and take your place?" the stranger continued. "And if I kill you –"(Koontz). "They’re going to open fire – 
(Crawford). 

У реченнях та інших комунікативних блоках, більших за речення, маркерами мовчання виступає 
також комбінація знаків питання та оклику з трьома крапками. Симультанне вживання знаків оклику 
та питання інтенсифікує емоційність висловлювання, напр.: ‘Silence … silence! ‘Even when the children 
had gone silent, he seemed unable to stop himself, and he continued on roaring, ‘SILENCE … DO YOU 
HEAR SILENCE?’ (Milligan). But you say I should not have any trouble finding him …? (Delany). 

"Графічне мовчання" має широкий спектр референтів. Так, позитивний вербальний текст може 
супроводжуватися фонаційними характеристиками негативного навантаження, у цьому випадку 
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невербальна інформація суперечить вербальній, а її вектор превалює в комунікаційному 
повідомленні. 

Графічні знаки увібрали в себе риси цілих епох, набували гетерогенних форм, змінювали 
значення, запозичувалися як і лексичні одиниці. З плином часу графічні знаки модифікували функції, 
перегрупувалися, увійшли в різні парадигми. Знаки пунктуації, членуючи текстові блоки на складові, 
імплікують також емоційний стан мовця, підтекст мовчання. 

 Невеликому за обсягом корпусу графічних знаків властива адаптивна сила, що виявляється в 
реалізації семантичних та синтаксичних функцій. Для пунктуаційних знаків базова функція полягає у  
членуванні синтагм. Семантична функція графічних засобів зумовлена емоційним станом 
комунікантів, репрезентацією імпліцитного у відповідних ситуаціях. 

Симультанне вживання декількох маркерів мовчання ілюструє дієвість закону семантичної 
атракції, сумісне використання вербальних та невербальних (графічних) засобів позначення 
мовчання, напр.: 

Silence. Nick didn’t say anything. There was no such thing as perfect silence, the complete absence of 
sound. There was always … something else. A sense of place, of boundaries and dimension. A signature. The 
silence on the line was familiar. It was the same silence Nick had heard after Doc was killed. The silence of 
someone listening. Waiting. Dead silence (Ferrigno). 

Номінації мовчання уживаються для позначення силенціального ефекту, уточнення причин 
мовчання та авторського коментування. У той час як полісемія слів знімається вербальним 
контекстом, характер мовчання детермінується конкретною ситуацією, в центрі якої знаходиться 
homo sapiens. Термін шукає своєї експлікації в умовах терміносистеми (вербальні знаки), а мовчання 
позбавляється латентності у конситуаціях [3]. 

Феномен мовчання реалізується в усному мовленні, позначається на письмі лексичними та 
графічними знаками, які,  інтегруючись, адекватно екстеріоризують силенціальну ситуацію, напр.: ‘Is 
it good? It’s superb! Listen, you’re better than the guy who does this stuff. McFarland will go nuts when he 
sees this … ‘He stopped abruptly, rubbing his hands and giving little grunts (Miller). 

В англійській мові мовчання представлено у просторі пареміїчних висловлювань. Пор.: Speech is 
silver, silence is gold. No wisdom like silence. Keep your eyes open. Think today, and speak tomorrow. 

Полілексемні номінації мовчання позначені стилістичною маркованістю, метафоричністю. 
Наприклад: watchful silence, haughty silence, embarrassing silence, thick silence, alive silence, solemn 
silence; укр.: дзвінка тиша, панувала тиша, мир і тиша  (В. Скляренко); рос. А мне от пустой тишины 
той, - между молчаньем и речью, в церковной тишине (М. Цветаєва), мякиш тишины, розовая тишь 
(С. Єсенін). 

Мовчання як невербальний засіб спілкування є синтезом ментального та емоційного. Феномен 
мовчання втілює інтенції мовця, корелює з когнітивними явищами, віддзеркалює прагматичні інтенції 
дискурсивної діяльності людини 
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Анохина Т.А. Маркеры коммуникативного молчания в англоязычном художественном дискурсе. 
В статье анализируются графические и вербальные маркеры коммуникативного молчания 
(силенциального эффекта), их интегративные характеристики. В данной статье лингво-

когнитивные характеристики силенциального эффекта (графические и вербальные номинации) 
анализируются на материале англоязычного художественного дискурса. Природа коммуникативного 

молчания изучается в русле когнитивно-дискурсивной парадигмы.  

Anokhina T.O. Markers of communicative silence in English discourse. 
The article deals with graphic and verbal markers of communicative silence (silent effect), their integrative 

properties. This article deals with graphical and verbal units of the silence effect nomination with 
linguistically cognitive basis depicted on the material of the English discourse. The nature of communicative 

silence is vividly traced through the cognitive paradigm of the discourse approach. 
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ЕВОЛЮЦІЯ МЕТАФОР ВОВКА ТА КАБАНА У ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКІЙ 
ЛІТЕРАТУРІ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛО-САКСОНСЬКОЇ МОВИ) 

У статті досліджено метафоричне вживання давньоанглійських іменників wulf та eofor. 
Проаналізовано вживання даних лексем як компонентів власних імен-прізвиськ і символів у текстах 
переважно героїчного та релігійного дискурсу. Наведено докази зміни сприйняття англо-саксів під 

впливом християнізації населення. Зроблено висновки щодо відбиття динаміки світоглядних 
цінностей у випадку використання вищезгаданих номінативних метафор. 

 
Одним з різновидів метафори є номінативна метафора, до якої вдаються, коли потрібно знайти 

назву для певного класу реалій. Саме тому вона практично не виходить за рамки конкретної лексики і 
складає досить ефективний ресурс номінації. Відправною формулою метафоричного переносу у 
випадку утвердження метафори саме в номінативній функції є формула, наведена Ю.П. Солодубом:  

A = B, 
де В розглядається як метафоричне вираження А [1]. Таким чином, перенесення назви 

обмежується заміною одного образного значення іншим. Згідно з Дж.Лайонзом, ще античні мислителі 
робили спробу дослідження подібних переносів [2: 25]; Н.Д. Арутюнова називає їх власне переносом 
назви типу "ніс човна" тощо [3: 366]. 

Другорядною функцією номінативної метафори є створення прізвиськ та кличок індивідів, а також 
певних спільнот людей та місцевостей, які згодом можуть перетворитися у відповідні власні назви. 
Так, Ф.Б. Гуммере зазначає, що давньоанглійські поетичні тексти загалом є епічними за своїм 
характером, особливо завдяки "звичці виділяти одного чи іншого героя та давати йому назву як 
особливу похвалу (especial praise), метод, який часто називають "гомеровим" (Homeric) і що є 
особливо ефективним у найкращій з англо-саксонських бойових сказань "Битва при Молдоні" [4: 
260]: 

OE  79 ...þær stodon mid Wulfstane wigan unforhte,  
 Ælfere and Maccus [5] 
NE   There fought with Wulfstan warriors fearless, 
 Aelfere and Maccus [6] 
(да. Wulfstan – суч. англ. Wolfstone, "Вовкокамінь"; Ælf(h)ere – суч. англ. Elfarmy, "Ельфоармія" 

тощо). 
При аналізі давньоанглійських текстів (особливо поетичних) впадає у вічі наявність безлічі 

власних назв, одним із складових елементів яких є певний іменник. У статі ми плануємо провести 
аналіз двох таких іменників, які активно використовувалися як засіб створення власних імен, а саме 
лексем wulf "вовк" та eofer (eofor) "(дикий) кабан". Аналіз проводився на основі пам’яток 
давньоанглійської мови героїчної та теологічної тематики. 

Найбільшими метафоричними потенціями при створенні саме імен індивідів характеризуються 
назви певних військових знарядь чи звірів, такі як да. æsc "спис (буквально – ясінь)", céol "корабель", 
heoro "меч", scyld "щит", béo (bío) "бджола", gár "спис", ecg "лезо, меч", wulf "вовк",. eofer (eofor) 
"кабан" тощо. 

Як правило, такі іменники ставали складовою частиною відповідних імен; пор. Béowulf/Bíowulf 
(укр. "бджола-вовк"; головний персонаж епосу), Scyld ("щит"; міфічний король Данії), Æsc-here 
("спис-армія"; датський воїн), Heoro-gár ("меч-спис"; датський король), Heoro-weard ("меч-вартовий"; 
син Хеорогара), Gár-mund ("спис-рука"; батько короля англів Оффи), Gár-ulf ("спис-вовк"; фризький 
воїн), Eofor (укр. "кабан"; воїн із племені гаутів), Hróð-gár ("слава-спис"; датський король, володар 
Хеороту), Hróþ-ulf ("слава-вовк"; племінник Хродгара) [7]; Æscwine ("спис-друг", тобто "друг списа"), 
Æþelwulf ("благородний вовк"), Ceolwulf ("корабель-вовк"), Ecgbryht ("яскравий меч") [8] та багатьох 
інших. Перелічені вище назви спочатку були застосовані у відношенні відповідних осіб як прізвиська 
внаслідок певної зовнішньої подібності чи мужності, проявленої в битві, і лише потім стали 
повноцінними іменами, причому дія номінативної метафори у подібних випадках обмежується, якщо 
можна так сказати, ліченими секундами: прізвисько є власне метафорою лише при створенні імені, 
далі воно закріплюється у мові та стає власним іменем. З певною долею вірогідності про 
метафоричний характер власних імен можна стверджувати, якщо ми говоримо про давні мови 
загалом; загальні назви сучасних мов давно втратили будь-який метафоричний характер, як, 
наприклад, суч. англ. Roger (да. Hróð-gár ("слава-спис") чи Albert (Æþelbeorht ("благородний" та 
"яскравий; славетний") [9; 10]. 
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Зокрема, використання поетами назв тварин характеризувалося високою символічністю, причому 
іноді між собою конкурували асоціації, коріння яких сягає кількох джерел (наприклад, германських і 
християнських) [11: ХІІІ]. 

Так, слово "wulf" у давньоанглійській мові, що було широко розповсюджене як елемент імені 
("name-element") та іноді використовувалась як "монотематичне" ("monothematic") ім’я (Wulf 
Wonréðing "Wulf, Wonred's son" [7: 2966], Wulfric Leofwines sunu [8: 1010] "Wulfric, son of Leofwin" [12: 
1010] чи латинізоване ім’я Lupus [13: 1], була "загальним германським терміном для позначення 
людини, я не може знайти спокою, вигнанця" [14: 46]. Так, у поемі "Maxims II" вовка називають earm 
anhaga [15: 19], що означає "бідолашний вигнанець, самітник". Згодом така конотація 
використовувалася при створенні власних імен осіб, які за збігом обставин ставали вигнанцями. 

Слід зазначити, що у давньоанглійському героїчному епосі іменник "вовк" має виключно 
позитивну конотацію, позначаючи собою також і хороброго, безстрашного воїна. Так, варто навести 
такі образні метафори як hare heorowulfas "grey wolves of war", herewulfa "war wolves" та wælwulfas 
"wolves of slaughter" (тобто воїни): 

OE  96 Wodon þa wælwulfas… [5] 
NE   Then advanced the wolves of slaughter…[6] 
ОЕ  181 hare heorowulfas         hilde gretton,  

þurstige þræcwiges,     þeodenholde [16] 
NE   grey wolves of war went forward to the onslaught 

thirsting for battle, loyal of heart [17] 
OE  2015 æfter þæm gehnæste         herewulfa sið [18] 
NE   these war wolves' fate after the battle [19] 

Д. Харпер стверджує, що "англо-сакси, як і багато давніх народів Європи, мали подвійне 
сприйняття вовків. З одного боку, їх боялися та ненавиділи (через шкоду, яку приносили ці тварини 
селянам – М.А.)... З іншого боку..., вовка поважали завдяки його лютості та мужності ("ferocity and 
courage")" [20]. Слід зауважити, що обидві ці концепції не мали негативної конотації, оскільки до 
вовка ставилися з повагою. 

Текстовий аналіз свідчить, що згодом під упливом християнства поняття вовка стало метафорою, 
що позначала собою таку негативну рису, як жадібність. Так, у перекладі біблійної "Книги Даниїла" 
на давньоанглійську мову підкреслюється жадібність вавілонського короля Навуходоносора, по 
відношенню до якого двічі вживається епітет wulfheort "wolf-hearted" (þa onwoc wulfheort, se ær wingal 
swæf, Babilone weard [21: 116] "then the wolf-hearted lord of Babylon awoke from his wine-flushed 
slumber" [22: 116]; þa him unbliðe andswarode wulfheort cyning [21: 134] "and the wolf-hearted king was 
vexed" [22: 134]). Проміжним елементом метафоричного переносу було відчуття сильного голоду, з 
яким асоціювався вовк; пор. наступний приклад: 

 OE 2278 hwonne of heortan         hunger oððe wulf 
   sawle and sorge         somed abregde [18] 
 NE  when from my heart grim hunger or the wolf  
   shall tear my soul and sorrow." [19] 

"Кабан" трактується з точки зору двох традицій: 1) антично-германської, що зображує та 
прославляє його як непереможного воїна та 2) іудейсько-християнської, що ставиться до нього як до 
виключно негативної фігури [23: 81]. 

Справді, вепр був символом, який глибоко шанувався англо-саксами дохристиянської епохи, 
причому "шанувався, цілком можливо, більше всіх тварин" [24]. Загалом, у багатьох давніх народів 
дикі кабани були метафоричними символами "фізичної сили, незалежності, мужності, люті та війни" 
[25]. Можливо, таке ставлення до дикого кабана було відбитком друїдських часів, адже у друїдів вепр 
був "символом духовної та інтелектуальної сили та влади, оскільки жив у лісі та їв жолуді з 
священних дубів" [25]. 

Порівняно з да. іменником wulf "вовк"іменник eofer (eofor) "кабан" набагато частіше вживається 
безпосередньо як елемент бойового обладунку, чим прямо підкреслюється символічність цього слова. 
Так, часто фігури, що зображували дикого кабана, прикріплювалися до шоломів воїнів; пор. eoferas 
"boars" (eoferas cnysedan "dashed boars (atop helmets)" [7: 1330]), eoforlíc "boar-figures" (eoforlíc 
scionon ofer hléorberan "boar-figures shone atop cheekguards" [7: 303]), eofurcumble "boar-helmet" (he 
(Constantinus – M.A.) of slæpe onbrægd, eofurcumble beþeaht [26: 75] "he started up from his slumber and 
donned his helmet crested with the boar" [27: 3]). Це пояснювалося тим, що англо-сакси вірили, що 
"сила та міць кабана захистить людину, що носить її, під час війни" [24]. 

Зображення кабана також прикріплювалося до верхів’я прапорів (ænlic eoforcumbul [26: 259] "fair 
boar-crest" [27: 7], hét ðá in beran eafor héafodsegn "then he commanded to be brought in the boar-crested 
standard" [7: 2155]), у формі вепра виготовлялися вістря списів (hræþe wearð on ýðum mid 
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eoferspréotum heorohócyhtum hearde genearwod "fast it was in the waves against boar-pikes savagely-
hooked hard pressed" [7: 1439]) тощо. 

Подібне метафоричне навантаження несе і да. іменник swín "swine" (swýn ealgylden "the swine all-
golden" [7: 1110], swín ofer helme "the boar-crest" [7: 1288], swínlícum "swine-forms" [7: 1455]. 

Схожі зображення тварин були характерні і для інших давніх народів: на стягах римського легіону 
зображувалися орел (найголовніший символ), вовк, мінотавр, кінь та кабан, усі з яких були 
"тваринними тотемами, що відображали релігійні вірування землеробного суспільства" [28]. 
Звичайно, оскільки вепр асоціювався з вищеперерахованими позитивними в розумінні англо-саксів 
цінностями, власні назви, що містили цю лексему та утворювалися за допомогою номінативної 
метафори, свідчили про мужність, хоробрість тощо відповідного індивіда. 

Згодом на метафоричному значенні цієї лексеми позначився вплив християнської традиції, що 
розглядає дикого кабана як звіра, що "плюндрує виноградник, який символізує царство Ізраїлю чи 
церкву Христа" [23: 81]. Вепр трактується саме таким чином у біблійній "Книзі Псалмів", а саме 
Псалмі 80, переклад якого міститься у т.зв. Paris Psalter: 

OE  21 Þu of ægyptum ut alæddest wræstne wingeard… 
  34 …Hine utan of wuda         eoferas wrotað,  

and wilde deor         westað and frettað. [29] 
NE   You have brought a vine out of Egypt… 

…The boar out of the woods uproots it,  
And the wild beast of the field devours it. [30] 

Таким чином, "кабан" стає метафорою руйнівника. Згодом з ним під упливом християнської 
традиції почали асоціюватися "лють Господня, невігластво, жорстокість, хіть, гнів, ненажерливість, 
ревнощі, дикунство, тиранія, ірраціональні та суіцидальні поштовхи, пристрасть, Антихрист, the beast 
of Revelation та диявол", хоч, на відміну від звичайної свині, дикого кабана "через його силу та 
незалежність іноді цінують як благородну тварину" [25]. 

Отже, ми маємо змогу пересвідчитися, що під упливом християнства образи вовка та кабана, які 
спочатку були символами хоробрості та мужності й активно використовувалися для створення 
прізвиськ та власних імен, отримали принципово нове трактування: вовк став метафорою жадібності, 
а кабан – руйнівника. Цим підтверджується думка, що загалом література середніх віків виникла та 
розвивалася на ґрунті язичницьких міфологій "варварських" народів (у випадку англо-саксів – на 
основі германських вірувань) з одного боку, та на ґрунті християнства – з іншого, причому вплив 
християнства поступово ставав переважаючим [31: 59]. Зокрема, література германських народів є 
вельми цікавою сумішшю ("a most interesting mixture") традиційного германського язичницького 
спадку (traditional, Germanic, pagan heritage) та латино-християнського впливу ("Latin-Christian 
influence") [32: 67]. 

Перспективу подальшого дослідження ми вбачаємо в аналізі інших іменників, що позначали 
собою тварин та рослин, адже "утворення нових значень у мові може здійснюватися не лише на 
основі специфічних ... психологічних асоціацій, але і зазнає сильного впливу з боку релігійної та 
міфологічної символіки" [33: 20]. Безперечно, дослідження семантики подібних лексем дозволило б 
пролити світло на цілу низку вірувань англо-саксів. 
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Антонюк Н.А. Эволюция метафор волка и кабана в древнеанглийской литературе (на материале 
англо-саксонского языка). 

В статье исследуется метафорическое употребление древнеанглийских существительных wulf 
и eofor. Анализируется употребление данных лексем как компонентов собственных имен-прозвищ и 

символов в текстах преимущественно героического и  религиозного дискурса. Приводятся 
доказательства изменения восприятия англо-саксов под влиянием христианизации населения. 
Делаются выводы относительно отражения динамики мировоззренческих ценностей в случае 

использования вышеупомянутых номинативных метафор. 

Antonyuk M.O. The evolution of the "wolf" and "boar" metaphors in the Old English literature (on the 
basis of the Anglo-Saxon language). 

The paper examines the metaphoric use of the Old English nouns "wulf" and "eofor". The author analyzes 
the symbolical use of the given lexical units as components of proper names and nicknames in the texts of 
mainly heroic and religious discourse. The evidence of modification of anglo-saxons’ outlook under the 
influence of the population’s christianization is presented. In the conclusions the emphasis is put on the 

reflection of perspective values in the nominative metaphors mentioned above. 
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ФРАЗЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ THE MOBSPEAK ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ 
КРИМІНАЛЬНОГО СОЦІОЛЕКТУ США 

У статті розглянуто корпус фразеологізмів the Mobspeak, своєрідної мови італо-американської 
мафії, з позиції інтроспективного підходу. Окрім цього, з метою більш глибокого розуміння мовної 

картини світу представників італо-американської мафії, проведено компаративний аналіз 
фразеологізмів the Mobspeak з фразеологізмами української та російської мов. 

Перш, ніж почати викладення матеріалу, зробимо деяке уточнення щодо використання термінів 
кримінальний соціолект США та the Mobspeak (the Mob – італо-американська мафія та speak – 
говорити), складової частини кримінального соціолекту США, що використовується виключно 
представниками італо-американської мафії. Кримінальна сфера США має власну мову, яка 
називається кримінальний соціолект США. Але кримінальна сфера неоднорідна, вона є прикладом 
креалізації, тобто змішання різних культур, оскільки до її складу входять представники різних 
народів (латиноамериканці, росіяни, італійці та ін.). Італо-американська мафія є лише складовою 
частиною всієї кримінальної сфери США, і тому говорити про кримінальний соціолект США, як про 
єдине цілісне поняття, мати при цьому на увазі лише ту його частину, що входить до тезаурусу італо-
американської мафії, буде помилкою. Це можна показати за домомогою малюнка (мал. 1):      

 
кримінальна сфера США  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
італо-американська мафія 
 

 
 

Мал. 1 

У західній лінгвістичній науці, щоб уникнути такої помилки, винайшли наступне рішення: мову 
кримінальної сфери як єдиного поняття називають the underground language (кримінальний соціолект), 
або cant (кент) [1: 183] (тут і надалі переклад наш, М.Б.), а ту його частину, що використовується саме 
у середовищі італо-американської мафії – the Mobspeak [2]. Тому, щоб уникнути непорозумінь, ми 
будемо називати мову кримінальної сфери США – кримінальний соціолект США, а своєрідну мову 
італо-американської мафії – the Mobspeak. 

Взаємозв’язок особливостей культури народу або соціальної групи  та фразеології – одна з 
найбільш актуальних проблем сучасного мовознавства. Дослідження цього питання дозволяє 
розглядати мову як суспільне явище, яке, згідно з положенням теорії ізоморфізму мовних та 
соціальних структур, є дзеркальним відображенням культури тієї групи людей, яка є носієм даної 
мови. 

У сучасній лінгвістичній науці існує два принципово різних розуміння національної специфіки 
фразеологічних одиниць (надалі ФО). У першому випадку національно-культурна специфіка  певного 
явища виділяється відносно іншої мови. Такий підхід можна назвати порівняльним. У другому 
випадку мова йде про уявлення носіїв мови щодо національної маркованості тих чи інших одиниць 
власної мови без  зіставлення з іншими мовами. Цей підхід називається інтроспективним [3: 40]. 
Наше дослідження буде проводитися з погляду інтроспективного підходу, оскільки предметом чинної 
наукової праці є корпус фразем the Mobspeak. Але вкраплень порівняльного аналізу не можна буде 
уникнути, тому що для виділення специфічних властивостей ФО the Mobspeak їх потрібно буде 
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порівнювати з фраземами російської, української та англійської мов. Мета даної роботи – 
проаналізувати ФО та виявити, у чому полягає національна специфіка the Mobspeak з погляду її 
носіїв.  

Дослідження фразеології певної мови є цінним здобутком, тому що фразеологізми завжди якоюсь 
мірою відбивають світогляд народу, суспільній лад та ідеологію своєї епохи [4: 108]. Фразеологічна 
система будь-якої мови є не просто багатою частиною лексикону, вона є носієм національно-
культурної специфіки. Це виявляється, в першу чергу, в унікальності фразем кожної мови, а як 
результат – у відсутності абсолютних еквівалентів у різних мовах. Розглянемо такий приклад: відома 
англійська фразема don’t teach your grandmother to suck eggs та українська не вчи вченого їсти хліба 
печеного. В основі обох ФО лежить однакова концептуальна метафора – наставляти досвідчену 
людину у тому, що вона дуже знає та вміє, тобто у них співпадають прагматичні компоненти. Окрім 
цього, вказані ФО несуть у собі сатиричний відтінок, тобто виконують лудичну функцію [5: 97]. Але 
план вираження зовсім різний: кожна з наведених фразем апелює до особливостей, властивих лише 
своїй країні – це семантеми, що позначають процес: пити яйця (to suck eggs), їсти хліб печений, а 
також лексеми, що позначають осіб: бабуся (grandmother) та вчений..   

У роботі Н.А. Оніщенко ми зустріли такий погляд, що фразеологізми зі специфічною соціальною 
маркованістю представлені у мові у меншій кількості, аніж цього достатньо для визначення всієї 
ідиоматичності як національно та культурно забарвленої [6: 324]. На нашу думку, вказане 
ствердження знижує та недооцінює всю важливість досліждення культурно або соціально маркованої 
фразеології. Фразеологія є джерелом пізнання мовної, концептуальної та національної картини світу 
тієї групи людей, які оперують цими фраземами. Говорячи про фразеологію the Mobspeak, необхідно 
враховувати наступний момент: італо-американську мафію, яка є його носієм, можна розглядати не 
тільки як малу соціальну групу з власними особливостями, традиціями та звичаями; неможливо не 
враховувати той факт, що італо-американська мафія являє собою ще й етнічну групу, оскільки майже 
всі її представники є вихідцями з острова Сицилія або з материкової Італії. Вказані соціально-етнічні 
особливості, згідно з положенням теоріі ізоморфізму мовних та соціальних структур, відображаються 
the Mobspeak. Це, у свою чергу, є ще більш складним для декодування та аналізу інформації. Тому як 
доказ зазначеної нами думки наведемо фразу Р. Тренча: вивчати мову певної групи людей означає 
вивчати їх самих – їх звичаї, традиції та культуру [7: 31]. У свою чергу вказану особливість можна 
екстраполювати й на інші кримінальні угруповування, що відрізняються етнічною цілісністю, 
наприклад, the Organizatsija (російська мафія у США), японська якудза, китайські тріади, Cuban 
Marielitos (кримінальний синдикат, який складається з емігрантиів з Куби та інших 
латиноамериканських країн) та ін., але вони не є об’єктом нашого дослідження. Малюнок 2 вдало 
відображає зазначені особливості.  

Говорячи про ФО як відображення національної картини світу, слід розмежовувати 
фразеологізми, які набувають ролі культурних стереотипів, та випадки, коли в їхньому плані 
виражений присутній компонент, що відсилає читача до категорій культури [8: 232]. Тобто, якщо 
компонент плану змісту ФО відсилає читача або науковця до категорії культури, назвиваючи ті чи 
інші аспекти, властиві носіям певної мови, то ФО, що виступають у ролі культурних стереотипів або, 
точніше, етнічних стереотипів [9: 6], є своєрідними візитними картками мови. Знання та вміння 
знайти в тексті такі ФО мають велике значення для роботи з окремими фрагментами творів, тобто на 
рівні мікроконтекту. За фраземами, що виконують роль культурних стереотипів, можна визначити, 
про що йдеться у тексті. Наведемо приклади. Так, знайшовши у мікроконтексті ФО моя хата скраю, 
нічого не знаю або про вовка промовка, а він тут як тут, ми можемо відразу здогадатися, що мова 
йде про українську культуру, оскільки вищевказані ФО є етнічними стереотипами саме українського 
народу. Це, у свою чергу, свідчить про те, що етнічні стереотипи та їх відбиття у мові викликані 
розбіжностями в системі цінностей різних культур.  

Тепер разглянемо цю думку у контекті ФО-культурних стереотипів кримінальної сфери США, 
точніше італо-американської мафії. Італо-американська мафія є малою соціальною групою з певним 
набором законів, правил, які відображаються у фраземах кримінального соціолекту США. Такі ФО як 
to get smb out in the open, Saturday night, to make one’s bones in the Family business та to go the 
mattresses відносяться до кримінального соціолекту США, тобто, це – культуроніми. Але після 
проведення семантичного аналізу вказаних фразем,  ми виявили, що ФО to get  smb out in the open [10: 
441] та Saturday night [11: 279] описують злочинну діяльність, притаманну не тільки мафіозі, але й 
звичайним злочинцям: Saturday night – це певний час, коли бандити ходять на справу. Цей вираз було 
запозичено зі сленгу наркоманів, де він має наступне значення – вживання наркотика час від часу 
[12]. У результаті запозичення значення було змінено: вживання наркотика час від часу – час, коли 
йдуть на справу. Подібна фразеологічна одиниця, на наш погляд, обрана невипадково. Saturday night 
– суботній вечір (суботня ніч) – час, коли охорона більшості установ і складів іде додому, тобто це 
ідеальний час для злочинців на проведення своїх операцій. ФО to get  smb out in the open – означає 
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виманювати кого-небудь за межі притону, щоб вбити. Тобто це фраземи, у яких план змісту має 
компонент, який відность їх до кримінальної субкультури США, а план вираження такого компонента 
не має, тому для того, щоб ознайомитися із семантикою вищевказанних ФО, потрібно або прочитати 
авторський коментар, або звернутися до спеціалізованого словника. 

 

                                                                                                             інші кримінальні угруповування 
                                                                                                   які характеризуються  етнічною 

цілісністю:  

- the Organizatsija  
- японська якудза  
- китайські тріади  
- Cuban Marielitos та ін. 

італійська діаспора у США                                                        
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 

кримінальна сфера 
США 
 
 
 
                   
                                                                    
 
                                                                                     
                італо-американська мафія   (the Mob)                                                                                                                            

 кримінальні угруповування,  які не 
характеризуються етнічною цілісністю 

Мал. 2 

А ось ФО to make one’s bones in the Family business та to go the mattresses описують процеси, 
притаманні виключно італо-американскій мафії, тобто відносяться саме до the Mobspeak.  

 Фразема to make one’s bones in the Family business – означає бути офіційно прийнятим до 
кримінальної сім’ї [10: 63]. Ключовою складовою цієї фраземи є компонент Family business – 
фінансова активність кримінальної сім’ї [10: 53], який став основою для утворення всієї ФО to make 
one’s bones in the Family business. Кримінальні угрупування італо-американської мафії прийнято 
називати родина (англ. Family) та писати це слово з великої букви (Family). У семасіологічному 
ракурсі вказана фразема є своєрідним комплексним знаком комплексної номінаціі, тобто вказує на 
екстралінгвістичну дійсність опосередковано, через переосмислюване значення, яке, у свою чергу, 
описується регулярними значеннями окремих компонентів, що входять до складу ФО. Цей процес 
можна розділити на п’ять ланок у наступній послідовності [13: 19]: мовна форма (фразема to make 
one’s bones in the Family business є достатньо прозорою) – семантика окремих лексичних компонентів 
(всі компоненти вказаної фраземи доповнюють однин одного, утворюючи загальне значення ФО) – 
значення фразеологічного прототипа (такий прототип описує складова семантема зазначеної ФО – to 
make one’s bones, точніше лексема bones, яка має значення – fully, completely (to be frozen to the bones 
[14]) – фразеологічний денотат (саме значення ФО: to make one’s bones in the Family business –бути 
офіційно прийнятим до кримінальної сім’ї) – фрагмент дійсності (процес, що позначається 
вищевказаною фраземою, є невід’ємним у діяльності італо-американської мафії). Тут, до речі, можна 
згадати про зауваження вченого Чітра Фернандо (Chitra Fernando), що фразеологізми – поняття 
інституціоналізовані, а їх коннотація носитиме сталий, скоріше соціокультурний характер [6: 324]. 
Зазначимо також, що етнічний стереотип виходить з національного характеру тому, що останній, як 
сукупність об’єктивних характеристик, зумовлює певну їх гіперболізацію у процесі формуваня 
етнічного стереотипу у свідомості етносів [6: 6]. 
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 Інша ФО, що є своєрідним культурним стереотипом італо-американскої мафії – to go the 
mattresses – залягати на матраци [10: 103]. У цьому випадку план вираження дуже точно передає 
семантику фраземи: це операція з ліквідації конкуруючої сім’ї, під час якої навпроти місця зустрічі 
хрещених батьків кримінальних сімей орендується квартира; в ній знаходиться група озброєних 
мафіозі. Вони  підставляють під вікна столи, кладуть на них матраци, та лежать на них, оскільки 
чекати іноді доводиться дуже  довго [10: 103]. Звідсіля і назва цієї операції.  

Культурна значимість ФО to make one’s bones in the Family business та to go the mattresses вища, 
ніж у ФО to get  smb out in the open та Saturday night, оскільки в їх структурі присутня символьна 
складова [3: 45]. Культурна значимість ФО може збільшуватися за рахунок наявності у ФО саме 
символьної складової. У роботі Н.Д. Арутюнової вказуюється на більш високий семіотичний статус 
символа у порівнянні з образом [8: 157 –158]. Це пов’язано з тим, що символ є більш доступним для 
сприйняття з погляду культури. Значимість символів у ФО обмежена сферою мови. Аналізуючи 
фраземи the Mobspeak, нами були виділені деякі ключові символи італо-американської мафії. Так, 
наприклад, лексема Family в групі фразем to make one’s bones in the Family business, the Family 
business, Family retainer, Family coffer та лексема the Mob – кримінальний синдикат, мафія у ФО to be 
in the bed with the Mob та the Mob Union. Визначивши символьну складову, зрозуміти значення значно 
легше, ніж у випадку, коли символ не виділяти. Розглянемо детальніше вищенаведені ФО. Фразема 
Family retainer позначає людину або близьку до кримінальної сім’ї, або яка певний час працювала на 
неї і після відходу від справ оселилася неподалік від маєтку хрещеного батька [10: 85]. Зрозуміти 
семантику цієї фраземи, окрім символьного компонента Family, допомагає літературне значення 
лексеми retainer – васал [15]. ФО Family coffer позначає грошовий фонд кримінальної сім’ї, 
зароблений від протизаконних діянь [16: 183]. Як і у випадку з вищевказаною ФО, семантику фраземи  
Family coffer окрім символьного компонента Family, допомагає розкрити літературне значення 
лексеми coffer – сундук, особл. грошима [15].  

Перейдемо до аналізу ФО з компонентом the Mob. Особливу увагу потрібно звернути на ФО to be 
in the bed with the Mob – до її складу входить метафора to be in the bed with, але її слід розуміти не 
буквально – вступати у близький фізіологічний зв’язок, а фігурально, у причинно-наслідковому 
зв’язку – бути у близьких стосунках. Таким чином, ФО to be in the bed with the Mob означає – бути у 
добрих стосунках з представниками організованої злочинності [16: 221]. ФО the Mob Union означає 
з’їзд ватажків різних кримінальних сімей [16: 229]. Для більшої завуальованості може 
використовуватися лише другий компонент цієї фраземи – the Union: I heard that was the Union deal, 
got some work rules changed, some money paid in for workers health benefits [15: 229]. Таким чином 
символізм ФО і робить її національно-культурною, або, в нашому випадку, соціально-маркованою. 

Однак символи можуть бути не тільки соціально маркованими, але й розповсюджуватися на інші 
семіотичні системи. Так, сема ass  використовується не тільки у the Mobspeak (half –ass wiseguy), а, 
наприклад, і у соціоетнолекті Black English (clown-ass nigga, fake-ass nigga та ін.). Окрім вказаних 
прикладів, мовна одиниця ass широко використовується як автономна лексична одиниця у Standard 
American English у значенні A dull, heavy, stupid fellow [17] – нудна, кремезна людина. Слід зазначити, 
що сема –ass  несе у собі частково негативний відтінок з елементами глузування.   

Розглянемо ФО half –ass wiseguy. Це вкрай груба характеристика людини; запозичена зі сленгу 
робітників.  ФО half –ass wiseguy використовується не стільки з метою образити респондента, скільки 
принизити його:  

1) It wasn’t worth it, just to play backgammons with some half-ass wiseguys [18: 50];    
2) One of them was drunk, and I recognized him as a half-ass wiseguy from NY [18:  92]. 
Відносно фраземи half –ass wiseguy зазначимо, що вона не має певної культурної ассоціації і тому 

ми не можемо розглядати її як культурний символ. 
У концепції А.А. Потебні неоднократно згадувалося, що, розкриваючи образний стрижень 

мовного вираження, можна востановити погляди народу в ту чи іншу єпоху [13: 14]. У контексті the 
Mobspeak такою семою є mafioso. Вона знаходилася в узусі гангстерів США першого покоління 
(1890-ті. – 1930-ті рр.), оскільки це були перші емігранти із Італії та Сицилії, які використовували у 
мовленнєвих актах лексичні одиниці, що й на батьківщині. Сема mafioso входить до складу сематем 
capo-mafioso [10: 322] та Mafioso chief [10: 199]. Такі одиниці ще називають історичними реаліями 
[18: 17]. У сучасному the Mobspeak вказані одиниці є архаїзмами, замість них використовуються  capo 
[18: 64],  Mafia leader [10: 282].  

Дуже часто правильність інтрерпретаціії значення ФО заважає присутність в іншій мові фраземи, 
яка має схожий план вираження. Щоб уникнути непорозумінь та помилок, потрібно вдатися до 
лінгвокультурологічного аналізу, за допомогою якого можна виділити з культурного змісту ФО 
культурно значуще розуміння реалій, що набули символічної функції [13: 14]. Наведемо приклад: 
схожі за планом вираження російська ФО куй железо пока горячо та ФО the Mobspeak to strike the ore 
мають абсолютно різний план вираження. ФО to strike the ore означає натрапити на якусь деталь (під 
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час розслідування)  [19: 307]. З когнітивної точки зору вказана фразема базується на метафорі ore – 
знахідка. За нашими спостереженнями, до складу цієї метафоричної моделі, згідно зі списком 
метафор Дж. Лакоффа [20], входять наступні відповідності: 

А) ore (англ. Залізна руда) знаходиться             знахідка має на увазі щось  приховане 
              в надрах землі     
Б) ore видобувають із землі             знахідку роблять, тобто натрапляють на щось  
Як видно зі схеми, у ФО to strike the ore імплікована алюзія до гірничої справи, яка схожа з 

процесом знаходження за суміжністю.  
Перейдемо до аналізу ФО куй железо пока горячо. З когнітивної точки зору вказана фразема 

базується на метафорі: користуватися моментом – ковальська справа. Зазначена метафорична модель 
включає наступні відповідності: 

А) моментом потрібно             метал потрібно ковати швидко, поки він розпечений 
    користуватися швидко 
Б) вдало не використаний            вчасто не викований метал перетворюється на неопрацьовану 

брилу 
    момент веде до втрати  
 шансу на що-небудь краще 
Таким чином, проведений компаративний аналіз ФО різних мов вдало продемонстрував, що навіть 

при схожому плані вираження, фраземи різних мов мають різне значення, апелюючи до різних 
образів, що і підкреслює іх національно-культурну особливість.  

Національно-культурна семантика може бути обумовлена певною фольклорною специфікою. 
Наприклад, ФО the Mobspeak to wet one’s beak – відстебнути грошенят, поділитися награбованим. Ця 
фразема використовується виключно італо-американськими мафіозі, запозичена з італійської мови: 
farri vagnari a pizzu. У цьому випадку італо-американську мафію слід розглядати не як малу 
соціальну, а саме як етнічну групу, оскільки pizzu означає означає маленької пташечки, що живе саме 
в Італії [10: 197]. 

Підводячи підсумки, відзначимо, що фразеологізми завжди якоюсь мірою відбивають світогляд 
народу, в них відображуються всі його специфічні особливості, тобто фразеологізми – це вербалізація 
національної картини світу. Говорячи про фразеологію the Mobspeak, слід зазначити, що вона 
увібрала в себе як соціальні особливості мафіозного суспільства, так і етнічні, оскільки італо-
америкаську мафію потрібно розглядати, по-перше, як малу соціальну групу з власними 
особливостями, традиціями та звичаями, а, по-друге, неможливо не враховувати той факт, що майже 
всі представники італо-америкнської мафії є італійського походження. Ця подвійна особливість 
ставить перед дослідником і подвійне завдання – під час аналізу the Mobspeak звертатися також і до 
особливостей італійської культури та ідиоматичного корпусу італійської мови, оскільки вивчати мову 
без знань культури її носіїв неможливо. Отримані відомості про фраземи the Mobspeak допоможуть 
досягненню адекватності при перекладі художніх творів про мафію, оскільки найважливішим та 
найважчим завданням перекладача є збереження та передача саме культурних особливостей мови-
оригіналу.   
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Клименко О.Л., Бакалинский М.Л. Фразеологический аспект the Mobspeak как составляющей 
части криминального социолекта США. 

В статье рассматривается корпус фразеологизмов the Mobspeak, своеобразного языка итало-
американской мафии мира, с позиции интроспективного анализа. Кроме этого, с целью более 

глубокого понимания языковой картины представителей итало-американской мафии, проводится 
компаративный анализ фразеологизмов the Mobspeak с фразеологизмами украинского и русского 

языков.  

Klimenko J.K., Bakalinsky M.L. Phraseological aspect of the Mobspeak as the US underground language 
component. 

The paper analyzes phraseological units of the Mobspeak, the US/Italian Mafia language, from the 
introspective standpoint. Additionally, the comparative analysis of the Mobspeak phraseological units and 

those of the Ukrainian and Russian languages has been conducted for better understanding of the US/Italian 
Mafia language world image. 
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КОМУНІКАТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ ОНОМАСТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ АНГЛОМОВНОГО 
КАЗКОВОГО ДИСКУРСУ НА ДІТЕЙ РІЗНОГО ВІКУ 

У статті представлено семантичні та структурні особливості власних імен в англомовному 
казковому дискурсі. Проаналізовано комунікативну спрямованість власних імен на адресата. 
Звернуто увагу на адекватність власних імен  та інтенції наратора. Розкодування авторської 

інтенції сприяє повному розумінню твору.  

У сучасній лінгвістиці значна увага приділяється комунікативній та прагматичній спрямованості 
тексту та його складовим. Власні імена (об’єкт нашого дослідження) є облігаторним елементом 
казкового дискурсу, несуть не лише семантичне, а й комунікативне навантаження. Предметом 
дослідження постає комунікативна спрямованість власних імен (ВІ), їх орієнтація на читача, а також 
авторські інтенції, закладені у ВІ. 

Зазначена проблема тісно пов’язана з теорією комунікації та соціального статусу людини. 
Комунікативно-когнітивний підхід до ВІ та їх функціонування у тексті є актуальним у руслі 
сьогоденної лінгвістики (С.М. Співак, С.А. Ярова, Л.М. Лазаренко та ін.) [1: 1], [2: 231], [3: 217]. Слід 
зауважити, що питання комунікативної спрямованості ВІ у казковому дискурсі, над якими працює 
автор статті, вивчені не повністю. Матеріали дослідження можуть застосовуватись у курсі практики 
перекладу та стилістики англійської мови.  

Як зазначає С.М. Співак, власні назви стали кодами фонових знань, специфічними видами 
згорнутих національно-культурних текстів, що зберігають у своїй семантичній пам’яті культурно-
історичні сюжети, вписані в сучасну суспільну свідомість [1: 1]. Роль промовистих ВІ у художньому 
дискурсі спрямована на ідентифікацію та номінацію конкретного об’єкта, повідомлення про цей 
об’єкт, передачу додаткової інформації, вираження почуттів та особистого ставлення автора, 
оцінювання об’єкта [2: 231].  

У художній літературі апелятивність ВІ представлена в так званих промовистих іменах. Ці імена 
наближаються до загальних імен, що позначають риси, найбільш властиві персонажеві. Ім’я 
персонажа є вагомим фактором у створенні твору. Воно актуалізує авторську прагматичну 
скерованість тексту на читацьку співучасть. Додаткове навантаження промовистих ВІ казкових 
персонажів позначено семантичною строкатістю та облігаторною спрямованістю на читача, його 
вікову орієнтацію та психологічні особливості. Розглянемо особливості ВІ у казках для дітей різного 
віку, з притаманним їм психологічним сприйняттям оточуючого світу. 

Дітям трьох – шести років, згідно з психологічними дослідженнями, властива мимовільна увага, 
нестійкість почуттів, безпосередність, поверховість вражень, емоційність, імпульсивність, 
вразливість, схильність до імітації. Релевантно підібрані казки сприяють розвитку світогляду дитини, 
викликають в неї інтерес не лише до їх змісту, а й до окремих слів. Діти в такому віці часто самі 
вигадують абсолютно нові імена для героїв казкового світу. Під час створення казок перед митцем 
постає низка складних задач: якомога на довше заволодіти увагою дитини, у доступній для неї формі 
донести зміст казки, навчати добру, застерігати від лиха, зацікавити, змусити щось запам’ятати. 
Промовисті ВІ сприяють реалізації головних функцій казки. Виховання дитини краще починати з 
коротких казок, які мають одну сюжетну лінію. Пролонговані казки з кількома сюжетними лініями 
"розпадаються" у свідомості дитини на низку не пов’язаних між собою епізодів [4: 32]. Англійський 
казкар Роджер Гаргревз у серії дитячих казок для малюків апелює до наймолодших читачів. Імена 
головних персонажів імплікують позитивні або негативні людські риси. Пор.: Little Miss Helpful, Little 
Miss Shy, Little Miss Fun, Little Miss Trouble, Little Miss Chatterbox, Little Miss Late, Little Miss Lucky, 
Little Miss Busy, Little Miss Quick, Little Miss Wise, Little Miss Greedy, [5: 36]. Аналогічні назви 
зустрічаються в інших казках автора. Пор.: Mr. Happy’s Happy Day, Mr. Tickle’s Tickly Day, Mr. Noisy’s 
Noisy Day, Mr. Funny’s Funny Car, Little Miss Naughty’s Naughty Day, Little Miss Giggle’s Has a Giggle 
[6: 11]. 

Модель казки передбачає наявність заголовку, його відповідність сюжетові. В заголовку казки 
зазначається предмет розповіді, ВІ героїв, робиться натяк на подальшу фабульну подію [7: 3]. В 
казках Роджера Гаргревза, орієнтованих на маленького читача, ВІ головних героїв представлені в 
назві казки, що дає дитині змогу краще запам’ятати головних персонажів. Добір ВІ є релевантним 
стосовно рис людського характеру. З огляду на це номінації набувають статусу ВІ персонажу. 
Наратор використовує головним чином іменник або прикметник, змінюючи при цьому його графічну 
форму. Пор.: Little Miss Helpful ← helpful, Little Miss Shy ← shy, Little Miss Stubborn ← stubborn, Little 
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Miss Curious ← curious (прикметник); Little Miss Fun ← fun, Little Miss Sunshine ← sunshine, Little Miss 
Trouble ← trouble, Little Miss Magic ← magic (іменник) [5: 36]. 

Промовисті ВІ в казках походять від загальних назв. Добір автором загальних назв, які 
перетворюються на власні, є валідним. Поряд з номінативною функцією ВІ виконують у казці 
повчальну функцію. Усіх персонажів Роджера Гаргревза можна умовно поділити на позитивних, яких 
слід імітувати, та негативних, яких імітувати не слід. Пор.: позитивні герої: Little Miss Helpful ← англ. 
helpful ← укр. корисний; Little Miss Fun ← англ. fun ← укр. забава, веселощі; Little Miss Neat ← англ. 
neat  ← укр. охайний; Little Miss Sunshine← англ.  sunshine ← укр. сонячне світло, радість, веселощі 
[5: 36]. Пор.: негативні герої:  Little Miss Naughty ← англ. naughty ← укр. неслухняний, вередливий; 
Little Miss Trouble ← англ. trouble ←  укр. клопіт, лихо, неприємність; Little Miss Late← англ. late ← 
укр. пізно; Little Miss Scatterbrain← англ. scatterbrain ← укр. вертихвіст, вітрогон; Little Miss Greedy 
← англ. greedy ← укр. пожадливий, ненажерливий; Little Miss Stubborn ← англ. stubborn ← укр. 
упертий,  наполегливий, непіддатливий [5: 36]. Прості за структурою та прозорі за семантикою ВІ у 
казках для наймолодших адресатів виконують номінативну, комунікативну та виховну функції. 
Володіючи мінімальним словниковим запасом, дитина осмислює значення імен персонажів та 
класифікує їх за принципом "добре - погане". Використовуючи ВІ, створені на основі рис характеру, 
наратор розширює досвід маленьких читачів, впливає на формування в них відповідних віку рис 
характеру, розвиває асоціативне сприймання. 

Аналогічне явище можна спостерігати, проаналізувавши ВІ у казках для дітей від семи до десяти 
років. У цьому віці у дитини швидко розвиваються пам'ять, здібності до аналізу, зіставлення, 
підсумування. Але при цьому починає формуватись абстрактне мислення, розвиваються логічні 
судження, навички слухання та спостереження. Проте діти цього віку не завжди зосереджують свою 
увагу на головному. При читанні казок або оповідань вони можуть бути неуважними, 
забудькуватими, що пояснюється слабкою емоційною активністю дитини або зайвим збудженням під 
час заняття.  

Розвиток інтелекту й мислення у десятирічних дітей створює основу для формування в них 
естетичних і моральних почуттів, емоції піддаються самоконтролю. Діти починають чітко відрізняти 
добре від поганого, стають критичними до навколишніх подій. Їх мова ускладнюється, збагачується 
новими словами, стає більш довершеною. Це проявляється у зв’язному мовленні, логічній 
послідовності, використанні складних граматичних конструкцій, когерентних зв’язках. Саме в цьому 
віці закладаються у свідомість дитини одвічні людські цінності [8: 40]. Велика роль при цьому 
належить казці як улюбленому жанру дитини. Казки є великими за розміром та складними за 
структурою. Дитина вже здатна виділяти окремі сюжетні лінії та зіставляти їх у єдине ціле.  

Повчальні казки Роджера Гаргревза для дітей віком від семи до десяти років зібрані до збірки 
Don't be like them. Персонажі даної збірки мають ті самі промовисті ВІ, що і в казках для 
наймолодших. Ці казки значно більші за об’ємом та складніші за граматичною організацією речень. 
Промовисті ВІ не змінилися структурно та семантично. Провідна риса характеру виражена іменником 
або прикметником, які набувають риси ВІ і підіймаються над строкою. Пор.: Mr. Nitwit ← англ. nitwit 
← укр. неук, дурень; Little Miss Fickle ← англ. fickle ← укр. несталий, мінливий; Little Miss Chatterbox 
← англ. chatterbox ← укр. базікало, балакун, цокотун, торохтій; Mr Greedy ← англ. greedy ← укр. 
пожадливий, ненажерливий;  Mr Noisy ← англ. noisy ←  укр. шумливий, галасливий; Mr Brush ← англ. 
brush ←  укр.  пензель; Mr Uppity ← англ. uppity ←  укр. чванливість, пиха, зухвальство; Mr Mischief 
← англ. mischief  ← укр.  шкода, збиток, дитячі пустощі, пустун; Little Miss Trouble ← англ. trouble 
← укр. неспокій, хвилювання, неприємність, горе, лихо, біда [9: 76-105]. 

 У підлітковому віці у дітей розвиваються моральні якості, формується духовний стан, 
виокремлюються риси характеру, відбувається становлення світогляду, розвивається самосвідомість, 
самооцінювання. Діти гостро сприймають добрі та погані вчинки інших людей, весь світ для них 
поділяється на чорний та білий, їм притаманний максималізм. Характерним для підлітків є обирання 
собі ідеалу, яким може бути як жива особистість, так і збірний узагальнений образ. Діти в 
зазначеному віці з одного боку вважають себе дорослими, але при цьому захоплюються 
пригодницькою або фантастично-казковою літературою [10: 102]. З огляду на це автори багато уваги 
приділяють кожній складовій твору, включаючи ВІ.  

Джоан Роллінг, авторка англійська казок про хлопчика-чарівника на ім’я Гаррі Поттер, називає 
головних героїв традиційними англійськими іменами. Пор.: Harry Potter, Ron, Fred, George [11: 93]. У 
називанні другорядних персонажів прослідковується творчий підхід автора. Виділивши кореневі 
основи та афікси, з яких складаються промовисті ВІ другорядних персонажів, можна прослідити їх 
семантичну еволюцію, тобто висхідні та низхідні зв’язки і правильно зрозуміти апеляцію авторки до 
читачів. 

Пор.: The Dursleys had a small son called Dudley and in their opinion there was no finer boy anywhere 
[11: 1]. Dudley ← англ. dud ← укр. страхопуд, опудало, пуста людина або неук ← одежина, дрантя, 
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лахміття. She told him over dinner all about Mrs. Next Door's problems…[11: 6]. Пор.: Mrs. Next Door ← 
англ. next door ← укр. рядом, по сусідству. And now, over to Jim McGuffin with the weather [11: 6]. Пор.: 
Guffin ← англ. guff  ← укр. теревені, пусті балачки (про журналіста, який брехав про погоду). This 
man's name was Albus Dumbledore [11: 8]. Пор.: Dumbledore ← англ. dumb← укр. німий, мовчазний, 
безсловесний; Albus ← англ. albas ← укр. біла речовина головного мозку (найрозумніший головний 
чарівник). "Fancy seeing you here, Professor McGonagall " [11: 9].  Пор.: Gonagall ← англ. gall  ← укр. 
жовч, жовчність, злість, роздратованість, нахабство. Якщо співставити ім’я даної дами з описом, 
який надає наратор, бачимо, що семантична наповненість імені повністю збігається з образом, що 
його створив автор. Пор.:  Instead he was smiling at a rather severe-looking woman who was wearing 
square glasses exactly the shape of the markings the cat had had around its eyes. She, too, was wearing a 
cloak, an emerald one. Her black hair was drawn into a tight bun. She looked distinctly ruffled [11: 9]. 
Повну відповідність зовнішності та семантичного значення імені знаходимо в описі кузена Гаррі 
Дадлі. Пор.: Dudley looked a lot like Uncle Vernon. He had a large pink face, not much neck, small, watery 
blue eyes, and thick blond hair that lay smoothly on his thick, fat head. Aunt Petunia often said that Dudley 
looked like a baby angel – Harry often said that Dudley looked like a pig in a wig [11: 13]. 

I'll bet that was Dedalus Diggle. He never had much sense [11: 10]. Пор.: Diggle ← англ. diggle ← укр. 
пружина на дверях. У цьому випадку має місце співвіднесеність імені та характеру непосидячої 
людини. … for eleven years I have been trying to persuade people to call him by his proper name: 
Voldemort [11: 11]. Ім’я головного злого чарівника означає смерть. Пор.: Voldemort ← фр. Mort ← укр. 
смерть, мертвий. 

Коренева основа імені доброго чарівника вказує на те, що він страждає і мучиться через свою 
провину в минулому. Пор.: "Hagrid's late. I suppose it was he who told you I'd be here, by the way? [11: 
13]". Hagrid ← англ. hagridden ← укр. змучений кошмарами. Незначущість в житті та казці сусідки, з 
якою періодично залишали Гаррі, наратор підкреслює, надавши цій леді імені з релевантним 
значенням. Пор.: Every year, Harry was left behind with Mrs. Figg, a mad old lady who lived two streets 
away. Harry hated it there. The whole house smelled of cabbage and Mrs. Figg made him look at 
photographs of all the cats she'd ever owned [11: 22]. Figg ← англ. fig ← укр. фіга, інжир; дещо 
маленьке, незначуще. В імені одного з чарівників чітко демонструється його професійна придатність 
вводити в оману. Пор.: They wanted Dumbledore fer Minister, 0 ' course, but he'd never leave Hogwarts, so 
old Cornelius Fudge got the job [11: 65]. Англ. fudge – укр. вигадувати, вводити в оману. 

Наратор наділяє промовистими іменами також своїх колег (письменників з казки). Пор.: All 
students should have a copy of each of the following: The Standard Book of Spells (Grade 1) by Miranda 
Goshawk, A History of Magic by Bathilda Bagshot, Magical Theory by Adalbert Waffling, A Beginners' 
Guide to Transfiguration by Emetic Switch, Magical Drafts and Potions by Arsenius Jigger, Fantastic Beasts 
and Where to Find Them by Newt Scamander [11: 66]. Пор. англ. goshawk –  укр. яструб-тетерев'ятник; 
англ. bag –  укр. сумка; професія, рід занять, англ. shot –  укр. пуля, постріл; англ. waffle –  укр. 
базікати, казати нісенітниці;  англ. emetic –  укр. мерзотний, англ. switch –  укр. переключати, 
змінювати; англ. jigger –  укр. грюкіт, ковток спиртного, випивка; англ. newt –  укр. тритон, англ. 
scamander ← salamander –  укр. саламандра. 

"Doris Crockford, Mr. Potter, can't believe I'm meeting you at last" [11: 69]. Пор. англ. crock –  укр. 
шкапа, знесилена людина. "Professor Quirrell!" said Hagrid. "Harry, Professor Quirrell will be one of your 
teachers at Hogwarts [11: 70]." Професор, у якого випадало око має ім’я відповідно до своєї 
зовнішності та роду занять. Пор.: англ. quirrel ← quirl = querl –  укр. вихор, вертітися. Griphook was yet 
another goblin [11: 73].  Пор. англ. grip –  укр. схоплювати,  міцно тримати, англ. hook –  укр. гачок, 
пастка, западня. 

Комунікативна спрямованість ВІ у казковому англомовному дискурсі проявляється у семантичній 
наповненості ВІ та їх структурних особливостях. Через промовисте власне ім’я наратор передає 
читачеві інформацію про героя, його роль та місце у творі.  Перспективним вважається дослідження 
поліаспектності, поліфункціональності, полімодальності ВІ казкового дискурсу. 
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Бока Е.В. Коммуникативная направленность ономастической лексики англоязычного сказочного 
дискурса на детей разного возраста. 

В статье изучаются  семантические и структурные особенности собственных имен в англоязычном 
сказочном дискурсе. Анализируется их коммуникативная направленность на адресата. 
Фокусируется внимание на адекватности собственных имен и интенциях нарратора. 
Розкодирование авторских интенций способствует полному пониманию произведения.  

Boka O.V. Communicative orientation of proper names in English fairy-table discourse towards 
children of different age. 

The paper deals with semantic and structural characteristics of proper names in English fairy-tale discourse. 
Communicative orientation of proper names, narrator’s intentions into that and orientation of proper names 

towards addressee are analyzed in the work. Decoding  author’s intentions helps to understand the work 
completely. 
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КАТЕГОРІЯ КОМПАРАТИВНОСТІ У СЕМАНТИЦІ АНТРОПОСЕМІЧНИХ 
СУБСТАНТИВНИХ КОМПОЗИТІВ-БАХУВРИХІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Стаття присвячена аналізу особливостей залучення категорії компаративності до формування 
семантики антропосемічних субстантивних композитів-бахуврихі сучасної англійської мови. Автор 
досліджує механізм метафоризації іменникових компонентів вказаних композитів і виявляє набір 

залучених до неї концептів-корелятів. 

Категорія компаративності є однією з універсальних мовних категорій, присутньою у будь-якій 
мові, а також пізнавальною категорією людської свідомості взагалі [1: 59]. Унаслідок цього 
компаративність виступає основною категорією, яка бере участь у формуванні лінгвістичних одиниць 
як фіксаторів результатів когнітивної діяльності людини, оскільки вся номінативна діяльність носіїв 
мови є не чимось іншим, як установленням та мовним вираженням подібностей та розбіжностей між 
об’єктами оточуючого світу [2: 37]. При цьому узус має у своєму арсеналі безліч метафоризованих 
лексичних одиниць, які зазначену категорію репрезентують у своєму значенні. 

Будучи семантичною категорією, що залучається до формування семантики мовних одиниць, 
компаративність має своїм підґрунтям відповідну концептуальну категорію, що втілюється у ті 
концептуальні метафори, якими послуговується людство під час розуміння та освоєння дійсності. 
Метафора полягає у проектуванні одного ментального простору на інший на основі асоціативного 
зв’язку [3: 174-175; 4: 258]. Вона дає змогу ''побачити'' більш абстрактне чи невловиме явище крізь 
призму іншого, більш простого чи відомого, і осмислити перше як подібне до другого, а також є 
знаряддям формування нових ментальних категорій, породження нового знання [5: 65-66; 6: 38], що 
об’єктивується на різних ділянках лексикону мови. 

Одним із фрагментів сучасного англійського лексикону є обрана об’єктом статті мікросистема 
антропосемічних субстантивних композитів-бахувріхі (АСКБ) – загальних назв осіб типу red head, що 
є екзоцентричними складними іменниками з комплексною ономасіологічною ознакою та експліцитно 
не вираженою ономасіологічною базою, які називають людину за домінантною рисою і мають 
посесивний характер. АСКБ отримали часткове теоретичне висвітлення в роботах іноземних та 
вітчизняних лінгвістів (H. Marchand; Ch. Carr; B. Selten; М.Д. Каракотов; О.Д. Мєшков; 
Л.Ф. Омельченко;О.В. Деменчук та ін.), але робіт, присвячених виключно вивченню їх категоріальної 
семантики досі не було. Шляхом семантичного аналізу АСКБ можна виділити ті семантичні / 
концептуальні категорії, які беруть участь у формуванні часткової ономасіологічної ознаки 
досліджуваних бахуврихі, і, тим самим, встановити набір тих категоріальних концептів, які є 
втягнутими у процес композитної посесивної номінації особи. Пропонована стаття ставить за мету 
встановлення особливостей залучення категорії компаративності до формування значення АСКБ, 
завдяки чому вона може стати внеском у подальшу розробку актуальних проблем когнітивної 
лексикології, композитології, теорії номінації. 

Розглянемо випадок фіксації категорії компаративності метафоризованим першим компонентом 
АСКБ. Порівняння включає як мінімум три моменти: об’єкт, який порівнюється, об’єкт, з яким 
порівнюємо, та ознаку, на основі якої відбувається порівняння (базу). Категоріальна семантика 
перших компонентів АСКБ охоплює такі категорії, як якість (конкретизовану через значення, що 
вказують на фізичні ознаки предметів, фізіологічні, психічні, акціональні та морально-етичні ознаки 
осіб), кількість, оцінку, місце. Ознаки об’єктів дійсності, представлені цими категоріями, є тим 
концептуальним змістом, заради якого відбувається залучення різних категоріальних концептів до 
процедури формування значення композитів. Саме ці ознаки є тим опорним моментом, на який 
спирається свідомість номінатора / інтерпретатора під час кодування-декодування інформації, 
оскільки асоціативне поле ознаки, що детермінує форму першого компонента композита, окреслює 
шлях, яким уможливлюється конструювання вивідного знання про об’єкт номінації, тобто 
встановлення його домінантної риси. 

Ознака-опора ''виходить на поверхню'' композита як безпосередньо (soft-head), так і 
опосередковано, метафорично (cheese-head, banana-head, mush-head). В останньому випадку 
відбувається інтеграція (блендінг) декількох концептів в означуване АСКБ за участі категорії 
компаративності. При цьому виявлення потрібної ознаки-опори відбувається шляхом не прямого 
звернення до відповідного категоріального концепту, а через порівняння об’єкта номінації з деяким 
об’єктом дійсності, якому така ознака притаманна. Остання (ознака) виступає базою для порівняння 
двох концептів, а її асоціативне поле, закріплене у мовній картині світу, стає основою 
інтерпретованості композита (див. рис. 1): 
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Рис. 1. Інтеграція концептів CHEESE та BRAIN під час утворення композита cheesehead 

Є випадки, коли метафоризація відбувається за декількома ознаками одночасно. Наприклад, за 
розумовими та поведінковими особливостями: ass-head (CEOED: 127); за розміром та ціннісним 
значенням: bird-brain (DSUE: 38); за твердістю та крихкістю: cementhead (CCC: 89), за наповненістю 
та вагою: bubblehead (ЛСВ 1) (CCC: 66) і под., що, на наш погляд, пояснюється онтологічними 
особливостями об’єктів, які виступають у ролі донорів назв під час метафоризації. 

У ролі ознак-опор можуть виступати усі вищеописані категоріальні ознаки об’єктів та явищ 
дійсності, які англомовна свідомість обирає для вмотивування тіла АСКБ. Незважаючи на їх широкий 
діапазон, очевидно, що всі вони входять до переліку ''суб-фільтрів'' свідомості – ментальних каналів, 
якими проходить інформація стосовно однієї виділеної категорії буття. На рівні інформаційної бази 
мислення зазначені ознаки виступають кваліфікаційними ознаками класів предметів дійсності – 
обраними мовною спільнотою узагальненими та типізованими уявленнями про якості, властивості 
тощо об’єктів означування, виробленими в ході їх кваліфікаційного осмислення [7: 48].  

Можна припустити, що категоріальні ознаки відіграють першорядну роль у створенні того 
''спеціального мовного фонду, що існує для вираження стійких еталонних аналогій'', про який 
говорить Н.І. Сукаленко [8: 60], включаючи до нього, у першу чергу, загальноприйняті метафори та 
стійкі порівняння, виражені іменниками, а також похідні від останніх прикметники та прислівники. У 
той же час назви об’єктів, які обираються на роль репрезентантів описаних кваліфікаційних ознак-
опор (квазістереотипів) у мовній картині світу лінгвоспільноти, утворюють підсистему назв предметів 
оточуючої дійсності, стійко асоційованих з однією або декількома кваліфікативними ознаками, яку 
ми позначаємо як іменниковий ознаковий тезаурус. 

АСКБ вибудовують власний іменниковий ознаковий ''мікротезаурус'' [9: 135], до складу якого 
входять назви об’єктів та феноменів дійсності, які перетворюються на перші компоненти АСКБ. Ці 
назви утворюють лексико-семантичні групи, серед яких виділяємо: 

1) назви речовин:  
а) назви хімічних речовин та сумішей: air, cement, chrome, gas, goo, gum, helium, iron, marble, 

mush, poison, putty, poop, rubber, shit, snot, tin тощо; 
б) назви продуктів харчування, напоїв та страв: beef, bread, butter, candy, cheese, chowder, fat, jelly, 

juice, lard, meat, mutton, oil, pudding, whey тощо; 
в) матеріали: leather, silk, suede, stuff, tow тощо; 
2) назви об’єктів неживої природи: bubble, clod, rock, rubble тощо; 
3) назви осіб: blabber, dip, fool, goldie, logger, lubber, master, sap, stupe тощо; 
4) назви частин тіла та феноменів з ним пов’язаних: belly, blister, bone, dick, figure, fuddle, fuzz, 

hump, knuckle, muscle, pecker, skin тощо; 
5) назви об’єктів тваринного світу: ass, bird, buffle, bull, chicken, dog, duck, eagle, egg, feather, 

goose, hare, lion, nit, ox, pig, pussy, rat, web, wether тощо; 
6) назви об’єктів рослинного світу: banana, bean, cabbage, carrot, coconut, fungus, grass, hay, 

moss, potato, prick, pumpkin, weed тощо;  
7) назви артефактів: 
а) назви споруд та їх частин: crapper, farm, latrine, mill, stage, toilet тощо; 
б) назви інструментів та їх частин: beetle, broom, cittern, hammer, mop, needle, nib, pin, razor, 

spindle тощо; 
в) назви посуду: bottle, jug, pot тощо; 
г) назви засобів пересування та їх частин: deck, cruiser, mast, motor, ratchet, rotor тощо;  
д) інше: block, bullet, doll, lint, log, money, peg, penny, pill, rag, towel, velcro, trash тощо; 
8) назви виокремлених ділянок місцевості: field, gutter, south тощо; 
9) назви абстрактних властивостей об’єктів: brack, muddle, speed тощо;  

10) назви геометричних фігур: cone, cube тощо; 
11) назви сукупностей: garbage, welter тощо. 
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Отже, під час композитної посесивної номінації особи метою звернення англомовної свідомості до 
категорії компаративності є проектування ознак елементів дійсності на об’єкт номінації на основі 
асоціативного зв’язку подібності, що є свідченням глибокої втіленості значень досліджуваних АСКБ. 
У деяких випадках у використаній в ролі першого компонента назві простежується взаємодія 
метонімії / синекдохи і метафори, а отже, категорія компаративності накладається на категорію 
посесивності, а асоціативний зв’язок встановлюється на базі як подібності, так і наявності частини у 
деякого цілого. Наприклад, у композиті motorhead ''наркоман, що вживає амфетамін'' [CCC: 347], 
перший компонент motor замість того, щоб називати наркотик, указує на наслідки його дії для 
організму: амфетамін є сильним стимулятором центральної нервової системи, який викликає 
бадьорість, покращує настрій, підвищує самовпевненість, балакучість, фізичну активність [CE: 41]. 
Указівка на зазначені риси відбувається метафорично, через порівняння людини з машиною, 
характерною ознакою якої є здатність розвивати високу швидкість, але при цьому на поверхню АСКБ 
виходить назва не транспортного засобу, а його частини – мотора. Отже, перший компонент 
композита motorhead виявляється результатом послідовної дії метонімії, метафори та синекдохи. 
Таким чином, дослідження вимагають як випадки ''чистої'' метафоризації системи мови, так і 
приклади складної метафорично-метонімічної взаємодії, що в останні роки набула назви 
метафтонімії. 
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Васильева Е.Г. Категория компаративности в семантике антросемических субстантивных 
композит-бахуврихи. 

Статья посвящена анализу особенностей привлечения категории компаративности к формированию 
семантики антропосемических субстантивных композит-бахуврихи современного английского 
языка. Автор исследует механизм метафоризации субстантивных компонентов указанных 
композитов-бахуврихи и устанавливает набор привлекаемых для неё концептов-коррелятов. 

Vasylyeva O.H. The category of comparison in anthroposemic substantival bahuvrihi compounds 
semantics. 

The article focuses on the peculiarities of the formation of anthroposemic substantival bahuvrihi compounds 
categorial semantics by means  of comparison. The author investigates the mechanism of  substantival 

components  metaphorization in the bahuvrihi compounds establishing the correlative concepts involved. 
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ОБРАЗ ГАМЛЕТА У ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ БАЖАНА 

Стаття присвячена інтерпретації образу Гамлета Шекспіра в творчості М.П. Бажана. Розглянуто 
гамлетизм поета як сприймання ним себе і української дійсності через призму образу Гамлета. У 
творчості М. Бажана Шекспір слугує ідеології нової епохи, а в образі Гамлета засуджуються 

вагання та сумніви, як власні, так і інтелігенції взагалі. 

У даній розвідці ми розглянемо інтерпретацію "Гамлета" Шекспіра в Україні в 20-30 роки XX 
століття та особливості українського гамлетизму. Предметом дослідження цієї статті є тлумачення 
образу Гамлета у текстах Миколи Бажана. Ми продемонструємо, наскільки інтерпретація вічного 
образу Гамлета М. Бажаном залежала від конкретної історичної ситуації. Метою цієї розвідки є 
інтерпретація гамлетизму М. Бажана, осмислення поетом власної особистості та своїх сучасників у 
фокусі образу Гамлета. Проблематика гамлетизму вже частково розглядалася нами, і ця розвідка є 
своєрідним доповненням і продовженням наших попередніх публікацій [1: 212 – 213; 2: 90 – 104; 3: 
109 – 124; 4: 106 – 122; 5: 132 – 138]. 

Звернемось спочатку до деяких аспектів історичної ситуації, оскільки тлумачення образу Гамлета 
та гамлетизм М. Бажана були відображенням колізій доби. На початок 20 років XX століття, після 
здійснення більшовиками політичного перевороту, українські митці повірили у створення нового 
світу, в нову гуманність і духовність, сподіваючись на національне відродження України. Однак 
незатишна і тривожна радянська дійсність другої половини 20 років, докорінні зміни у суспільстві 
викликали розгубленість, неспокій української інтелігенції, бо бажана мрія і конкретна реальність 
перебували у суперечності, що породжувало стан дисгармонії, сумніви та відчай. Залишитися собою, 
мислити і відчувати самостійно у ті часи було практично неможливо. Кожен був під реальною 
загрозою фізичного знищення, кожен у будь-який момент міг стати жертвою терору Сталіна. У 
суспільстві панувала вимога писати стандартні вірші, котрі б звеличували існуючий суспільний лад. 
Мистецтво перетворювалося у придаток до політики. Завданням поетів та письменників було 
написання творів, які б стали ідеологічним знаряддям тоталітарної держави, що вимагала переоцінки 
цінностей.  

У покоління, що сформувалося до революції 1917 року, з’явилося відчуття ненадійності і 
нестабільності буття, непередбачливості наступного дня. У суспільстві відбувався процес ліквідації 
інтелігенції, сформованої до революції, натомість певна частина нової інтелігенції була озброєна вже 
революційним, комуністичним світоглядом. Деякі поети прийняли нову дійсність, рішуче пішли 
накресленим партією шляхом. Так, Володимир Сосюра, оспівуючи "червону Україну" і 
реінтерпретуючи знамениті слова Гамлета, у 1926 році рішуче виголосив, що вже "минуло бути чи не 
бути?" [6: 86, курсив мій – Г.Г.]. Проте у цей складний і трагічний час відвертого терору проти 
української інтелігенції з боку влади, ідеали багатьох її представників, наштовхнувшись на нову 
дійсність, спричинили вагання і сумніви. Нагадаємо також, що 30 роки – це епоха "розкуркулення", 
винищення селянства на Україні, епоха репресій творчих особистостей та зловісна епоха штучного 
голодомору в Україні. Ідеологічна, психологічна та моральна атмосфера у суспільстві призвела до 
того, що багато хто відчував себе Гамлетом, постаттю, яку охоплювали трагічні передчуття. 
Інтелігенція, що не прийняла радянської влади, опинилася у політичній еміграції за кордоном, багато 
письменників і поетів було розстріляно і закатовано у концтаборах.  

На фоні цих історичних подій, у 1932 році з’являється поема, як визначають жанрову своєрідність 
цього твору більшість дослідників, Миколи Платоновича Бажана (1904 – 1983) "Смерть Гамлета". 
Звернемо відразу увагу на дуже своєрідну початкову назву твору – "Післямова про Достоєвського, 
про Гамлета і двійника" [7: 116 – 120], нагадаємо що "Смерть Гамлета" була своєрідним 
продовженням іншого твору – "Розмови сердець" (1928). Поемою про Гамлета почався новий етап у 
творчості поета, котрий вже став на шлях соціалістичного реалізму, почав писати на соціально-
політичні теми. Цей "новий" Бажан – поет партійний і виступає у творі про Гамлета з класової 
позиції. 

Зазначимо перш за все, що для Бажана Гамлет – це його сучасник – "сноб дволичності", який 
постійно прикидається, приймаючи трагічний вигляд. Мотив двійництва і дволичності проходить 
через всю поему і семантично пов’язаний із творчістю Ф. Достоєвського (згадаємо хоча б "Двійника") 
та традицією європейської романтичної літератури взагалі: "Двійник! / Роздвоєнство! / Примари 
романтики! / Блудливі блукання роздвоєних душ! / Такий романтичний, надземний туман такий / 
Смердить труповинням чому ж?" Роздвоєння світу у поемі презентовано автором, як бачимо, навіть 
на рівні протиставлення двох епох – романтичної та соціалістичної. Це роздвоєння автор продовжує, 
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коли описує внутрішній стан Гамлета: "Стоїш у ваганні, / двоїшся, / і мариш / У трансі проблем, і 
дилем, і оман, / І чуєш, як хтось промовляє – / товариш! / І чуєш, як інший нашіптує – пан!" Цікаво 
зазначити, що протиставлення у художньому світі поеми здійснюється навіть на рівні суспільних 
номінацій, які відображають протиставлення різних суспільних укладів (товариш - пан). 

Сучасний Гамлет не може визначитися зі своєю позицією, не може вирішити, до кого йому 
пристати, адже новий світ став протилежним до минулого. Засуджуючи подвійне життя сучасника 
Гамлета, його приналежність двом світам одночасно, М. Бажан вимагає зробити вибір, відкинувши 
минуле, бо "Між новим і старим – / не лягли мости. / На два стани розпався вік". Зауважимо, що у 
цитованих словах маємо справу з алюзією на знамениту фразу Шекспірового Гамлета "The time is out 
of joint" (час розладнався) [8: 953]. І вже у цій алюзії відображена специфічна позиція М. Бажана. 
Якщо для Шекспіра трагедією було розладнання часу взагалі, то ліричний герой М. Бажана констатує 
поділ часу на "два стани". Цілком очевидно, що ми маємо справу тут з поетичним варіантом ідеї про 
боротьбу двох класів.  

У такому контексті класової боротьби стає зрозумілим, чому М. Бажан прагне безкомпромісності 
у переорієнтації ідейних поглядів. Однак художній світ вірша є набагато складнішим, бо він 
насичений традицією, яка у вигляді різних постатей проступає у ситуацію сучасності. Саме так 
"…часто / приходить / мара Достоєвського / До Гамлета в гості / лякати вночі, - / Лякать і 
загрожувать, мучить і кликать, / Дарма не розводитись: буть чи не буть?.." Нагадаємо, що герої 
Ф.Достоєвського зазвичай вагалися, занурювалися в себе, рефлексували і помилялися. Приймаючи 
якесь рішення, вони вели постійну внутрішню боротьбу. Саме такими є Родіон Роскольников, Альоша 
Карамазов, князь Мишкін. Вагається і сучасний Гамлет, бо він не знає до кого пристати. Питання 
вибору стояло у 20-30 роки минулого століття перед багатьма, "мара Достоєвського" "шкрябла 
пальцем" не в одне "двоїсте серце". Очевидно, що Гамлет – це уособлений образ української еліти 
того часу взагалі. Як поет М. Бажан переконаний, що нова радянська людина не має права на 
самозаглиблення, на рефлексію; про сумніви і вагання не може бути мови, бо партія і уряд дають 
конкретні ціннісні орієнтири. Дотримуватися цих орієнтирів – ось у чому сенс життя для радянського 
громадянина. Відхилення від ідеологічних догм розглядалося у ті часи як прояв буржуазної ідеології. 
М.Бажан ставить чіткі вимоги до сучасника подолати в собі все, що суперечить комуністичним 
ідеалам, відкинути старий дореволюційний світогляд.  

Навіть постать Ф. Достоєвського у цьому контексті парадоксально переосмислюється. У образі 
"мари Достоєвського", що у творі М. Бажана приходить до Гамлета в гості і лякає його вночі, ми 
маємо справу з дуже своєрідною алюзією на сцену з Привидом у трагедії Шекспіра. Так як Привид у 
Шекспіра закликає Гамлета не вагатися і стати на шлях помсти, так і "мара Достоєвського" спонукає 
"дарма не розводитись: буть чи не буть?.." Парадокс полягає у тому, що постать Достоєвського у 
цілій поемі М. Бажана символізує двійництво, сумніви, роздвоєння, а в даному випадку символіка 
"мари Достоєвського" абсолютно протилежна – заклик до того, щоб подолати віковічну проблему 
роздвоєння – "бути чи не бути". У концепції М. Бажана сучасний автору Гамлет не може здійснити 
таке подолання, запропоноване нічним гостем, "марою Достоєвського": "А Гамлету легше вкусити 
свій лікоть, ніж стати на гостем накреслену путь". У М. Бажана окреслена ситуація набуває світових 
масштабів, "мара Достоєвського" ширяє по світу і вишукує "двоїсті серця": "Іде по Європах мара 
Достоєвського / і шкрябає пальцем в двоїсті серця". 

Слід зауважити, що Гамлет М. Бажана – це не звичайний і не буденний його сучасник, а, як 
виникає з контексту поеми, - письменник чи поет, що ховається у "башти надземні". У новій 
соціалістичній дійсності поетичне слово перетворилось у зброю, що стріляє, і ліричний герой М. 
Бажана звертається до своїх колег зі словами: "Розв’язання справжнє теперішніх драм не те, / Де 
звикли ви руки ламать і стогнать, / Бо снайпери чорні – залога у башті, / У башті із кості слонової 
рим. / І рими уміють стріляти. / І зважте – / На кого стріляють, змагаються з ким!" 

Для повноти історичного контексту нагадаємо, що у 1932 році була створена єдина Спілка 
письменників України та визнаний єдиний метод соціалістичного реалізму в мистецтві. Тих, хто не 
служив партії, вважали ворогами народу. Поети і письменники повинні були бути борцями революції, 
озброєними марксистсько-ленінським світоглядом, який вважався єдино-вірним, все решта 
розглядалося як фальшиве і реакційне. Вагання і сумніви української інтелігенції прирівнювалися до 
зради та прояву українського буржуазного націоналізму. На Гамлета, який відмовлявся бути флейтою 
соціалістичного реалізму і співати хвалу істині нової доби, чекали тюрми, зіслання, чужина і 
найчастіше - смерть. 

М. Бажан закликає не вірити "блідому Гамлетику", "двійнику", "Янусу", який "вдивляється тільки 
назад". Дивлячись на працю поета з позиції соцреалізму, М. Бажан засуджує "Роздвоєнство! / 
Примари романтики! / Блудливі блукання роздвоєних душ!" Від Гамлета вимагалося відмовитися від 
романтики, яка є основою його єства. Сучасний Гамлет повинен був визначитися зі своєю позицією у 
боротьбі класів, усвідомити своє місце у лавах борців за соціалістичне життєтворення. На 
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переконання М. Бажана слабодухість Гамлета спровадить його у стан ворогів, до прийняття фашизму, 
до ситуації, коли виростуть "хвостики свастики" на його "смиреннім хресті". Так у поему М. Бажана 
входить християнська проблематика, що трактується в абсолютно саркастичному та сатиричному 
плані. У центрі цього комуністичного сарказму – постать Ісуса у вигляді "гвардії чорних скажених 
ісусиків" та Ісуса, що "дме респіратору в зад".  

М. Бажан окреслює шляхи подолання Гамлетових настроїв. Поет вимагає зректися гуманності 
"казань і молитв" (у чому ще раз проявляється зречення християнської традиції), Гамлет повинен 
прийняти нову гуманність. Бажан переконує у тому, що: "Єдина велика і справжня є людяність – / 
Ленінська людяність класових битв". Така гуманність була незнайомою Гамлету, вона була чужою 
йому і лякала його, бо гуманність "змінила хімічний свій склад". Нова мораль виправдовувала і 
вбивство людини заради ідеї, виправдовувала жорстокість, культивувала класову ненависть. Саме 
тому тогочасними гамлетами оволодівав "роздвоєнський психоз", оскільки дійсність суперечила їхнім 
ідеалам. У стилі тодішньої поезії Володимира Маяковського, М. Бажан звеличує атакуючий клас: "І 
клас навчить і любові, й зненависті, / І клас навчить зростать. / І станете в лави, де кожен робочий, / 
Де кожен засмаглий в боях рудокоп / Навчить вас дивитися ворогу в очі, / Навчить вас застрелити 
ворога в лоб". 

Зауважимо, що вимоги позбутися сумнівів і вагань ставляться М. Бажаном не тільки до іншого, а й 
до самого себе. Гамлетизм, як вважає поет, – це "чорний Гамлет" у душі людини, її роздвоєння та 
нерішучість, і всього цього необхідно позбутися у новій соціалістичній державі. Тут є доречним 
процитувати висновок критика і літературознавця С.І. Гречанюка, зроблений ним при аналізі західно-
європейських постановок трагедії "Гамлет" на початку XX століття: "Людству потрібна сила 
гуманізму Шекспіра, а новітнім клавдіям – просто сила – брутальна й тотальна, то ж гуманізм вони 
знову і знову називатимуть пацифізмом, інтелігентською закомплексованістю, гнилим гамлетизмом і 
– як там ще?", "вони відчувають себе в "мишоловці", поки на сцені "Гамлет" Шекспірівський", "Їм 
потрібен "Гамлет" інший – той, що вбиває Гамлета" [9: 246]. На сцені радянської України теж був 
потрібний не Гамлет Шекспіра, а Гамлет М. Бажана. М. Бажан, аналізуючи внутрішній стан 
сучасника, вимагає від нього вбити в собі Гамлета. Цей Гамлет є добре відомим поетові, він 
досконало знає його "буденний режим". Бажан насамперед засуджує Гамлета у собі, хоче позбутися 
його.  

Тут видається доцільним нагадати суперечку поета з власним двійником у поемі "Розмова 
сердець" (1928) [7: 85-95]. Саме настрої розгубленості, шукання поетом себе, самозанурення, 
боротьбу з самим собою знаходимо у цьому творі М. Бажана. Поема "Розмова сердець" демонструє 
внутрішній психологічний дискомфорт її автора. Стан ліричного героя описано відверто і без 
прикрас: "А я несу на утлих плечах, / Як чадну лампу, голову важку, / І серця виссаний кавалок, / І 
тіло втомлене своє…" 

До поета з’являється його двійник, його тінь "потворна", яка запитує: "За які гріхи, / за чиї гріхи / 
Мені серця дано шматок? – / Воно задихнулось, / Воно звиса, / І слина тече з язика". Темна постать 
пояснює свою біль тим, що "Язва віків, / язва століть, / Благословенна язва та / На тому ж небі 
процвіта, / Де й п’ятикутний знак горить…" Однак та половина серця, яка була віддана справі 
побудови комунізму заперечує: "- Ти брешеш, тінь. / ти брешеш, тінь, / І гниль із слів твоїх тече! / 
Наш день, що знявсь у височінь, / Не на твоє зіперсь плече. / І язв твої беркі герби / З сердець здирали 
ми". У цьому трагічному роздвоєнні, можливо, відобразились сумніви поета, його підозри та вагання 
щодо морального обличчя нового суспільного ладу. 

Ліричний герой у поемі "Розмова сердець" вступає у суперечку з незнайомою постаттю у 
віцмундирі, однак чує у відповідь: "…я – то ти, / Бо ти і я – завжди одно, / І нам у парі йти". 
Зауважимо, що почуття роздвоєності відчував не лише М.Бажан, він бачить цей стан у своїх 
сучасників, про що оповідає його двійник: "І тінь моя країною бреде, / Столика тінь оця, / І не 
зустріла ще ніде / Зачинені серця…" Тінь бродить по країні і не знаходить нічого "Крім сердець 
пощерблених, і збреханих / розмов, / І зігнутих колін". Ліричний герой М. Бажана приймає рішення 
"дволике серце розламать навпіл", раз і назавжди відкинути свої нічні сумніви, вагання, страхи. Він 
позбувається своєї роздвоєності, нічний гість зникає.  

"Розмова сердець" - дзеркало душевного стану М. Бажана, що відображає його неспокій і 
розгубленість, його шукання, його власні "дрібні тремтіння та муки" [7: 86]. Від написання цього 
твору до написання поеми "Смерть Гамлета" минуло чотири роки. М.Бажан, здається, подолав своє 
роздвоєння, вбив Гамлета у собі, відкинув половину власного серця. Ідеологічний бій з самим собою 
завершився реконструкцією душі поета за законами соціалістичного гуманізму. Але на цьому вагання 
та сумніви М. Бажана не закінчились. І хоч наступна поема "Трилогія пристрасті" (1933) з’явилася 
після "Розмови сердець" та "Гамлета", ми бачимо, що боротьба поета з самим собою триває, поет 
знову вирішує проблему власних вагань та сумнівів, знову вбиває Гамлета в собі. 
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Підсумовуючи викладене, зазначимо, що Гамлет Шекспіра зазнав дуже специфічної інтерпретації 
у творчості українського поета. Ця інтерпретація є, з одного боку, сторінкою з біографії власної душі 
М. Бажана, своєрідним гамлетизмом митця, коли він підписує "собі свій вирок" [7: 86], звертаючись 
до образу Шекспірового принца. Водночас, з другого боку, це - сторінка з біографії України, яка 
змальовує трагічну епоху у літературному, громадському та культурному житті країни. Хоч сучасник 
Бажана і мав певні якості, подібні до Гамлета Шекспіра, образ Гамлета немає нічого спільного з тими 
рисами, які змалював М. Бажан. Гамлетизм, за М. Бажаном, а згодом і дослідником його творчості 
П.Г. Нісонським – це "внутрішня роздвоєність, недомовки і фальшиві фрази", "небезпечна стежка, яка 
веде в трясовину ревізіонізму і ренегатства, в табір реакції" [10: 15]. Ми ж погоджуємося з думкою, 
що Гамлет викликав побоювання представників влади "якраз через те, що видається їм здатним на 
дію", "адже якщо Гамлет почне діяти, він обов’язково заколить Полонія і, нарешті, самого Клавдія", 
"він природжений бунтар, потенційний носій свободи і незалежності" [11: 411].  

Як висновок щодо рецепції постаті Гамлета у творчості М. Бажана зазначимо передусім яскравий 
прояв ідеологічного комуністичного дискурсу у поемі "Смерть Гамлета". Шекспір "спричинився" у 
творі М.Бажана до того, щоб слугувати ідеології нової епохи. а в образі Гамлета засудити вагання та 
сумніви, як власні, так і цілого прошарку інтелігенції взагалі.  

"Смерть Гамлета" М. Бажана, звичайно, не єдина рецепція "Гамлета" в українській літературі. 
Варто тут згадати інші полюси інтерпретації цього образу до вірша М. Бажана: І. Франко, П. Мирний, 
Л. Українка, М. Рильський та після вірша М. Бажана – Л. Первомайський, С. Голованівський, 
Б. Олійник, Є. Плужник, З. Красівський. Але інтерпретація цих поезій - це тема окремої розвідки. 
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Горенок Г.Ю. Образ Гамлета в творчестве Николая Бажана. 

Статья посвящается интерпретации образа Гамлета Шекспира в творчестве Н.П. Бажана. 
Рассмотрено гамлетизм поэта как его восприятие себя и украинской действительности сквозь 
призму образа Гамлета. В творчестве Н.П. Бажана Шекспир служит идеологии новой эпохи, а в 

образе Гамлета осуждаются колебания и сомнения, как собственные, так и интеллигенции вообще.  

Horenok H.Yu. Hamlet’s image in Mykola Bazhan’s works. 

The article focuses on the interpretation of Hamlet’s image in M. Bazhan’s works. The poet’s hamletism is 
investigated as the perception of his own personality and the Ukrainian reality against the background of 

Hamlet’s image. In M. Bazhan’s works Shakespeare serves the ideology of the new epoch, not only his own 
hesitations and doubts are blamed in Hamlet’s image, but the intellectuals’ in general. 
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ПЕРЕДПОСТМОДЕРНІЗМ ЯК ХУДОЖНЬО-ФІЛОСОФСЬКА ОСНОВА ДРАМАТУРГІЇ 
ТЕННЕССІ УЇЛЬЯМСА В ЇЇ ЗВ’ЯЗКАХ ІЗ СОЦІАЛЬНОЮ ДРАМОЮ США 

У статті розглянуто художньо-філософський феномен передпостмодернізму, що став основою 
літературної творчості американського драматурга Теннессі Уїльямса та детермінував її зв’язки із 

соціальною драмою США. 

Метою статті є дослідження філософсько-літературного феномена передпостмодернізму як 
світоглядної та художньо-естетичної основи драматургії Теннессі Уїльямса. Об’єктом дослідження є 
драматичні твори згаданого автора. Предмет дослідження складають художні зв’язки драматургії 
Теннессі Уїльямса з творами представників соціальної драми США. Актуальність дослідження 
пов’язана з  порівняно нещодавньою появою терміна "постмодернізм" та складністю з’ясування 
історичних шляхів його генезису.     

Творчість американського драматурга Теннессі Уїльямса (принаймні, судячи з резонансу, який 
вона періодично викликала) посідає особливе місце не лише в історії американської літератури, але й 
в історії радянської та пострадянської – й української зокрема – історико-літературної науки. 
Базуючись на основних постулатах відповідних ідеологічних учень, дослідники та критики того або ж 
іншого історичного періоду супроводжували появу нових п’єс драматурга, видання та перевидання 
його творів, здійснення  їх театральних та кінопостановок тощо відповідними оцінками, які виявляли 
не меншу варіативність, аніж суспільно-політичне життя країни.  

Так, 1962 року А. Образцова твердила: "Трагізм письменника зумовлений дійсністю, що його 
оточує. Але мотиви, які пояснюють трагізм та безвихідь існування людини в буржуазному, особливо 
в американському суспільстві частіше за все суб’єктивні, вони не відображають справжніх протиріч 
капіталістичної дійсності" [1: 356]. У 1971 році Г.П. Злобін писав, що роль Стенлі (п’єса "Трамвай 
"Бажання"), зіграна популярним актором Марлоном Брандо, залишилася в історії театру образом 
примітивізації людей праці" [2: 273]. Проте вже в 1993 році режисер Р.Г. Віктюк у передмові до 
одного зі збірників уїльямсівських п’єс та оповідань писав: "Винести на авансцену світ краси – 
значить показати справжнього Уїльямса, звичайно, не порнографа й не викривача буржуазних 
суспільних відносин, а художника-романтика, принципово орієнтованого на іншу, кращу дійсність" 
[3: 1–2]. Відкриття щодо уїльямсівської творчості тривають і досі, неможливо однозначно 
стверджувати, яке з потрактувань творчого доробку драматурга є оптимальним. Проте в усі часи 
зберігалося всіляко підкреслюване дослідниками та критиками протиставлення художніх традицій 
драматургії Теннесі Уїльямса та соціальної драми США, репрезентованої іменами Юджіна О’Ніла, 
Баррі Стейвіса, Ліліан Хеллман, частково Артура Міллера та ін.  Залежно від світоглядних позицій 
конкретного автора "кращими" оголошувалися або твори соціальної драми, або уїльямсівський 
творчий доробок. Уже згадуваний нами Г.П. Злобін, наприклад, писав з цього приводу: "Духовне та 
фізичне виродження землеробської аристократії Півдня, злам "благородних традицій" – весь той 
матеріал, що міститься в передісторії Бланш Дюбуа, і міг би стати змістом високої реалістичної 
драми, як це сталося, наприклад, у "Лисенятах" Ліліан Хеллман, автор розмінює на натуралістичного 
ґатунку картини, помітно поетизуючи "віднесений вітром" світ" [2: 273]. 

Зв’язок між соціальною драмою та творчістю Уїльямса складний та неоднозначний. Не 
сприймаючи ідеологічних засад, на які спиралися митці цього напрямку, драматург не міг 
безпосередньо вдатися й до розробки його художніх традицій. Проте, з іншого боку, певна 
спорідненість поетики соціальної драми та творів Уїльямса не викликає сумнівів. 

Для розуміння згаданої спорідненості слід було б розглянути творчість Уїльямса в дещо іншому, 
сучаснішому стосовно нього літературному контексті, визначивши художній напрямок, до якого 
належав митець, як передпостмодернізм, та вказавши на еклектизм як одну з провідних рис його 
поетики, котра згодом стане однією з характеристик власне постмодернізму. Як і власне 
постмодернізм, передпостмодернізм є складним та порівняно малодослідженим явищем. Його 
поетика багато в чому споріднена із постмодерністською. Однак його світоглядні засади, на нашу 
думку, значно відрізнялися від власне постмодерністських.  

На тлі реалій тогочасної дійсності – Другої світової війни, атомних бомбардувань Хіросіми та 
Нагасакі, історичних експериментів тоталітаризму, "полювання на відьом", "холодної війни" та, як 
наслідок, загального розчарування у всіх без винятку ідеологічних доктринах – чи не вперше постало 
питання про деідеологізацію мистецтва. Ця проблема найактивніше розроблялася представниками 
Франкфуртської філософської школи: "…Адорно (один з провідних філософів цієї школи – А.З.), за 
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його твердженням, займається "іронічною діяльністю" – створює "теорію мімесису" і в результаті 
виявляється змушеним взагалі відмовитися від теорії, апелюючи до авангардистського мистецтва" [4: 
357]. Вчення франкфуртців лягло в основу мистецької течії гіперреалізму: "Теоретична основа 
гіперреалізму – філософсько-естетичні ідеї франкфуртської школи, що стверджують необхідність 
відходу від заідеологізованих форм образного мислення" [5: 404]. Проте чи не звідси – у своєму 
зародкові, котрий потім доповнили, розвинули та переосмислили Ж. Дерріда, Л. Фідлер, І. Гассан та 
С. Зонтаг – бере початок й інше явище сьогодення – постмодернізм.  

Постмодернізм, як відомо, виник на Заході в другій половині ХХ століття. Появу постмодернізму 
можна датувати з часів повоєнного буму в Сполучених Штатах (з кінця 40-х – початку 50-х рр.), а у 
Франції – з часів встановлення П’ятої Республіки (1958). Долаючи межу між елітарною та масовою 
літературою й висуваючи, таким чином, своєрідний принцип плюралізму як надання читачеві 
можливості бачити те, що йому дозволяє побачити його читацький рівень, постмодернізм прагнув до 
примату тексту як такого. "У постмодернізмі авангардистській установці на новизну протистоїть 
бажання опанувати досвід світової культури шляхом її іронічного цитування (курсив автора – А.З.). 
Постмодернізм відверто стверджує, що текст не відображає реальності, а творить нову реальність 
(дійсність не виявляється, існують лише тексти). Сприйняття світу як грандіозного звалища 
накопичених людством артефактів, традицій, образів, стилів за умови того, що немає системи 
координат, принципової ієрархії цінностей, перетворює художній текст на випадковий бріколаж, який 
постулює хаос як спосіб організації" [6: 311]. 

Однак, на нашу думку, на появу рис постмодернізму в мистецтві вказував іще Ортега-і-Гасет (хоча 
й не вживав цього терміна). В есе "Дегуманізація мистецтва" іспанський філософ писав: "При аналізі 
нового стилю виявляється, що він містить нові взаємопов’язані тенденції. Він прагне: 
1) дегуманізувати мистецтво; 2) уникати життєподібних форм; 3) щоб витвір мистецтва був нічим 
іншим, тільки витвором мистецтва; 4) вважати мистецтво лише грою, і більше нічим; 5) бути глибоко 
іронічним; 6) стерегтися підробки і тим самим прагнути ретельного виконання; 7) на думку молодих 
людей, мистецтво – це щось несерйозне, таке, що не впливає на життя" [7: 245]. 

Як бачимо, обидва автори вказують на одну й ту ж саму особливість постмодернізму – на відмову 
від життєподібних форм, проблем та конфліктів, на відмову відображати життя, а значить, на відмову 
від принципу мімесису, причому, як нам здається, питання про те, як розуміти сутність мімесису (за 
Платоном або ж за Арістотелем) не є принциповим, оскільки як у першому, так і в другому випадку 
феномен мімесису вимагає зв’язку з життям, "наслідування життя" або ж "наслідування того, що 
наслідують", проте, постулюючи хаос, постмодернізм, таким чином, відкидає мімесис як такий – при 
цьому заперечується зв’язок мистецтва із життям сам по собі. Беручи до уваги цю обставину, 
постмодернізм, напевне, слід було б тлумачити як постмистецтво – мистецтво, що втратило одну зі 
своїх фундаментальних основ, а значить, переосмислило себе в новій якості. 

Однак, на нашу думку, до проблеми, що нас цікавить, можна підійти й інакше, змінюючи саму 
сутність постмодернізму в його вже традиційному потрактуванні. На думку групи дослідників, які 
виступають під колективним псевдонімом-абревіатурою "А.Н. Горски", постмодернізм є не стільки, 
своєрідною метатечією в мистецтві або ж однією з циклічних фаз його розвитку, скільки типом 
художнього мислення. На думку згаданої групи дослідників, "…сьогодні (стаття вийшла 1992 року – 
А.З.) на рівних правах співіснують естетичні критерії та цінності, які розуміються по-різному, трьох 
систем художнього мислення (курсив автора – А.З.). […] Традиція (тут і далі жирний шрифт автора 
– А.З.).., нерозривно пов’язана зі спадщиною ХІХ століття, що винайшла в нашому столітті нові 
форми, прийоми, засоби, спрямовані на творення образів, що мають універсальне, загальнолюдське 
значення. Авангардизм, що зберігає спадковість у відношенні до "традиції", але спрямований на 
експеримент у сфері технологій, прийомів, нових художніх ідей та такий, що забезпечує закономірну 
зміну художніх поколінь. Постмодернізм, що виводить художню творчість за межі мистецтва – його 
онтологічних властивостей та функцій в "письмовій" культурі" [8: 91-92]. Далі згадані автори цілком 
вмотивовано говорять про те, що "кожна з цих систем мислення досліджується лише їй властивим та 
обмеженим для неї набором аналітичних прийомів, має власну аксіологію та критерії "художнього" 
[8: 92]. 

Згадана стаття, на нашу думку, не є бездоганною – дається взнаки час її написання та 
пострадянське за своєю суттю тяжіння показати мало знаний тоді постмодернізм виключно як масове 
мистецтво, таке, що не є мистецтвом взагалі (з позицій сьогодення можна сказати, що дослідники 
праві лише наполовину: постмодернізм, на думку переважної більшості дослідників, є змішаним, 
елітарно-масовим мистецтвом, і швидше навіть постмистецтвом – мається на увазі відсутність 
мімесису як однієї з фундаментальних основ мистецтва в традиційному його розумінні). Проте, з 
іншого боку, ми схильні погодитися з тим, що той чи інший тип мистецтва (традиція, авангардизм або 
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постмодернізм) детермінується, перш за все, загальними рисами відповідного типу художнього 
мислення, до якого тяжіє той чи інший автор. 

Проте, як нам здається, підхід згаданих авторів можна дещо конкретизувати: й авангардизм, і 
постмодернізм по-своєму заперечують традицію – перший заперечує її плідно, продовжуючи її 
кращі здобутки та пропонуючи нове замість застарілого, другий заперечує знижуючи, пародіюючи, не 
пропонуючи альтернативи; однак з огляду на "середню швидкість" розвитку художнього процесу 
можна констатувати, що можливі й перехідні явища – такі, що розвиваються на межі між "традицією 
– авангардизмом" та "традицією – постмодернізмом". Їх поява супроводжується 
експериментуванням у царині поетики (причому не обов’язково експериментуванням як 
авангардистським пошуком, це може бути й постмодерністська іронія), проте сталим, традиційним 
залишається зміст. Зміна типу мистецтва іще не супроводжується зміною типу художнього 
мислення. Й саме перехідні утворення на межі між "традицією – постмодернізмом" ми схильні 
визначити як передпостмодерністські. Одним з таких утворень стала творчість Теннесі Уїльямса. 

Залишаючись прибічником традиційного мистецтва мімесису, Уїльямс, однак, цілком 
погоджувався із необхідністю його деідеологізації. Проте остання тлумачилася ним не як принципова 
антиідеологічність, не як деструкція його старих форм шляхом їх іронічного переосмислення, а як 
вихід за межі будь-яких ідеологем, як повернення до людини у її зв’язках з будь-яким світоглядним 
ученням. Такий підхід до мистецтва – його можна було б визначити як етико-феноменологічний – 
фактично декларував те, що стало каменем спотикання для всіх без винятку тогочасних ідеологій: 
необхідність бачити універсальні, віковічні характеристики людської природи як такої та зважати на 
них. Зберігаючи зв’язок із сучасною йому дійсністю, відгукуючись (хоча й досить стримано) на 
актуальні проблеми тогочасного життя, Уїльямс, однак, не забував про те, що непідвладне часові, що 
в усі віки вносило свої корективи в будь-які теоретичні плани та розробки. 

Здобутки соціальної драми на рівні поетики (перш за все поетики сюжету та побудови конфлікту) 
не були чужими Уїльямсові. Їх відгомін можна знайти в таких п’єсах драматурга, як "Кішка на 
розпеченому даху", "Трамвай "Бажання", "Татуювання у вигляді троянди", "Каміно Реаль" та багатьох 
інших. Проте позбавлені звичного ідеологічного підґрунтя, змішані з характерними рисами поетики 
модернізму, а також з характерними рисами поетики постмодернізму в її, однак, 
передпостмодерністському (збереження мімесису) потрактуванні, вони – на рівні змісту – втрачали 
свою звичність, традиційність і, багато в чому, переконливість, а на рівні форми сприймалися як 
постмодерністська імітація, як "гра" з літературною традицією. Видатний російський режисер В. 
Мєйєрхольд говорив: "Не плутайте понять "традиція" і "штамп". Штамп – це традиція без змісту" [9: 
323]. І, можна сказати, саме штампи соціальної драми (хоча стосовно останньої – традиції) й 
використовує Уїльямс з метою їх постмодерністського пародіювання. 

І тому уїльямсівські твори часто позначені прихованою, шаржованою, травестійованою тощо 
полемікою із авторами найпопулярніших соціальних творів. Так, наприклад, автор усіляко акцентує 
риси "вульгарності", тваринної примітивності в образі Стенлі Ковальськи ("Трамвай "Бажання"), 
немов копіюючи образ Янка із "Волохатої мавпи" Юджіна О’Ніла – кочегара з океанського лайнера, 
котрий раптом усвідомлює, що в умовах соціальної нерівності його особисто та його товаришів 
заможні верстви населення  сприймають як "мавп". Герой О’Ніла вступає у двобій із соціальним 
устроєм, проте зазнає поразки та гине у зоопарку, задушений горилою. 

Теннесі Уїльямс також вдається до змалювання характеру свого героя на "мавпячому" тлі: 
"[He hurls a plate to the floor. 
STANLEY: That’s how I’ll clear the table! [He seizes her arm.] Don’t ever talk that way to me! "Pig – 

Polack – disgusting – vulgar – greasy!" – them kind of words have been on your tongue and your sister’s too 
much around here! What do you think you are? A pair of queens?"; 

"STANLEY: And wasn’t we happy together? Wasn’t it all okay? Till she showed here. Hoity-toity, 
describing me as an ape". 

Проте уїльямсівський Янк-Стенлі зовсім не збирається знищувати капіталізм – історія робітника-
анархіста, котрий мріє помститися, здолавши ненависну йому соціально-економічну систему країни, 
переходить у принципово іншу площину – сексуальну. Помста Стенлі, котрий ґвалтує Бланш, 
виглядає дивно у контексті відомих подій п’єси-попередника, однак цілком прогнозовано з огляду на 
нові, сучасні стосовно до Уїльямса модерністські та постмодерністські філософські вчення. Стенлі 
навіть не заперечує необхідності існування людей на зразок Бланш, автор свідомо намагається 
"згладити" конфлікт: 

"STANLEY: Tiger – tiger! Drop the bottle-top! Drop it! We’ve had this date with each other from the 
very beginning!" 

Іще одним прикладом може слугувати образ Бланш із тієї ж п’єси, котрий викликає асоціації, 
пов’язані з "Лисенятами" Ліліан Хеллман. Вона – леді зі старого Півдня. Її плантацію втрачено – 
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новий час не терпить рецидивів минулого. Та Уїльямса зовсім не цікавлять економічні традиції 
Півдня, як, власне, і аналіз причин та наслідків їхнього занепаду. А боротьба за спадщину у вигляді 
родючої землі, маєтку абощо стає украй вторинною сюжетно (так, наприклад, у кількох епізодах 
Стенлі намагається отримати частку Стелли від продажу маєтку, при цьому іще раз несамохіть 
підкреслюючи свою "вульгарність"; формально не має нічого проти отримання спадщини й Меґґі з 
п’єси "Кішка на розпеченому даху" – і навіть бореться за це, – проте власне кажучи боротьба за 
спадщину, не позначена "виходами" на складну філософську тематику, стає прерогативою її украй 
комічних "суперників"). Засоби ж ведення такої боротьби (у Хеллман це розбиття пляшечки з ліками, 
що призводить до смерті одного із персонажів) пародіюються у п’єсі "Солодкоголоса пташка юності":  

"CHANCE: What kind thing did I do? 
 PRINCESS: You gave oxygen to me. 
 CHANCE: Anyone would do that. 
 PRINCESS: It could have taken you longer to give it to me. 
 CHANCE: I’m not that kind of monster". 
Інколи, як ми вже згадували вище, паралель проводилася не з драмою, а з епосом. Одним із героїв 

п’єси "Солодкоголоса пташка юності" є політик-расист Босс Фінлі, образ котрого, певною мірою, 
перегукується з образом Віллі Старка – героя роману Роберта Пенна Уоррена "Все королівське 
військо". Як і герой Уоррена, Фінлі не від того, аби підкреслити своє демократичне походження, своє 
співчутливе ставлення до південних традицій тощо: 

"BOSS [on TV screen]: Thank you, my friends, neighbors, kinfolk, fellow Americans. … I have told you 
before, but I will tell you again. I got a mission that I hold sacred to perform in the Southland. …When I was 
fifteen I came down barefooted out of the red clay hills. … Why? Because the voice of God called me to 
execute this mission". Проте Уїльямса зовсім не цікавить політична діяльність героя та методи, що 
ними послуговується персонаж (вони – якраз навпаки – сприймаються ним як чи не єдино можливі у 
політиці). Натомість, події сюжету знову ж таки розгортаються у сексуальній площині. Фінлі боїться 
розголосу своїх стосунків із утриманкою Місс Люсі, негативного впливу синових сексуальних пригод 
на свій політичний імідж та, найперше, витоку будь-якої інформації щодо венеричного захворювання 
дочки Хевенлі, позбавитися від якого допомогла лише "whore’s operation". Крім того, його відносини 
з дочкою також, як може здатися, є сумнівними… 

Інколи вищезгадана іронічність була дещо грубшою, відвертішою, майже на межі із 
блазнюванням: у п’єсі "Ніч ігуани" по сцені весело крокує сімейство фашистів, котрі приїхали до 
Мексики на відпочинок (у подібному контексті самі собою згадуються антифашистські п’єси – "Варта 
на Рейні" Ліліан Хеллман та "Випадок у Віші" Артура Міллера); під час розмови Бріка зі своїм 
батьком, плантатором Поллітом (п’єса "Кішка на розпеченому даху"), по будинку метушиться 
преподобний Тукер, розшукуючи туалет – живе уособлення неспроможності традиційних релігійних 
доктрин дати відповіді на запитання, котрі бентежать людство; на суцільній пародії з елементами 
фарсу, гротеску та художньої техніки Бродвею (суму подібних технологій, методів та прийомів 
можна визначити як постмодерністський колаж, котрий, однак, знову ж таки супроводжується 
передпостмодерністським змістовим наповненням) побудовано п’єсу "Каміно Реаль". 

Творчість Уїльямса була надто новою, аби її розгляд міг здійснюватися за усталеною методикою 
тодішньої критики будь-якого напрямку. Навіть позаісторична, етико-феноменологічна основа 
авторського мімесису була незвичною для широкого загалу. Термін "постмодернізм" ще не здобув 
широкого вжитку навіть на Заході, риси його поетики лише формувалися. Тим більше неможливим 
було й витлумачення уїльямсівського творчого доробку як передпостмодерністського за своєю 
суттю. Та навіть без розуміння з боку критиків твори Теннесі Уїльямса були передовими для свого 
часу, оскільки вони акумулювали переосмислені здобутки минулого, торуючи тим самим шлях для 
мистецтва майбутнього. 
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Теннеси Уильямса в ее связях с социальной драмой США. 

В статье рассматривается художественно-философский феномен предпостмодернизма, ставший 
основой литературного творчества американского драматурга Теннеси Уильямса и 

детерминировавший его связь с социальной драмой США. 

Zornytsky A.V. Pre-postmodernism as the artistic-philosophic basis of Tennessee Williams’ drama as 
connected with the American social play-writing. 

The article deals with the artistic-philosophic phenomenon of pre-postmodernism, that became the basis for 
Tennessee Williams’ dramatic fiction and determined its connection with the American social play-writing. 
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ВПЛИВ ЧИННИКІВ КУЛЬТУРИ НА ПЕРЕКЛАД 

У статті розглянуто чинники відмінностей між культурами та чинники самої цільової культури, які 
впливають на процес перекладу та його результат.  

Важливим аспектом теоретичного вивчення перекладу є опис чинників, під упливом яких він 
здійснюється, адже переклад – складний процес, який визначають як мовні чинники, так і позамовні 
(екстралінгвістичні або прагматичні), які можна розділити на чинники культури, які, власне, і є  о б ’ є 
к т о м  нашого дослідження, та чинники особистості перекладача. Перекладачеві доводиться мати 
справу із самими найрізноманітнішими джерельними текстами, які відрізняються один від одного 
своєю функціональною спрямованістю, часом та місцем створення, жанровою належністю тощо, і всі 
ці обставини  визначають методи та прийоми, які використовує перекладач. У дослідженні ми 
поставили собі за  м е т у  звести весь комплекс чинників культури воєдино, висвітлюючи їх гранично 
стисло. 

Переклад з однієї мови іншою неминуче перебуває під упливом обох культур, джерельної та 
цільової, і перекладач, який не бере до уваги культурний контекст, приречений на невдачу. Різні 
народи нашої планети живуть у відносно однаковому матеріальному світі, і тому в кожній мові є 
слова, щоб описати цей матеріальний світ, – сонце, дощ, гора, батько, вода тощо. Але кожна культура 
протягом тривалого та унікального розвитку виробляє свої власні і досить-таки відмінні концепції 
світу, і в кожній мові наявна велика кількість висловів, що притаманні саме цій культурі і викликають 
певні асоціації саме у її носіїв. Одна й та сама річ може сприйматися в різних культурах по-різному і 
мати відмінну конотацію чи символічне значення. Так, "Чумацький шлях" англійською мовою буде 
"Milky Way", російською – "Млечный путь", а в китайській мові, якщо калькувати її китайську назву 
yinhe українською, – "Срібною рікою" [1], і хоча ці слова часто використовуються як еквіваленти, бо 
позначають один і той самий об’єкт, у перекладі китайського вірша, де місяць-човен пливе Срібною 
рікою, використання "Чумацького шляху" або "Milky Way" як відправної точки поширеної метафори 
може виявитися надзвичайно невдалим. Або, наприклад, назва відомої китайської фірми-виробника 
батарейок, перекладається як Білий Слон [1]. У Китаї "білий слон" є символом успіху. Проте ця назва 
здатна викликати в англомовних покупців негативну реакцію, адже в англійській мові ідіома "білий 
слон" означає протилежне – "щось таке, що дорого коштує, але не приносить користі". У кожній 
культурі такі вислови мають свій прихований смисл і тому при перекладі їх не завжди вдається 
передавати словниковими відповідники. Але, щоб помітити у цьому вислові прихований сенс, 
перекладачеві необхідно добре знати культуру країни джерельної мови, що є не менш важливим за 
знання самої мови. Так,  "показати язика" – у нас це жест дражніння, а у китайців – "щось не те 
сказати", те, що українці передають, прикриваючи рота долонею [2]. Крім того, навіть одна й та сама 
фраза, але промовлена з іншою інтонацією, а то ще й у супроводі різних жестів, може набувати прямо 
протилежного значення.  

Люди різних культур бачать красу по-своєму. Те, що вважається красивим в одній культурі, не 
обов’язково буде красивим в іншій, крім того, воно може там вважатися відразливим та бридким. Так, 
якщо для однієї культури характерно використовувати велику кількість метафор, порівнянь, гіпербол 
та інших засобів орнаментації, щоб надати тексту (необов’язково художньому) образності, жвавості, 
то у читачів іншої культури такий текст може викликати лише негативну реакцію, здаючись їм 
незрозумілим та смішним. Очевидно, такий текст необхідно перекладати відповідно до стилістичних 
норм цільової культури, бо, якщо переклад справляє відразливе враження, то незалежно від того, 
наскільки точним він є, перекладач припустився при його передачі прагматичної чи естетичної 
помилки.  

Ще одним естетичним чинником, яким не варто нехтувати, є відмінність між літературними 
нормами джерельної та цільової культур. Наприклад, китайський перекладач ХІХ ст. Лін Шу, коли 
перекладав "Даму з камеліями" О. Дюма-сина, замінив розповідь від першої особи, до якої 
китайський читач не звик, на розповідь від третьої особи Zhong Ma (Дюма-сина). Оскільки  
китайському роману ХІХ ст. не були притаманні довгі описи персонажів або ж їхнього 
психологічного стану, то при перекладі "Девіда Копперфільда" Ч. Діккенса через побоювання того, 
що переклад не буде відповідати естетичним очікуванням китайського читача, перекладачі звели 
описи до одного-двох речень [1]. Ці приклади наочно демонструють, що естетичні відмінності істотно 
впливають на переклад.  
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Політична культура конкретного суспільства завжди накладає певні обмеження на процес 
перекладання. Чим напруженіша політична ситуація в країні, тим більшою мірою переклади 
політичних текстів залежать від державної цензури та від самоцензури перекладача, а також від його 
політичних поглядів. Перекладач узагалі може вилучити фрагмент, який буде негативно сприйнятим з 
політичної точки зору.  Тексти, що несуть загрозу правлячим класам країні цільової мови, часто 
взагалі можуть не перекладатися. Наприклад, "Державець" Н. Макіавеллі  в Англії з’явився в 
перекладі Е. Дакре лише 1640 р., хоча трактат француза Жентілле (Gentillet) Discours sur les moyens de 
bien gouverner et maintenir en bonne paix un royaume … contre N. Machiavel le Florentin (1576), 
спрямований проти Макіавеллі, було перекладено С. Патріком (Simon Patericke) у 1602 р. 

Кожне суспільство має успадковану етичну систему, яка визначає поведінку людей та формує їх 
моральні засади. Як правило, рівень культури кожного окремого взятого суспільства 
характеризується рівнем самодостатності цієї культури та готовністю суспільства сприймати чужу 
культуру. Скажімо, в арабських країнах чи Китаї стосунки між батьками та дітьми, між чоловіком та 
дружиною регламентуються досить суворими етичними нормами. У цьому плані культури 
європейські значно толерантніші. Зрозуміло, що ці розбіжності будуть справляти певний вплив на 
стратегічний вибір перекладача. Так, перекладач арабською буде вилучати подробиці відвертих сцен 
чи навіть саму згадку про позашлюбну вагітність, бо в мусульманських країнах це вважається 
непростимим гріхом для жінки.  

На переклад можуть впливати не лише відмінності між культурами, але й чинники, що 
обумовлюються самою цільовою культурою. Культурні відмінності між регіонами або відмінності 
між різними періодами часу також істотно визначають перекладання. Вплив внутрішньокультурних 
чинників часом призводить до стилістично відмінних перекладів одного й того самого тексту, а то й 
до текстів відмінних у смисловому плані. А найважливішими  внутрішньокультурними чинниками є 
стратегічна орієнтація перекладача [3]  та вплив стилю епохи [4; 5]. 

Стратегії перекладу включають два основні завдання: вибір іноземного тексту для перекладу та 
вибір методу перекладу [3: 240]. Обидва ці завдання визначаються різними чинниками: не лише 
культурними, але також економічними і політичними. Стратегії у створенні перекладів відразу 
виникають у відповідь на внутрішні культурні зміни. На певному етапі  домінує одна стратегія, на 
другому – інша, а іноді вони виступають на рівних. І ці тенденції безпосередньо впливають на 
діяльність перекладача. Стратегічна спрямованість перекладача залежить від тієї культури, до якої він 
себе відносить, що робить переклад врешті-решт або більш дослівним або більш вільним; таким, що 
очужує, або таким, що асимілює; відкритим або закритим [6; 7; 8].  

Стратегія "натуралізації" адаптує до сприймаючої культури, в той час як стратегія "очуження" 
мотивується активним імпульсом зберегти мовні та культурні відмінності шляхом відхилення від 
внутрішніх цінностей. Стратегія "натуралізації" знаходить сильну та впливову підтримку на початку 
XVII ст.. Так, Н. Перро д’Абланкур, видатний французький перекладач XVII ст., доводив, що 
еліптична лаконічність прози Тацита має передаватися вільно, із вставками пояснювальних фраз та 
пропуском відхилень від норми, "щоб не образити вишуканості нашої мови" [9]. Під упливом  
д’Абланкура, англійський перекладач Дж. Денгем передає ІІ книгу "Енеїди" Вергілія героїчними 
двовіршами, пояснюючи це тим, що "якби Вергілію довелося говорити англійською мовою, то він був 
би змушений промовляти не лише як представник цієї нації, але і як людина цього покоління". 
Д’Абланкур та Денгем не просто модернізували іноземні тексти – обидва перекладачі фактично 
підтримували літературні стандарти соціальної еліти при створенні культурного спадку для своїх 
націй на основі архаїчних іноземних культур [7; 10].  

Стратегія "очуження" в перекладі вперше була сформована в німецькій культурі в періоди 
класицизму та романтизму, а Ф. Шлейєрмахеру належить найбільш експліцитне її теоретичне 
обґрунтування. У 1813 р. у лекції "Про різні методи перекладу" [6]  він констатував, що існують лише 
два методи перекладу: переклад, орієнтований на автора, або переклад, орієнтований на читача. 
Шлейєрмахер стверджував, що більшість перекладів були такими, що "натуралізують", але сам 
віддавав перевагу стратегії "очуження", здатній продемонструвати мовні та культурні відмінності. Ця 
стратегія може виявити відмінності, лише кидаючи виклик літературному канону, професійним 
стандартам та етичним нормам у культурі перекладу [8]. 

Цей аргумент Шлейєрмахера Антуан Берман назвав "етикою перекладу" [11: 12], адже текст 
перекладу перетворюється в  місце,  де інокультурна цінність не стирається, а, навпаки, проявляється, 
хай навіть ця цінність і не може бути висловлена у своїх власних поняттях, а лише в поняттях 
цільової мови.  І хоча "очужуючий" переклад прагне до того, щоб викликати відчуття іноземного, 
насправді він обов’язково є реакцією на внутрішню ситуацію в сучасній культурі. Сам Шлейермахер 
розглядав цю стратегію перекладу як найважливішу практику в Прусському національному русі під 
час наполеонівських воєн: він відчував,  що це могло б збагатити німецьку мову, розвиваючи елітарну 
літературу, вільну від французького впливу, що домінував у німецькій літературі [3]. Стратегія 
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"очуження" забезпечує вибір іноземного тексту  та розвиток методу перекладу в напрямках, які 
виключені домінуючими цінностями мови [3; 7]. Розуміючи, що переклад не може бути абсолютно 
тотожним тексту оригіналу, Шлейєрмахер пропонує перекладачу робити вибір між методом, що 
"одомашнює", тобто пристосовує іноземний текст до культурних цінностей вітчизняної культури 
("наближаючи автора до читача"), та методом, що "очужує", який протиставляється домінуючому 
канону і спрямований на його перегляд, який спонукає прагнення зберегти мовні та культурні 
відмінності шляхом відхилення від панівних цінностей  мови перекладу [7; 8], ("наближаючи читача 
до автора"). 

Оскільки стилі написання відрізняються від епохи до епохи, то деякі тексти, створені століття-два 
тому, тепер можуть розглядатися як архаїчні та незрозумілі. Як же передавати в перекладі твори, 
віддалені у часі, так, щоб вони були включені в сучасне культурне життя, адже переклад – як не 
парадоксально це може здатися на перший погляд – здатен зробити іноземний оригінал ближчим до 
іноземного читача, аніж оригінал, який було створено кілька сторіч тому, стоїть до читача, з ним 
одномовного. "Українцю наших днів легше орієнтуватися в перекладах з Данте та Шекспіра, ніж 
сучасним англійцям чи італійцям у величних творах своїх класиків", – стверджує В. Коптілов [4]. 
Національні літературні мови розвиваються нерівномірно, тому лінійної відповідності у часі при 
перекладі не одержуємо: так, українська та російська темпорально дрібніші  за англійську. Але 
важливо пам’ятати, що всяка стилізація умовна, що не можна просто копіювати мову, скажімо, 
французького чи англійського XVI ст. Роки, що минули з того часу, наклали свій відбиток не лише на 
ритм, лексику мови, але й на наше сприйняття її [12].  

Складнішим є питання про потребу збереження в перекладі мовностильових засад літературного 
напрямку, до якого належить першотвір, адже через специфіку історичних умов розвитку літератури 
певного народу в ній можуть бути відсутні певні етапи (скажімо, в українській літературі – 
класичного, а в російській – барочного) й, отже, не сформувалися й мовні засоби виразу відповідної 
образності [4]. І тоді перекладачу доводиться створювати ці засоби за  зразками першоджерел, 
уміщуючи свій переклад у належну історичну перспективу [4]. 

При перекладі літературного твору завжди варто пам’ятати слова М.Л. Ґаспарова  про те, що 
"переклад повинен вписуватися у стилістичну перспективу  вітчизняної словесності" [13]. Людям 
лише здається, що вони перекладають якоюсь нейтральною мовою. Завжди можна зрозуміти, в які 
часи створювався переклад. Позаісторичної стилістики не існує. Інша справа, що можна 
орієнтуватися на "найновіші" елементи мови, на "мову  вулиці", на жаргонні слова, а можна обирати 
більш консервативний план. Проте не варто впадати в ілюзію, що можна писати російською мовою 
пушкінського часу чи українською шевченківського, та й навіть часів Лесі Українки.  "Можна бути 
дуже обережним зі словником, але викаже ритм, просодія, так би мовити, постава мови. Хоча в 
цілому мова перекладу менш історична, ніж мова творчості" [14].  

Отже, чинники культури, що впливають на переклад, можна розподілити на міжкультурні та 
внутрішньокультурні. До перших належать: а) специфічно-культурні вислови;  б) естетичні 
відмінності; в) політичний вплив; г)  етичний вплив; у той час як до інших: а) стратегічна орієнтація; 
б) вплив стилю епохи. П е р с п е к т и в у  подальшого дослідження бачимо у більш детальному 
вивчені кожного із згаданих чинників.  
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ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЇ "РАДІСТЬ" У РІЗНИХ КОМУНІКАТИВНИХ ТИПАХ РЕЧЕНЬ 

В статті йдеться про вираження емоції "радість" синтаксичними засобами. Розглянуто різні 
комунікативні типи емотивних речень зі значенням "радість". Стверджується, що найінтенсивніше 

дана емоція виражається у власне окличних реченнях. 

Вивчення засобів вираження емоційного значення є однією з актуальних проблем сучасного 
мовознавства. Зростаючий інтерес до цієї проблеми з боку вітчизняних та зарубіжних учених і 
відносно швидке накопичення конкретних знань у цій сфері викликають необхідність вивчення 
мовних засобів вираження емоційного значення в мовленні. Незважаючи на те, що в літературі 
зустрічається точка зору, яка повністю ігнорує емоції при дослідженні функціонування мови [1], 
більшість учених схильні розглядати емоційність як частину спільної задачі опису системи мови, 
оскільки виразові засоби взаємозумовлюють один одного і завдяки взаємозв’язку вони утворюють 
систему [2: 39]. 

Засобами вираження емоційного значення займалася, зокрема Е.А. Нушикян, досліджуючи 
співвідношення лексичних та інтонаційних засобів. Але особливу увагу дослідниця приділила 
інтонації емоційного мовлення. Мета нашого дослідження – з’ясувати, як емоція "радість" 
передається за допомогою синтаксичних засобів і в яких типах речень вона себе проявляє. Для цього 
ми досліджували діалогічне мовлення, представлене у творах сучасних англійських письменників, що 
дозволило нам виявити основні синтаксичні структури, в яких виражається емоція "радість". 

Вивчення емотивного синтаксису з погляду функціонального типу висловлювання показує, що 
емоція "радість" може бути реалізована в будь-якому комунікативному типі, хоча найчастіше 
зустрічається в окличних реченнях, що цілком природно, оскільки основне завдання цьоготипу 
речення – виражати емоції. Отже, окличними можуть бути будь-які речення, що виражають високий 
ступінь емотивної насиченості. З цієї причини деякі дослідники не відносять окличні речення до 
самостійного комунікативного типу. Е.А. Нушикян розрізняє власне окличні та невласне окличні 
речення [3: 36]. Власне окличні речення мають специфічну структуру, наприклад: What + n! That + n! 
How + adj + n(prn) + Verb тощо. Проте такі синтаксичні моделі лише сигналізують про емоційне 
забарвлення речення. Для того, щоб вони виражали радість, а не іншу емоцію, їх слід заповнити 
відповідною емотивною лексикою з семою joy: 

1) "Great heavens!" my father cried. "What a wonderful thought! What a beautiful idea! We’ll give a 
dinner in their honor!" [4: 195]. (What + n!). 

2) "Go America! That’s great grassroots speech, Francy. We need you on TV saying that." [5: 184). (That 
+ n!). 

3) "Good idea," she said… 
"That’s wonderful," he praised. [5: 199]. (That + adj!). 
4) Gwerath gazed at them longingly. "Oh cousin, how fortunate you are. I should always be happy if I had 

something so important live for!" [6: 134]. (How + adj + n(prn) + Verb). 
5) "It’s too many!" I said 
"It’s beautiful!"he cried. [4: 147]. (It + adj!). 
До власне окличних речень, y яких виражена емоція "радість", належать і ті речення, які 

використовують готові штампи і вигуки типу Great!, Bravo!, My God!, Splendid! та інші. Наприклад: 
6) "Bravo!" said Dad. [7: 151]. 
7) "Yes!" Matt shouted as he ran over to Jesse. "Amazing throw!" [8: 15]. 
8) "Great idea!" said David, pushing his glasses back up the bridge of his nose. [9: 60]. 
9) "Excellent! Excellent!" cried Mr. Parker. [10: 50]. 
10) "Fantastic," the doctor said again. "Absolutely fantastic!" [4: 165]. 
11) "Gippee! We can unpack now – here’s a gift of ten thousand dollars!" [11: 146]. 
12) "What do you know, I got a letter today informing me I’m on the short list for a MacArthur." 
"My God, Jake, that’s fantastic!" [12: 177]. 
13) "Splendid!" cried the dean, "That’s exactly what I needed to hear." [12: 195]. 
Як видно з вищенаведених прикладів, більшість вигуків, а також вигукових слів містять оцінний 

компонент позитивної оцінки. Такий тісний зв’язок емотивності та оцінності у слові завдячує тому, 
що емоція та оцінка беруть однакову участь в актах відображення і пізнання, представляючи в них 
вираження суб’єктивної сторони результатів, які оцінюють ставлення відображуючого суб’єкта до 
відображуваних об’єктів та їх властивостей [13: 104]. Емотивні компоненти радості, які беруть участь 



Н.П. Киселюк. Вираження емоції "радість" у різних комунікативних типах речень 

139 

у комунікації, релевантні для її успішного та адекватного здійснення, оскільки вони здійснюють 
семантичне представництво оцінюючих ставлень людей до об’єктів відображення. 

До невласне окличних речень Е.А. Нушикян відносить речення основних трьох комунікативних 
типів – питальні, розповідні та спонукальні, які стають окличними в певному контексті завдяки тому, 
що виражають високий ступінь емоції [3: 36]. Наші дослідження показують, що радість може бути 
реалізована в будь-якому з цих комунікативних типів. Наприклад:  

14) Janine nodded. "What happened tonight was exciting." 
"Yeah!" 
"I’m glad you let me come in and talk". [7: 144], (розповідне речення). 
15) – I’m glad that you seem to have forgotten what it was. Glad for you!" [14: 191], (розповідне 

речення). 
16) "Only think of it, Mary." he cried. "To have him with us at last! And two of his friends joining him 

tomorrow!" [10: 80], (спонукальне речення). 
17) "Have a good time. I’ll miss you!" he shouted, fairly bursting with happiness and exploding with 

laughter. "Bon voyage!" [11: 72], (спонукальне речення). 
18) "Why indeed?" Cried Charlotte; and spoke with such warmth that Reginald, turning to his friend, 

cried triumphantly. 
"There, what did I say, Henry? I told you Miss Heywood would see everything the same as we do." [10: 

80], (питальне речення). 
19) "Mon dieu!" Lily said. "Can this be so? Could this be magic?" [15: 183], (питальне речення). 
Як видно з вищенаведених прикладів, рівень емоційної насиченості в розповідних реченнях 

набагато нижчий, ніж у реченнях інших типів. Це зумовлено тим, що в розповідних реченнях мовець 
не стільки виражає радість, скільки повідомляє про неї, описуючи свій емоційний стан, а, як 
стверджує В.І. Шаховський, вираження емоцій та їхній опис здійснюється різними групами лексики 
[13: 100]. При цьому лексика, яка позначає емоції, не є емотивною, вона індикативна, логіко-
предметна: "glad", "happy", "excited" тощо; все це – лише позначення радісного емотивного стану, тут 
немає "заряджаючого" компонента. Таким чином, радість, представлена в розповідних реченнях за 
допомогою описової лексики, являє собою не безпосередньо емоцію, а лише думку про неї, тоді як 
радість, виражена у власне окличних реченнях, за допомогою емотивів, є мовною маніфестацією цієї 
емоції. 

Щодо питальних речень, то для вираження радості здебільшого використовуються риторичні 
питання, які за своєю формально-граматичною структурою збігаються з будь-яким типом питання, 
але цілком відрізняються від нього за змістом, оскільки не вимагають відповіді співрозмовника. 
Таким чином, вони знаходяться на межі двох комунікативних типів речень – питального та 
розповідного, на що вказує М.Я. Блох [16: 265]. 

На відміну від інших емоцій, таких, як гнів, роздратування, страх, відчай, для вираження радості 
спонукальні речення вживаються відносно рідко. Очевидно, це пов’язано зі специфікою такої емоції, 
яка більше орієнтована на експресію, ніж на спонукання до дій. 

Інтонацію живого мовлення додають висловлюванню номінативні речення. Номінативними 
вважаються одноядерні речення, основою яких є єдиний ядерний компонент, виражений іменником 
[17: 141]. Смислові та емоційні відтінки номінативних речень зумовлюються, в основному, лексико-
граматичним значенням компонентів, які їх утворюють, та контекстом. Зазначимо також, що за 
допомогою номінативних речень емоцію "радість" можна як описати, так і виразити, наповнюючи 
синтаксичні структури відповідною емотивно забарвленою лексикою. Наприклад: 

20) "Civilization, civilization indeed!" cried Mr. Parker, delighted. [10: 22]. 
21) Betty!! Her name was Betty and he was going to see if he could see her. He pushed his bicycle 

downhill, into the wind. Clicking into middle gear, shouting back at the hollow blasting wind all his flattened 
breath. Betty Dalton! It had been very difficult to discover her name. [14: 107]. 

22) Victory. She rode faster. By the time she parked her bicycle in the carport she was breathless. [5: 
221]. 

У прикладах 20 та 21 інтенсивність вираження радості досягається за допомогою повтору – одного 
із синтаксичних засобів інтенсифікації висловлювань [18: 98]. 

Таким чином, емоція "радість" може бути реалізована в будь-якому комунікативному типі 
речення. Найяскравіше вона представлена у власне окличних реченнях, які мають таку структуру: 
What + A! That + adj! How + adj! It’s + adj!, а також використовують готові штампи та вигуки. У 
розповідних реченнях, порівняно з іншими комунікативними типами, рівень емоційної насиченості 
менший. Перспективою подальшого дослідження є вивчення вигуків, які використовуються у власне 
окличних реченнях для вираження радості. 
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Киселюк Н.П. Выражение эмоции "радость" в различных коммуникативных типах 
предложений. 

В статье речь идет о выражении эмоции "радость" с помощью  синтаксических средств. 
Рассмотрены различные коммуникативные типы эмотивных предложений со значением "радость". 
Доказывается, что наиболее интенсивно данная эмоция выражена в собственно восклицательных 

предложениях.. 

Kyselyuk N.P. Expression of the emotion "joy" in different communicative types of sentences. 

The article deals with the expression of the emotion "joy" by syntactic means of communication. Different 
communicative types of emotive sentences with the meaning of "joy" are distinguished. It is proved that this 

emotion is expressed most intensively in the proper exclamatory sentences. 
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СЛУХАЧ І ВАРІЮВАННЯ ТЕМАТИЧНОГО АСПЕКТУ ДИСКУРСУ 

У статті проаналізовано  вплив чинника слухача на вибір теми мовцем, спосіб подання теми 
(експліцитний чи імпліцитний) та мовно-мовленнєві засоби, які використовуються мовцем; 
досліджено екстралінгвістичні чинники, характерні для ситуацій, у яких відбувається/не 

відбувається вплив чинника слухача на тематичний аспект дискурсу, а також розглянуто пов’язані з 
цим аспектом слухачевоорієнтовані стратегії мовця. 

Акт уа л ь н і с т ь  дослідження аспекту комунікантів дискурсу зумовлена загальною 
антропоцентричною спрямованістю сучасних лінгвістичних розвідок та визначає актуальність цього 
дослідження, об ’ є к т ом  якого є слухач (С) – учасник, комунікативно-позиційний статус якого 
відмінний від статусу адресанта та адресата дискурсу. 

З огляду на значно меншу увагу, що донедавна приділялася цьому типу комунікантів, у нашій 
роботі всебічно аналізуємо вплив чинника С на вербальну складову неофіційного діалогічного 
дискурсу. 

Метою статті є вивчення чинника С та варіювання тематичного аспекту дискурсу. 
При аналізі взаємодії чинника С та мовно-мовленнєвих ознак вербальної складової неофіційного 

діалогічного дискурсу пріоритетний критерій визначаємо тематизованість / нетематизованість С. 
Авторами підкреслюється, що далеко не всі характеристики ситуації є комунікативно-релевантними: 
"навряд чи можливо, що моя інтерпретація висловлювання співрозмовника буде залежати від того, 
руде в нього волосся чи ні (подібна залежність має місце лише в тому випадку, коли ця ситуаційна 
деталь є тематизованою)" [1: 12]. Отже, у відповідності до вищезазначеного критерію виділяємо: 

−  тематизований С; 
−  нетематизований С. 

У попередніх розвідках ми розглянули тематизованих С [2], і тепер концентруємо увагу на 
нетематизованих С. 

Для комуніканта, який розвиває певну тему, важливо не тільки оформити її таким чином, щоб 
вона здійснила такий уплив на реципієнта, який передбачає  комунікативний намір мовця (М). 
Наскільки успішно адресант справляється з поставленим завданням залежить і від його 
освідомленості у темі, і від арсеналу мовних засобів, які він використовує [3: 65]. 

У ході дослідження нами було встановлено, що вплив нетематизованих С на варіювання 
тематичного аспекту дискурсу відбувається у таких напрямках: 

1) уплив на вибір теми; 
2) уплив на спосіб подання теми; 
3) уплив на мовно-мовленнєві засоби, що використовуються М. 
Що стосується першого пункту, нами встановлено, що, в залежності від комунікативної ситуації, 

С може як здійснювати вплив на вибір теми мовцем, так і жодним чином на цей вибір не впливати. 
У першому випадку, обираючи тему, М бере до уваги присутність С, і, якщо М налаштований на 
комунікативну співпрацю з С,  він добирає тему таким чином, щоб вона була цікавою та зрозумілою 
С (приклад 1): 

(1) Nick spread his hands. ‘No politics. No religion.’ 
‘Oh God, that reminds me. Did I tell you? Father Tim had a heart attack. You might send him a note.’ 
‘Serious?’ 
‘Well, he thought it was indigestion.’ Larry said, coming out of the bedroom, smoothing his tie 

(J. Kanon). 
Після бесіди на політичну тему, яка призвела до невеликої конфліктної ситуації через те, що Нік 

та його мати з Ларрі мають інші політичні погляди, мати змінює тему на нейтральну, пригадуючи 
Отця Тіма, який добре відомий як адресату (Ніку), так і С (Ларрі). 

Якщо ж М, ураховуючи  присутність С, налаштований на комунікативну дискримінацію, обрана М 
тема є нецікавою або незрозумілою для С (приклад 2). 

(2) "Okay, I agree with Ken. Not the silicon shit, the boomeritis shit," said Carolyn.  
"Oh, let’s don’t talk about this, it’s like doing homework," Kattish interrupted.  
"I won’t kill you, Kat. Here’s how I see it…" (K. Wilber) 
В цьому прикладі М (Каролін) наполягає на продовженні теми, розпочатій у попередньому 

мовленнєвому обміні Кеном, про штучний інтелект та покоління бумеритів, знаючи, що для Кеттіша, 
якого вона ідентифікує як С, ця тема є нецікавою. 

У другому випадку (С не впливає на вибір теми мовцем) М, ураховуючи присутність С, тим не 
менше спеціально не прилаштовується під останнього при виборі теми, тому не відбувається 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 28. Філологічні науки 

142 

кореляції між присутністю С та вибором теми. Отже, у цьому випадку тема може бути як цікавою та 
зрозумілою для С (приклад 3), так і навпаки (приклад 4). 

(3) "You gotta keep your eyes open, dammit," Harry Rex growled. 
"What did I hit?" 
"That hill beyond the oak trees." 
"Try it again," Rafe said. (J. Grisham ) 
Віллі вчиться стріляти, Гаррі Рекс знущається з нього, незважаючи на присутність С (Рейфа), 

через те, що у Віллі не виходить влучити у мішень. Рейф, який власне вчить Віллі стріляти, 
намагається підтримати свого учня. У цьому полілозі тема стрільби є цікавою та зрозумілою усім 
його учасникам. 

(4) Lara introduced the zoning commissioner to a group of musicians. The commissioner stood there, 
trying to follow the discussion. 

‘Do you know what Rossini felt about Wagner’s music? One day, he sat his ass on the piano keys and 
said, "That’s what Wagner sounds like to me."’ 

‘Wagner deserved it. When a fire broke out at the Ring Theatre in Vienna during a performance of the 
Tales of Hoffmann, four hundred people burned to death. When Wagner heard about it he said, "That’s what 
they get for listening to an Offenbach operetta."’ 

The commissioner hastily moved on (S. Sheldon) 
У цьому прикладі музиканти, не враховуючи С, який не розуміється на музиці та композиторах, 

продовжують дискусію, яка є абсолютно незрозумілою для С. 
Проведений нами аналіз свідчить, що екстралінгвістичні чинники ситуацій, в яких відбувається / 

не відбувається вплив С на вибір теми М, є досить різноманітними, і кореляції між ними та тим, чи 
впливає чинник С на вибір теми, чи ні, не простежується. 

Вплив С на спосіб подання теми проявляється в тому, що М, враховуючи присутність С, подає 
тему експліцитно чи імпліцитно. Як зазначають автори, для адекватної взаємодії у процесі 
представлення теми однією з важливих умов є правильна співвіднесеність із дійсністю, тобто 
адекватна референція [3: 69; 4: 51; 5: 97]. 

Нами встановлено, що експліцитність подання теми зумовлюється низкою екстралінгвістичних 
чинників, до яких ми відносимо у соціальному плані – однаковий або вищий статус С (приклад 5); у 
міжособистісному плані – близькість стосунків (приклад 3); у психологічному плані – налаштованість 
комунікантів на успішну кооперативну комунікацію (приклад 1). 

(5) ‘I’ve booked somewhere for dinner! Hurry up, Chila sweetie!’ 
Sunita tapped Tania apologetically. ‘Er, don’t you think we ought to go in for five minutes? You know, 

bless the three-piece suite and that?’ 
‘Look, I was lucky to get this reservation. If we’re late there’s twenty other wannabes who’ll just grab our 

table…’ (M. Syal) 
У цьому прикладі усі три комуніканти (М, адресат, С) є подругами і мають однаковий статус у 

соціальному вимірі. 
Імпліцитність у нашому дослідженні розуміємо і як результат опущення окремих елементів у 

синтаксичній структурі речення [6; 7], і як непрямий спосіб подання [8; 9; 10]; і як імпліцитний спосіб 
вираження пропозиційного змісту висловлювання [11], оскільки за результатами дослідження усі 
вищезазначені аспекти можуть бути результатом упливу С (приклади 6, 7, 8, відповідно). 

(6) – Will you have to go back? 
The children were watching them both with great interest. 
We’ll see. –  He contrived a cheerfulness (L. Deighton ) 
У цьому прикладі М (мати) задає питання адресату (своєму чоловікові) про необхідність його 

повернення до розвідувальної роботи. При цьому є присутніми С (їхні діти). Для того щоб вони не 
зрозуміли, про що говорять дорослі, М використовує еліптичне речення, недоговорюючи, куди саме 
повинен повертатися батько. 

(7) Then he strolled, in his shirt sleeves, into the office of his Minister of State 
 –  Ken, I could do with a word with you in private. 
Joyce gathered up some papers and left the room (J. Mortimer). 
У наведеному прикладі Леслі Тітмусс, звертаючись безпосередньо до Кена, здійснює по 

відношенню C (Джойс, секретарка Кена) непрямий мовленнєвий акт. 
(8) His father took her hand. ‘Thank you.  For bringing him. I owe you a great debt.’ 
‘I’m glad someone does,’ she said cheerfully, refusing to be solemn (J.Kanon) 
У цьому прикладі М (Моллі) імплікує, що С (Нік) не відчуває жодної вдячності за те, що вона 

організувала його зустріч із батьком. 
Імпліцитність подання теми корелює з низкою екстралінгвістичних факторів, до яких, за 

результатами нашого дослідження, відносимо: соціальному плані – нижчий статус С (приклад 6); у 
міжособистісному плані – дистантність стосунків (приклад 7); у психологічному плані – небажання М 
робити своє висловлювання зрозумілим С (приклад 9). 
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(9) ‘ My thing get there?’ Dixon asked. Eventually, Stern realized he was referring to the safe. He 
decided not to ask why the present discussion brought it to mind. 

‘ Quite secure,’ Stern answered (S. Turow). 
Діксон під час гри у гольф запитує Стерна про те, чи отримав він сейф Діксона, в якому той 

переховує документи, що свідчать про його причетність до незаконних махінацій на біржі, у 
присутності Ралфа, ще одного гравця у гольф, який не є їхнім близьким приятелем. 

Що стосується впливу С на мовно-мовленнєві засоби, то наявні ситуації, коли такий уплив має 
місце, і випадки, коли чинник С не впливає на добір мовно-мовленнєвих засобів, що їх використовує 
М у присутності С. 

Нами зареєстровано такі екстралінгвістичні чинники, що зумовлюють уплив С на мовно-
мовленнєві засоби: у соціальному плані – вищий статус С та/або різні антропометричні 
характеристики С (напр., жіноча стать та/або старший вік С) (приклад 10); у міжособистісному плані 
– дистантність стосунків (приклад 11); у психологічному плані – налаштованість М на 
комунікативний конфлікт із С, коли він не бажає, щоб С зрозумів, про що йдеться (приклад 12). 

(10) "What the fuck," said Eric, moving toward the detectives. 
Demetri said, "Stand back, son". 
" I’m not your fucking son. If I was, my knuckles would be scraping the ground" (J. Kellerman). 
М (Ерік) навмисно використовує нецензурні слова, звертаючись до адресатів (поліцейських 

Деметрі та Корна) у присутності  С (cвоєї сестри та лікаря), щоб подратувати останніх. 
(11) I wanted to say, "Fuck". But since I didn’t know Gwen well enough, I just said, "Shit" (E. Segal). 
М (І) звертається до свого університетського приятеля, з яким вони дуже товаришували, і на якого 

він розсердився. Але з його дружиною, теж присутньою при розмові, він ледь знайомий, тому М під 
упливом чинника С вирішує використати більш нейтральний мовний засіб для реалізації свого 
комунікативного наміру. 

(12) ‘It is extraordinary, isn’t it,’ says Sarah, in whose house they are all sitting, ‘how many people have 
had girls recently?’ 

‘Lucky for the boys, though,’ Natalie says. ‘I’d better teach Olivia about the birds and the bees early.’ 
(J. Green) 

М (Наталі), звертаючись до адресата (Сари) у присутності С (дітей) уживає вислів about the birds 
and the bees, щоб не вимовляти дітях слово sex. 

Екстралінгвістичними чинниками, характерними для ситуацій, коли С не здійснює впливу на 
добір М мовно-мовленнєвих засобів, є такі: у соціальному плані – нижчий або рівний статус С та/або 
однакові антропометричні характеристики (приклад 5); у міжособистісному плані – близькість 
стосунків (приклад 13); у психологічному плані – неврахування M комунікативних інтересів С 
(приклад 14). 

(13) Nobody has noticed Sam and Chris making their way round the table to their seats, and everyone 
starts laughing. 

Bella stand up to give Sam a hug, although it’s not easy with the ever-growing baby. 
‘Twins?’ Bella cannot resist, and Sam hits her. 
‘Oh fuck off,’ she laughs, because she knows that Bella knows how fed up she is with being told she must 

be carrying an entire rugby team (J. Green). 
М (Сем) не вважає за потрібне добирати мовних засобів, звертаючись до адресата (Белли, своєї 

подруги) у присутності С (Кріса, свого чоловіка), оскільки усі три знаходяться у близьких стосунках. 
Чинник С може не впливати на жоден із вище перелічених аспектів – ані на вибір теми, ані на 

спосіб її подання, ані на добір М мовно-мовленнєвих засобів, хоча присутність С відома М, але він не 
вважає за потрібне рахуватися із цим фактом (приклад 14). 

(14) Richard: I’ve just told you, mother, I’m not hungry.  
Mrs. Bartlett: But I’ve got it all ready for you. Just have a –  
Richard: I don’t want any bloody food. How many times do you want telling, you stupid woman? 
The words were cruel and harsh, the tone one of scarcely repressed fury. He stalked out of the room, and 

almost immediately the front door slammed with a thudded finality. 
Mrs. Bartlett: I’m awfully sorry, inspector. 
Morse: Don’t worry about me, Mrs. Bartlett. Some of the youngsters these days, you know (C .Dexter). 
Відповідно до того, яким чином той факт, що С здійснює/ не здійснює вплив на тематичні аспекти 

дискурсу, корелює із слухачевоорієнтованими стратегіями М, виділяємо стратегії тематичної 
співпраці /дискримінації, інформативної співпраці / дискримінації та мовної співпраці /дискримінації. 

Використання М слухачевоорієнтованої стратегії тематичної співпраці (приклад 1) полягає в тому, 
що він підбирає тему таким чином, щоб вона була цікавою та зрозумілою С.  

Використання М слухачевоорієнтованої стратегії тематичної дискримінації (приклад 2) полягає в 
тому, що він свідомо підбирає тему таким чином, щоб вона була нецікавою та /або незрозумілою С. 
Разом із тим, М може дискримінувати С в тематичному плані випадково, не маючи цього на меті 
(приклад 4). 
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Інформативна співпраця полягає в тому, що М обирає такий спосіб подання теми, який був би 
зрозумілим С, при цьому спосіб подання теми може бути як експліцитним (приклад 5), так і 
імпліцитним (приклад 8), у залежності від інших екстралінгвістичних чинників (соціального статусу 
С, близькості стосунки, тощо).  

Інформативна дискримінація полягає в тому, що М подає тему таким чином, щоб вона була 
повністю або частково незрозуміла для С, при цьому має місце імпліцитне подання теми (приклад 6, 9). 

Стратегія мовної співпраці передбачає використання М таких мовно-мовленнєвих засобів, які 
були б зрозумілими і відповідали соціальному статусу С (приклад 11, 12, 13). Таким чином, у цьому 
випадку спостерігаємо парадоксальну, на перший погляд ситуацію, коли ми реєструємо використання 
мовцем стратегії мовної співпраці і у випадках, коли С здійснює вплив на вживання М певних мовно-
мовленнєвих засобів і коли С упливу на цей чинник не здійснює. Справа в тому, що у прикладі 13 
використане М словосполучення fuck off, з одного боку, є зрозумілим та прийнятним як для адресата, 
так і для С (стратегія мовної співпраці), з іншого – М використав би той самий зворот і за відсутності 
С (С не впливає на вибір М мовно-мовленнєвих засобів).  

Стратегія мовної дискримінації передбачає використання М таких мовно-мовленнєвих засобів, які 
були б незрозумілими та/або не відповідали соціальному статусу С, не були б для нього прийнятними 
(приклад 10). Разом із тим, М може дискримінувати С в мовному плані, не маючи такого 
стратегічного наміру. Це відбувається, коли М, незважаючи на те, що присутність С йому відома, не 
враховує його комунікативних інтересів (приклад 14). 

Отже, доходимо в исн ов к у , що взаємодія чинника С та варіювання теми насамперед 
визначається стратегією М, який ураховує або не враховує наявність С та, відповідно до низки 
екстралінгвістичних чинників іособливостей використання мовних ресурсів, обирає тему, спосіб її 
подання та засоби її реалізації, виявляючи співпрацю із С або дискримінацію С. 

Пер сп е кт ив ою  дослідження є аналіз співвіднесення стратегій тематичної, інформаційної, 
мовної співпраці/конфронтації з дискурсивними стратегіями гармонії/конфронтації. 
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Козырева М.С. Слушающий и варьирование тематического аспекта дискурса. 
В статье анализируется влияние фактора слушающего на выбор темы говорящим, способ 
представления темы (эксплицитный или имплицитный) и языковые и речевые средства, 

используемые говорящим; исследуются экстралингвистические факторы, характерные для 
ситуаций, в которых осуществляется влияние фактора слушающего на тематический аспект 

дискурса, а также рассматриваются связанные с этим аспектом ориентированные на слушающего 
стратегии говорящего. 

Kozyreva M.S.  Listener and varification of the discourse thematic aspect. 
The article focuses on the analysis of the  listener’s factor influence on the speaker’s thematic choice, the 
way of introducing the theme (explicit or implicit) and language and speech means used by the speaker; 

extralinguistic factors typical of the situations, in which the listener’s factor influences the thematic aspect of 
the discourse, are studied; listener oriented strategies of the speaker, which are related to this aspect, are 

analysed. 
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РОЛЬ МЕТАМОВНИХ КОРЕЛЯТІВ У МЕТОДОЛОГІЧНОМУ АПАРАТІ ВИЗНАЧЕННЯ 
НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ МАРКОВАНОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ 

(на матеріалі англійської фразеології) 

У статті розглянуто основні метамовні кореляти когнітивного простору фразеологічної одиниці. 
Проаналізовано взаємодію образу з прототипом у процесі визначення національно-культурної 

маркованості фразеологічної одиниці. 

Широке розуміння культури в сучасному науковому дискурсі охоплює систему опосередкованих 
людською свідомістю "опредмечених" та означених інтра- і інтерособистісних відносин. Культура 
представлена сукупністю концептів, виражених у різноманітних рядах (в еволюційно-семіотичних 
рядах, у парадигмах, стилях, константах). Наукова парадигма співвідношення "мова і культура" 
отримує якісно новий підхід щодо мовної реалізації національних картин світу, який об’єднує 
когнітивну і лінгвокультурологічну парадигми на єдину методологічну основу. 

Дослідження концептуальних просторів, вербалізованих мовними одиницями, проводиться на 
основі сучасних теоріях концептуального аналізу – теорія прототипів Е. Рош, фреймова семантика 
Ч. Філлмора, теорії метафори Дж. Лакоффа та М. Джонсона, М. Тернера, концептуальна модель 
структури знань А.Н. Баранова, Д.О. Добровольського. Загальна теорія когнітивних моделей 
спрямована на експлікацію онтологічної природи уявлень, стереотипів мовного колективу. 

Для того щоб зрозуміти, чому певні ознаки об’єкта висуваються на перший план та  передають 
інформацію про бачення позначуваного, яке існує в соціумі, необхідно спочатку проаналізувати 
структуру організації та встановити механізм взаємодії когнітивного та семантичного рівня мовної 
особистості етносу. Мета статті – обґрунтування ролі образу у взаємозв’язку гносеології та 
фразеології. 

Центральною в когнітивному підході до мови є категорія знань. Мова як основний засіб фіксації, 
збереження та передачі знань виступає в якості своєрідної системи різних "упаковок" знань [1: 89].  

Із гносеологічної точки зору знання про світ орієнтовані на діяльність, дії з  річчю, тоді як 
семантика задовольняється ідентифікацією, розпізнаванням речі (явища, процесу тощо). Розгляд 
значення як пізнавальної структури в дослідженнях деяких учених призводив до висунення гіпотези 
щодо існування подвійної природи семантики, віднесення змісту (поняття) до гносеології, зводив 
нанівець акт пізнання та роль автономних елементів мови думки. Потреби інтелектуально-
пізнавальної діяльності людини спрямовані на освоєння дійсності, на прагматичне моделювання 
природних процесів. У процесі пізнання мова не користується порядком, заведеним у реальній 
дійсності, вона здійснює специфічний вибір із нескінченної безлічі способів бачення і саме таким 
чином створює мовні одиниці. У мові існує своя логіка відношень між предметами, явищами, якій 
притаманна споконвічно власна структура, що відображає сукупність уявлень людини про 
навколишню дійсність [2: 90]. Структура знань у ментальному просторі мови складає її 
основоположний "каркас", на якому виростає вся складна сітка семантичних відношень. 

Нерівномірність закріплених за мовними знаками знань про світ зумовлює виведення на рівень 
свідомості окремих фрагментів вербально-семантичної сітки. Слова, фрази і тексти нерівноцінні: 
серед них є більш значущі і менш значущі, та є і найголовніші, визначаючі [3: 170]. 

Лінгво-когнітивний (тезаурусний) рівень задає спосіб квантування асоціативної сітки. По-перше, 
спосіб упорядкування знань ієрархічно-координатний, наділений тенденцією до логіко-понятійного 
вишиковування. По-друге, в якості одиниць цього рівня необхідно розглядати узагальнені (теоретичні 
або буденно-життєві) поняття, великі концепти, ідеї [4: 53]. Мережовий принцип організації 
лексикону та дескрипторний статус слів, які виражають поняття, концепти лінгво-когнітивного рівня 
все-таки зазнають упливу підрядно-координаційного плану впорядкування, впливу стійких 
стандартних зв'язків між дескрипторами (афоризми, крилаті вирази, прислів'я, приказки передають 
суть відображення відносин між об'єктами), але головне те, що адекватне співвідношення їх змісту 
відбувається саме з "вузлами" (дескрипторами) тезауруса, "каркас" якого наділено "ідеографічною" 
природою. 

Тісна взаємодія "енциклопедичної" та власне "мовної" інформації, розгляд лексичного значення як 
одиниці концептуальної структури ставлять їх на один рівень через дедуктивну інтерпретацію зі 
сторони абстрактних логічних схем та спроможність лексичного значення формувати систему наших 
знань, але повна тотожність лексичного значення і поняття призводить до хибного тлумачення 
мовних явищ. 
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Моделювання світу свідомістю демонструє протиставлення логічного та лінгвістичного, тобто 
поняття і значення. Свідомість забезпечує випереджаюче відображення дійсності. Тому багато понять 
формуються на дознаковому рівні свідомості, що у свою чергу наділяє їх статусом конструктів 
свідомості. У єдиній концептуальній системі на абстрактно-узагальненому рівні свідомості 
відбувається знакове відображення мисленнєвих одиниць, вектор орієнтиру суміщається на мовний 
знак; логічні поняття стають семантичними одиницями – значеннями або частинами значень [5: 46-
47]. Мовне поняття як узагальнене, абстрактне знання про дійсність виступає своєрідною "робочою 
формулою" в пізнанні дійсності за допомогою рідної мови. Поняття не тотожне значенню, воно 
опосередковує зв’язок знака з річчю, яку він позначає. 

У процесі визначення національно-культурної маркованості фразеологічної одиниці 
спостерігається явище, коли поняття, які лягають в основу семантики ФО, онтологічно наділені 
загальнолюдським змістом, набувають національного оснащення. Фразеологічне значення умовно 
репрезентує одну з ознак певного поняття, яскравість проявлення якої залежить від рівня мотивації. 
Адже зміст поняття зумовлюється суспільною практикою людей. 

У значенні мовної одиниці використовується не весь зміст певного поняття, а тільки частина, яка 
відома усім членам суспільства. Поняття – певна сукупність загальних і суттєвих якостей предмета [6: 
89]. Інформативна насиченість фразеологізму зумовлюється рівнем мотивованості, напр., ФО to be at 
the top of the ladder (букв. ‘бути на верхніх щаблях драбини’) ‘займати помітне, високе положення’ 
яскравіше зображує поняття ‘соціального статусу’, ніж ФО to go places ‘зробити кар’єру’, to come out 
on top ‘зайняти помітне положення в суспільстві’ [7]. Реконструкція понятійної системи на основі 
фразеологізму показує, як людина осмислює світ. 

Посередниками та засобами в здійснені зв’язку між семантикою та знаннями про світ виступають 
ті елементи метамови, котрі первинно в якості ембріонів мисленнєвих операції спроможні набути 
лінгвістичного змісту та стати "місточком" між мовними значеннями та їх корелятами в дійсності. 
Таким потенціалом та предметністю наділені образи, прототипи. 

Образ надає відчутну форму самому тезаурусу, робить чуттєвою структуру когнітивного рівня, 
знань про світ. Образ не просто виступає знаковим посередником мислення, його символічна або 
семіотична функція акцентує на оглядності, синтетичності і синкретизмові ментального уявлення 
предметів, дій, подій [3: 189]. 

Образ знаходиться у прямій кореляції з прототипом, оскільки прототип – інструмент, з допомогою 
якого людина справляється із безкінечною кількістю стимулів, які постачає дійсність. Член категорії 
дійсності, який розташований ближче до образу, буде оцінено як кращий прототипічний екземпляр 
[7: 37]. Ідентичність, дотична схожість образу і прототипу лише викристалізовують і фіксують 
конкретне або абстрактне уявлення про предмети. Прототип не належить вербальному рівневі, тому в 
сателіті з образом виконує свою соціальну функцію, яка полягає у тлумаченні значень [8: 174]. 
Прототип у вербальній експлікації можна назвати "синкретичним образом", який демонструє 
невербальні компоненти комунікації, етнічні системи метафор, порівнянь тощо [9: 180]. Так, 
баранина виступає в мовній свідомості англійців стравою, якою частують гостей (to cut (one’s) mutton 
with (букв. ‘нарізати баранину з кимсь’) ‘користуватися гостинністю, обідати з кимсь’), а масло 
сприймається як необхідний засіб для існування (one’s bread and butter (букв. ‘хліб і масло’) "хліб 
насущний"; to butter one’s bread (букв. ‘намазувати хліб на масло’) "заробляти на шматок хліба"; to 
have one’s bread buttered for life (букв. ‘мати хліб, намазаний маслом’) "бути матеріально забезпеченим 
на все життя"; to butter one’s bread on both sides (букв. ‘намазувати хліб на обидві сторони’) "дозволяти 
собі зайву розкіш") [11]. 

Онтологічний статус знань передбачає певну єдність розумового змісту людської свідомості. 
Діахроний вимір цього феномену демонструє справжні силові лінії формування знань, особливо 
інваріантної, національної частини. Роль фонових знань у співвідношеннях з мовними одиницями 
проявляється в накопиченні інформації і в надаванні багатовимірності висловлюванням, 
фразеологізмам, текстам. 

Представники континічної теорії слова (Е.М. Верещагін, В.Г. Костомаров) стверджували, що мова 
(точніше слово) – хоронитель знань, тому "прив’язування " фонових знань до лексем розглядалося 
методично неправомірно. Деякі вчені (О.С. Ахманова, І.В. Гюббенет) руйнують цілісність 
функціонального буття фонових знань, відносячи екстралінгвістичну інформацію соціально-
культурного плану до об’єкта лінгвокраїнознавства, а не мовознавства. 

Вищезгадані твердження відносно нерелевантності фонових знань для мовних явищ легко 
спростовуються постулатами когнітивної лінгвістики. Джерелом хибного тлумачення виступає 
нерозрізненість двох рівнів свідомості – мовного (вербального) і невербального (смислового) [9: 179]. 
Фонові знання належать смисловому рівню свідомості. Тому в одних випадках екстралінгвістична 
інформація, необхідна для розуміння висловлювання, може бути навіть не представлена у значеннях 
слів, а лише зведена до мінімальних мовних відрізків, із якими фонові знання співвідносяться [10: 38]. 
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Відповідно значення слова не є вмістилищем знань, а лише формою презентації і актуального 
утримання знань в індивідуальній свідомості  

Пріоритетом у методологічному апараті визначення національно-культурної маркованості 
фразеологогічних одиниць у гносеологічному аспекті виступає образ. Сліди нетривіальних 
семантичних ефектів у формі прототипів, гештальтів лише скеровують напрямок фразеологізації. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Беляевская Е.Г. Когнитивные основания изучения семантики слова // Структуры представления знаний в 
языке./ Под. ред. Березина Ф.М. – М.: Российская академия наук. – С. 87 –110. 

2. Соколовская Ж.П. Проблемы системного описания лексической семантики. – К.: Наукова думка, 1990. – 184 с. 
3. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М.: Наука, 1987. – 262 с. 
4. Караулов Ю.Н. Общая и русская идеография. – М.: Наука, 1976. – 337 с. 
5. Никитин М.В. Основы лингвистической теории значения. – М.: Высшая школа, 1988. – 166 с. 
6. Серебренников Б.А. Как происходит отражение картины мира в языке? // Роль человеческого фактора в 

языке. Язык и картина мира / Под. ред. Б.А. Серебренникова. – М.: Наука. – С. 87-108. 
7. Демьянков В.З. Теория прототипов в семантике и грамматике языке.// Структуры представления знаний в 

языке/ Под. ред. Березина Ф.М. – М.: Российская академия наук. – С. 32 – 86. 
8. Пинто де Лима Ж. Новый подход к прототипам: прагматический взгляд // Вестник Московского ун-та. – 

1995. – № 5. – С.117-126.  
9. Шамота А.Н. Этнопсихолингвистика. Проблемы и методы исследования. // Методологические основы 

новых направлений в мировом языкознании. – К.: Наукова думка – С. 162-191.  
10. Колшанский Г.В. Контекстная семантика – М.: Наука, 1980. – 149 с. 
11. Cowie A., Mackin R. Oxford Dictionary of English Idioms. – Oxford: Oxford University Press, 1993. – 685 р. 

 
Матеріал надійшов до редакції 12.04.2006 р.  

Котловский А.М. Роль метаязыковых коррелятов в методологическом аппарате определения 
национально-культурной маркировки фразеологических единиц 

(на материале английской фразеологии). 

В статье рассмотрены основне метаязыковые корреляты когнитивного пространства 
фразеологической единицы. Проанализировано взаимодействие образа и прототипа в процессе 

определения национально-культурной маркированности фразеологической единицы.  

Kotlovsky A.M. The role of cognitive correlatives in the methodological apparatus of defining the 
national-cultural blend of phraseologaical units (based on English phraseology). 

The paper examines the main cognitive correlatives of the mental space of a phraseological unit. It also 
studies the interaction of an image and prototype in the process of defining national and cultural blend of 

phraseological units. 
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ДІАЛОГІЧНІСТЬ ТЕКСТІВ FIRST-PERSON NARRATIVE ЯК СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ АДРЕСАТА  
(на матеріалі сучасних англомовних жіночих журналів) 

У статті розглянуто прагматичні ознаки текстів first-person narrative сучасних англомовних 
жіночих журналів, пов’язаних зі статусом автора,  його комунікативною інтенцією та 

гіпотетичним адресатом і засобами впливу на нього. 

Мовлення як вид людської діяльності завжди зорієнтоване на виконання певного комунікативного 
завдання. Висловлюючи думки і почуття, людина ставить конкретну мету – повідомити, дізнатися, 
спонукати до виконання тих чи інших дій, переконати, підтримати, тощо. Суттєвою ознакою будь-
якого висловлювання є його адресованість. Тому до завдань сучасної прагматики  входить не лише 
вивчення проблеми інтерпретації наміру мовця, а й встановлення закономірностей використання у 
комунікації мовних засобів для цілеспрямованого впливу на адресата: побудова моделі гіпотетичного 
адресата, моделювання відносин із адресатом, прогнозування його реакцій. Використання мови з 
метою впливу на свідомість широких мас спонукає вчених-лінгвістів до серйозних наукових розвідок 
у сфері масової комунікації, оскільки однією з прагматичних функцій мови є регулювання соціально-
групової поведінки людей [1: 36]. 

На відміну від одиниць мови, одиниці мовлення (висловлювання, текст, дискурс) мають і автора і 
адресата [2: 412]. Про двосторонню природу текстів говорить і В.Г. Колшанський:  "Будь-який текст, 
в тому числі й монологічний, слід розглядати як двохсторонній, як текст звернений до певного 
адресата" [3: 126]. Ця думка є співзвучною ідеї про діалогічність мовленнєвого жанру, висловленій 
багатьма іншими відомими вченими. Так, М.М. Бахтін розглядає мовленнєвий жанр як 
відшліфований у практиці мовного спілкування тип діалогічної орієнтації на конкретну аудиторію [4: 
305]. Згідно з Н.Д. Арутюновою "більша частина мовленнєвих актів чітко адресована" [5: 36]. 
Судження про те, що "жанр функціонує як горизонт сподівань для слухачів і модель творення для 
мовця; це інтерсуб’єктивний комплекс вказівок, що регулює певну сферу мовних взаємин і має різну 
ступінь категоричності" належить С. Гайді [6: 24]. Л.Р. Дускаєва визначає мовленнєвий жанр у 
газетній публіцистиці як модель комунікативної взаємодії журналіста з аудиторією, що здійснюється 
з метою досягнення конкретної мети [7: 100]. 

Отже, будь-яка жанрова форма має не лише вербально виражену смислову позицію автора, а й 
характерну для кожного жанру газети чи журналу комунікативну позицію читача. Адресованість 
вважається одним із найважливіших параметрів тексту і є об’єктом дослідження багатьох вчених. 
Вивчення природи та прагматичних властивостей адресованості проводиться як вітчизняними, так і 
зарубіжними лінгвістами у межах семасіології, лінгвістики та семантики художнього тексту, теорії 
художнього мовлення, літературознавства, естетики і семіотики. Наприклад, категорія адресованості 
у сфері масової комунікації досліджується Г.Б. Козловською на основі синоптичних текстів [8], 
Л.Р. Дускаєва висуває гіпотезу адресата газетних жанрів, А.В. Кікало досліджує засоби вираження 
адресатності у французському політичному дискурсі [9], а О.В. Китиця аналізує їх у публіцистичному 
стилі української мови [10]. Цікавим, на нашу думку, могло б бути дослідження засобів моделювання 
адресату у текстах сучасних англомовних жіночих журналів. Незвжаючи на популярність, їх  прагма-
лінгвістичні особливості залишаються і досі недослідженими. Отже, мета даної статті полягає у 
виявленні та аналізі прагматичних ознак текстів first-person narrative, пов’язаних зі статусом автора, 
його комунікативною інтенцією та гіпотетичним адресатом і засобими впливу на нього. Матеріалом 
для аналізу стали 90 текстів first-person narrative таких жіночих журналів, як Marie Claire, SHE, 
Cosmopolitan, Woman & Home 2002 – 2005 років видання. 

Оскільки розповідь є однією з найпривабливіших репрезентацій досвіду за допомогою мови, 
велика кількість потенційно цікавої для читачів інформації подається у формі текстів first-person 
narrative. First-person narrative грунтується на первинному мовленнєвому жанрі усної розповіді. Усі 
тексти first-person narrative подаються від першої особи, яка представлена як реально існуюча, і 
грунтуються на основі її знань та досвіду. Послідовність викладу матеріалу, вибір вербальних та 
невербальних засобів визначається загальною комунікативною інтенцією текстів first-person narrative 
– формувати стиль життя, поведінки та морально-етичні норми жіночої аудиторії. 

Характерною особливістю текстів масової комунікації, зокрема їх психологічної моделі [11: 20]  є 
відсутність зворотнього зв’язку між комунікантами безпосередньо у межах акту комунікації, що 
пояснюється технічною природою засобів зв’язку. Для текстів жіночих журналів, як і для решти 
засобів масової комунікації, характерним є спілкування, розірване у просторі і часі, і тому зв’зок між 
комунікантами є дистантним, що зобов’язує адресата добре продумати своє висловлювання. Оскільки 
наявність зв’язку між джерелом інформації та її одержувачем є однією з найважливіших умов 
адекватного спілкування, засоби масової комунікації постійно намагаються виправити цей недолік за 
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допомогою різноманітних ефектів, що створюють іллюзію контакту з адресатом: ефект роздумів, 
співпереживання, присутності, словесної наглядності та ін. [12: 59-64] . 

Необхідність швидкого встановлення зворотнього зв’язку визначає специфіку текстів жіночих 
журналів та публіцистичних текстів загалом. Такий зв’язок дає можливість корегувати процес 
кодування інформації, змінювати форму і зміст повідомлення відповідно до особливостей ії 
сприйняття адресатом. На цьому рівні зворотній зв’язок встановлюється по лінії прогнозування 
реакції читача на те чи інше повідомлення [13: 203]. 

За формою вираження тексти first-person narrative є монологічними, тому особливо важливим є 
встановлення контакту з адресатом, стимулювання його уваги, спонукання до певної діяльності. 
Спілкування журналу з читачем полягає у досягненні максимального взаєморозуміння, що передбачає 
врахування психологічних особливостей та задоволення інформаційних очікувань і потреб аудиторії. 

У різних теоріях мовної діяльності учасників комунікації називають по різному: відправник – 
отримувач, реціпієнт – рецептор, автор – інтерпретатор, оповідач – слухач/аудиторія, співрозмовник 
(interlocutor). Ми використовуємо термін "адресат", що підкреслює свідому орієнтацію 
висловлювання на особу, яку можна певним чином охарактеризувати відповідно до її суспільних, 
моральних та інших стандартів, а також психології. Термін "адресант" підкреслює текстову природу 
мовлення, що є відредагованою розповіддю про ту чи іншу подію і поєднує у собі оцінку, ставлення 
оповідача, журналіста, редактора, фотографа. Адресат є кінцевим споживачем повідомлення, 
створеного адресантом. У нашому дослідженні в ролі адресата виступає читач, або жіноча аудиторія.  

Аудиторія завжди поділена на групи людей за певним типом  сприйняття, досвідом, 
уподобаннями, рівнем освіченості тощо. Але попри це вона має певні типологічні характеристики. 
Отримувач інформації повідомлення не є конкретною людиною, а є типом отримувача. Тому 
інформація адресована не до всіх узагалі і не до якоїсь конкретної людини, а до певного соціально-
психологічного типу аудиторії. 

 Існують різні класифікації аудиторії зособів масової комунікації: за соціальною структурою; за 
ступенем соціальної зрілості; за мотивами звертання до інформації; за ставленням до конкретних 
ЗМК; за національно-психологічними особливостями населення; за територіальною приналежністю; 
за психологічними особливостями й установками особистостей [14: 10] 

Журнали "Cosmopolitan", "Marie Claire", "Woman & Home", "She" належать до "елітарної" преси 
[15: 9], що орієнтується на жінок з визначеним стилем життя, який відповідає їх матеріальному 
достатку і потребам. Програмою видань є орієнтація на екстравагантність, успішність, зовнішню 
привабливість. Незважаючи на дещо зверхнє ставлення до цього типу видань, вони займають 
лідируючі позиції на ринку засобів масової комунікації, а статус міжнародності, що надає журналам 
англійська мова, не лише значно розширює коло їх читачів, а й свідчить про масштабність їх впливу. 

Монологічні за формою тексти first-person narrative містять елементи прихованого діалогу з читачем, 
що виявляється на різних рівнях системи тексту: змістовому та структурному. Як правило, засоби 
реалізації категорії адресантності розміщуються у тексті неоднорідно. Вони здатні нагромаджуватися, 
підсилюючи один одного й утворюючи в тексті прагматичні фокуси апеляції до адресата. 

Першим знаком твору, який запрошує читачів до розмови, є заголовок. На думку І.Р. Гальперіна, його 
можна метафорично зобразити як закручену пружину, що розкриває свої можливості під час 
розгортання" [16: 133]. Залишаючись поза основною частиною тексту, він посідає абсолютно сильну 
позицію: у стислій формі виражає основну тему, наскрізний образ; тому саме заголовки текстів first-
person відображають двосторонність процесу спілкування. Оскільки виклад матеріалу статті відбувається 
від першої особи, завданням заголовку є попередження асоціювання проблеми лише з конкретною 
особою, залучення читачів до її вирішення, надання їй масштабності. Сильним засобом залучення до 
ситуації спілкування є використання займенника you: Do you mind the gab? (Woman & Home, February 
2004), How your life changed his life… (Cosmopolitan, February 2004), Yes, you can have a baby and a career 
(She, February 2004), Could your success trigger his abuse? (Cosmopolitan, March 2005). Кожен із заголовків 
передбачає відповідь читачів і тим самим втягує їх у вирішення, осмислення проблеми.  

Об’єднання читацької аудиторії з оповідачем, наголошення на загальному характері проблеми 
відбувається через використання займенників "we", "our", "us": We did the same job but he earned 4000 
more (Cosmopolitan February 2004), Our day from hell (Marie Claire, September 2005) How we beat out 
love hurdles (Cosmopolitan, October 2005). Адресованість текстів first-person narrative знаходить своє 
вираження й у синтаксичній організації заголовків, а саме у використанні окличних, спонукальних та 
питальних конструкцій. Наприклад, заголовки: Mummy dearest? What drives some women to abandon 
their children? (SHE August 2005) Could your success trigger his abuse? (Cosmopolitan, March 2005); 
Sacked! For refusing to sleep with my female boss (Cosmopolotan, May 2005) Come to a Botox party! 
(Woman & Home, February 2004) – у першому випадку – це спонукання до відповіді, у другому – 
вираження обурення, у третьому – запрошення до діяльності.  

Двосторонність комунікативного процесу знаходить своє підтвердження і у підзаголовках текстів 
first-person, зокрема через такі адресатно-скеровані семантичні домінанти як tell, talk, speak, reveal, 
confess, show, give a peek into, argue, explain та ін. Наприклад, 
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Заголовок: Not quite rape… so what was it then?  
Підзаголовок-резюме: Many people assume rape involves a violent encounter with a stranger, but for 

thousands of women that’s not the case. Tanya Smith tells Сosmo how she was forced into sex by a man who 
was almost her boyfriend (Cosmopolotan, January 2006). 

Цікавим у плані діалогічності є також використання метафор та  порівнянь: goodbye kiss, candle-lit 
dinner, sweet hug, sexy style, seductive proposal, eternal pleasure, nesting instinct, all-woman body; to feel like 
death, soft like fur, feel protected like baby, to feel so miserable as if having periods, емоційно-забарвленої 
лексики, смисл якої поєднує як пряме, так і образне, асоціативне значення. Наприклад, у заголовоку 
"Confessions of a bad mother" (SHE, September 2005) привертає увагу та бентежить словосполучення bad 
mother, оскільки заперечує одну з норм – жінка повинна бути хорошою матір’ю, і тим самим стимулює 
виникнення безлічі запитань у читачів, а як результат – виникнення уявного діалогу. 

Основним засобом самовираження адресанта у текстах first-person narrative виступає займенник "І", 
реальність існування особи підтверджується також короткою інформацією про ім’я (рідше прізвище), 
вік, місце проживання, рід заняття, а також фотографією особи. Використання форми присвійного 
займенника (my husband, my baby, my mother, my daughter), є теж засобом представлення адресата. Хоча 
він й не прямо співвідносить дію з мовцем, проте встановлює зв’язок з ним за ознакою належності. 
Таким чином, відбувається зближення двох сторін, що є передумовою для успішного спілкування.  

Характерною особливістю текстів first-person narrative є їх довірливий, приятельський спосіб 
викладу, схожий на звичайну повсякденну розмову жінок, що підтверджується простою розмовною 
лексикою, нескладними реченнями, використанням безлічі деталей, які є важливами для оцінки 
ситуації і цікавими саме для жіночої аудиторії. Так, через імена дітей, чоловіка, родичів та знайомих, 
деталі їх діяльності, а також дрібниці, з якими жінка стикається у повсякденному житті (книга 
рецептів, назви магазинів, тощо) відчувається намагання дати відповідь на питання, які зазвичай 
виникають при розмові жінок стосовно тієї чи іншої ситуації.  

Наприклад, When my husband, Peter, went back to work, I spent my first week with my baby in an almost 
constant state of panic. I didn’t bond with Lawrence until he was 12 weeks old, when I went from panic to 
laziness. My mother gave me an Annabel Karmel kid’s cookery book. It sat on the shelf, intimidating me until 
I realized that gorgeous little meals in ice cube trays were not going to happen and, what’s more, I wasn’t 
that sort of person. It wasn’t just that I was too tired – there were other things I wanted to do. But when I did 
them I felt guilty. 

…At my daughter Lydia’s nursery one day, I noticed the mother standing next to me had made some 
biscuits for the children’s end-of-term party. "How delicious!" I said. " Well, I had bought some", she 
explained, "then I read in the paper that children should only eat home-made, so I felt guilty and made 
these". 

She was a former nurse and marriage-guidance counselor and one of the ones I thought had it sussed. If 
she couldn’t shake off the ludicrous pressures that were piling up on mothers, what hope was there for the 
rest of us? Could it be that even the most accomplished mothers – the one who look serene and tidy – were 
judging themselves, too?("Confessions of a bad mother" SHE, September 2005). 

Завдяки вживанню темпоральних інтенсифікаторів у межах одного речення, абзацу задається не 
лише логічна послідовність інформації, а й тональність, темп розповіді, її емоційність: At first, I 
started as a trainee insurance advisor… then, within six months, I was working behind the front counter, then 
– selling policies. And finally, when the deputy branch manager resigned I was offered his job. Динаміка 
руху досягається завдяки вживанню дієслів різної лексико-семантичної значущості та повторів: I was 
livid – and confused, and I waited until my weekly one-to one with my manager to discuss it. I’d rehearsed 
the points in my head, but it came tumbling out in an apologetic ramble. ("We did the same job but he earned 
£ 4000 more" Cosmopolitan, February 2004), що певною мірою передбачає та викликає певну емоційну 
поведінку аудиторії. Таке намагання викликати співчуття, відчуття співпереживання, уникнути 
байдужості знаходить свій вияв у високій емоційній напрузі, характері оцінки (позитивна чи 
негативна) предмету мовлення.  

Прагматика публіцистичного тексту припускає активну позицію адресанта по відношенні до 
адресата, тому, що оцінка подій та героїв входить до інтенцій автора. Своє ставлення до 
повідомленого адресант передає через використання засобів суб’єктивної модальності: модифікатори 
та інтенсифікатори, інверсію,  вигук, частки, модальні дієслова і таким чином залучає читача до 
співпереживання чи інших дій. Приклади можна знайти  у цьому ж тексті: I felt terribly embarrassed 
when Lawrence started to crawl through the dirt. He was a rather naughty boy. Many grannies have better 
things to do than take your screeming sprogs off  your hands – Hooray for them…Слова terribly, rather та 
вигук hooray акцентують увагу на ставленні адресанта до відчуття та осіб.  

Використання питальних речень у тексті розповіді не вимагає безпосередньої (словесної)  реакції 
від конкретного адресата, вони більше розраховані на свого роду психологічну відповідь та 
інтерпретацію, підтримку та схвалення чи навпаки, сумнів позиції автора: what hope was there for the 
rest of us? Could it be that even the most accomplished mothers – the one who look serene and tidy – were 
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judging themselves, too? та бажання дізнатися думку читачів стосовно події. У риториці такий прийом 
називають "інтелектуальною співучастю".  

Для того, щоб привернути увагу читачів до повідомлюваного, активно використовуються вставні 
слова й словосполучення певної семантики (you know, just imagine, think of, remember), що також є 
одним із засобів адресації.  

Одним із засобів адресації виступають також невербальні елементи: шрифт, пунктуація, 
зображення. Зміна шрифту відображає зміну інтонації і логічного наголосу. Деякі пунктуаційні знаки, 
зокрема крапки і знак оклику (не в кінці речення), допомагають адресату правильно розподілити свою 
увагу і виділити в тексті найбільш важливе з семантичного погляду слово. Через зображення (у 
вигляді фотографій) у текстах first-person відбувається візуальне представлення оповідача, що 
передбачає орієнтування на категорію читачів зі схожим ставленням до своєї зовнішності, інтер’єру, 
способу життя тощо. 

Отже, тексти first-person narrative, незважаючи на монологічну конструкцію, містять елементи 
діалогічного спілкування, важливим компонентом якого є адресованість. Характер адресата визначає 
вибір мовних засобів, що дозволяють автору максимально приблизитися до  рівня, тезауруса та 
світосприйняття адресата і тим самим досягнути запланований результат. Варта уваги, на наш погляд, 
думка, що незважаючи на очевидний прояв діалогічності у текстах first-person narrative, ступінь її 
експліцитності у інших текстах сучасних англомовних жіночих журналів може бути різною. Ця 
особливість діалогічності могла б стати цікавою темою подальших досліджень сучасних англомовних 
жіночих журналів. 
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Крыжанивска Г. Т. Диалогичность текстов first-person narrative как способ моделирования 
адресата (на материале современных женских журналов). 

В статье анализируются прагматические особенности текстов first-person narrative современных 
женских журналов, связанных со статусом автора, его коммуникативной интенцией, а также с 

гипотетическим адресатом и способами влияния на него. 

Kryzhanivska H.T. Dialogue in the first-person narratives as a means of reader modelling  
(on the basis of modern women’s magazines). 

The paper analyses the pragmatic features of first-person narratives in modern women’s magazines that concern 
the author’s  status, his communicative aim, as well as  the hypothetical reader and the means of influencing him. 
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ АНГЛОМОВНИХ 
БІБЛІЙНИХ ТЕКСТІВ 

Стаття присвячена дослідженню  англомовних біблійних текстів з позиції  лінгвокультурології. 

Формування антропоцентричної парадигми зумовило поворот лінгвістичної проблематики до 
людини, її місця в культурі. У межах даної парадигми з'явилися нові напрями, "орієнтовані на 
культурний чинник у мові і на мовний чинник у людині" [1: 8].  Одним з таких напрямів виступає  
лінгвокультурологія, основним завданням якої є розкриття ментальності народу і його культури через 
мову. 

Культура є базовим поняттям для лінгвокультурології. Її об'єктом є культурна інформація, не 
тільки суто національна, але і загальнолюдська, наприклад, закодована в біблійних текстах, оскільки 
вони є справжніми зберігачами інформації. Тексти відображають духовний світ людини і її культуру. 
Тексти, створені людиною, будують різні світи, відображають динаміку руху людської думки,  
представлену за допомогою мовних засобів.  

Біблійний текст напряму пов'язаний з декількома культурами, бо він пронизаний  великою 
кількістю культурних кодів. Тексти англомовних версій Біблії зберігають інформацію з історії (як 
біблійної, так і англійської того часу, коли ці версії створювалися), етнографії, національної 
психології, національної поведінки, тобто про все, що складає зміст культури. 
Лінгвокультурологічниій підхід до аналізу англомовних версій Біблії в діахронії – це дослідження й 
історичних, і сучасних мовних фактів, відображених в англійських біблійних текстах за певний період 
часу, через призму духовної культури. 

Лінгвокультурологія безпосередньо пов'язана також  з вивченням національної картини світу, 
мовної свідомості, особливостей ментально-лінгвального комплексу. В цій роботі з погляду 
лінгвокультурології найцікавішим є порівняльно-історичний аналіз британської та американської 
мовних картин світу,  представлених у біблійних текстах. У зв'язку з цим  розглядається теорія мовної 
картини світу.  

Теорія картини світу в лінгвістиці представлена в різних аспектах досліджень. Зіставлення 
ментального простору, сформованого колективно, індивідуальними концептосистемами виділяє 
загальну й індивідуальну картини світу  в межах однієї мовної спільності. З'являється ідея 
міжетнічної моделі світу, узуальної картини світу та ін. [2: 83]. Учені виділяють у загальній картині 
світу концептуальну і мовну картини світу. Система уявлень про світ, виражений у концептах, 
складає концептуальну картину світу. У формуванні концептуальної картини світу особливу роль 
відіграє культурологічний і лінгвосеміологічний аспекти. Картина світу, що розуміється таким чином, 
перекликається з філософсько-антропологічними концепціями. Образи, уявлення, поняття, установки, 
оцінки, тобто концепти, складають концептуальну картину світу. 

Мовна картина світу історично складається в буденній свідомості певного мовного колективу і 
відображена в мові сукупністю уявлень про світ, а також є певним способом концептуалізації 
дійсності. Мовна картина світу є формою об'єктивування мовної свідомості багатьох поколінь людей, 
носіїв якої-небудь певної мови. Вона допомагає людині орієнтуватися при сприйнятті і пізнанні світу, 
оскільки є сукупністю знань людини про світ, інтегрованих у якесь ціле. Основним завданням теорії 
мовної картини світу є вирішення питання, в чому і як впорядковані відомості про мову, а її окремі 
одиниці і категорії допомагають людині пізнавати світ.   

Концептуальна картина світу і мовна картина світу знаходяться в тісному взаємозв'язку і 
складають загальну базу знань людини, основу її когнітивної діяльності. Зміни в концептуальній 
картині світу  відбиваються в мовній картині світу. Мовну картину світу прийнято відмежовувати від 
концептуальної, або когнітивної, моделі світу, оскільки вона є основою мовного втілення, словесною 
концептуалізацією сукупності знань про світ. 

Кожна етнічна мова – це ключ до самобутньої картини мовного світу, відображеної буденною 
свідомістю і семантикою загальнонародної мови. Національні мовні картини світу, також як і 
семантичні системи мов, повністю збігатися не можуть, оскільки кожний народ має свої особливості 
соціального і трудового досвіду. До того ж і дійсність відображається в різних мовах неоднаково 
через нетотожні умови матеріального і суспільного життя людей. "Саме людським чинником, тобто 
відношенням людини до якого-небудь предмета або явища світу на певному ступені оволодіння цим 
світом, а також різноманіттям світу і можливостями його сприйняття пояснюється не тільки вибір 
найменувань для нього, але і спосіб його опису" [3: 131]. Такий вид впливу людини на мову є 
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феноменом первинної антропологізації мови. Феноменом вторинної антропологізації вважається 
вплив на мову різних картин світу людини – релігійно-міфологічної, філософської, наукової, 
художньої [4: 11]. 

Ми досліджуємо різні версії англомовних біблійних текстів, де об'єктом дослідження виступає 
релігійна, зокрема біблійна, мова. Біблійна мова представляється більш вузьким поняттям порівняно з 
релігійною. Біблійна мова – це мова, якою написані тексти Священного Писання для певного народу, 
тобто це народна мова, яка виконує функції профетичної мови  (мови віровчення і богослужіння). У 
нашому дослідженні це англійська біблійна мова. 

Будь-яка мова, в тому числі і релігійна, проходить певні етапи у своєму розвитку. Можна висунути 
гіпотезу: розвинена і досконала мова стає привабливою для жерців, священиків, пророків, апостолів 
та інших духовних осіб, тому що дозволяє висловити найвищі аспекти духовності; розвинена і 
досконала мова стародавніх і релігійних текстів зберігається в чистоті і правильності вимови 
зберігачами   записаної інформації; які оберігають її від зовнішніх впливів і не дозволяють проникати 
в цю мову новим словам і значенням, тим самим сакралізує її. Вони прирікають її на "вмирання"; 
розвинена і досконала релігійна мова вмирає разом із зберігачами. 

Динаміка розвитку релігійної мови є добре помітною в мовах, письмо яких було створено для 
запису релігійного змісту (ведійський, санскрит, староєврейський, арамійський, 
церковнослав’янский), і в мовах, які раніше володіли значною письмово-літературною традицією і 
були пізніше використані для запису віроучильних текстів (старогрецький, латинський, класичний 
арабський). 

Профетичним мовам протистояли місцеві або народні мови. У міру секуляризації винятковість 
профетичних мов ніби зменшувалася і забувалася. Стали можливі тлумачення Писання і 
богослужіння на народних мовах. Іншими словами, новим мовам стали доступні функції 
профетичних мов – бути мовою Писання і ритуалу. 

Тому видається цікавим простежити історію біблійної мови і виявити особливості її розвитку на 
матеріалі англомовних версій Біблії. Знайомство та аналіз наукових робіт, що стосуються різних 
підходів до вивчення,  тлумачення біблійних текстів, які виводять  на глобальні  проблеми, 
взаємозв'язки мови і релігії, що стосуються мови та культури, дозволяють побачити той складний 
шлях, яким ішли лінгвісти, філологи, екзегети і герменевти, щоб наблизити просту людину до 
духовних знань, накопичених людством за довгі тисячоліття. 

Наше дослідження біблійних текстів англійською мовою починається із встановлення причин і 
умов виникнення англомовних версій Біблії: King James Version (KJV), New American Standard Bible 
(NASB), New Century Version (NCV), Today’s New International Version (TNIV). Король Яків прагне 
зробити Біблію такою, щоб вона була зрозумілою і близькою його народові. Тому за його наказом 
переписувачі переробляють останній варіант англійської Біблії таким чином: замінюють не зовсім 
зрозумілі слова, що не використовуються у мові, звичними словами рідної мови, а запозичені слова в 
тексті по можливості замінюються словами, що з'явилися в результаті розвитку рідної мови. 

Біблію починають переписувати "зрозумілою мовою", без виносок і коментарів. У ній люди 
знаходять слова, які позначають речі,  зрозумілі їх рідною мовою: 1) одежа: raiment (Mtth. 6:25); 
предмети побуту: garner (Mtth. 3:12), vials (Rev. 5:8); 3) назви інститутів влади: common hall (Mtth. 
27:27), Mars' hill (Act. 17:22); 4) військові терміни:  band of soldiers (Mtth. 27:27); 5) грошові одиниці: а 
farthing (Mtth. 5:26), a pence (Mtth. 18:28); 7) міри довжини: cubit (Mtth. 6:27), midst (Mtth. 14:24) і т.д. 
У деяких місцях замість звичайної прози була введена поетична передача відомих місць, з 
дотриманням сили, виразності і краси оригіналу. Король Яків, створивши Біблію, тим самим  
затвердив офіційну, літературну мову Англії XVII століття. Це був найважливіший "документ", 
написаний англійською мовою.  

Усередині 60-х років XX  з'являється Нова Американська Стандартна Біблія. Багато епохальних 
подій відбулося перед її появою. Все почалося з переселення. Складалася особлива культура, що 
базується на європейській, але зі своїми специфічними рисами, і формувався своєрідний характер 
майбутньої нації американців.  Щоб усіх цих людей об'єднати, було потрібно щось, що могло б стати 
надбанням кожного. Тільки Біблія і віра могли допомогти в розвитку духовної єдності різнорідного і 
різномовного населення.  

До кінця ХХ сторіччя прогрес іде швидкими темпами. Небачений стрибок у розвитку техніки та 
електроніки. Темп життя людей збільшується. Зростає виробництво матеріальних благ. Америка стає 
однією з провідних країн світу. Перед батьками церкви знову стає завдання переробити Біблію, щоб 
вона стала доступною та зрозумілою всім верствам населення Америки. Біблія повинна була бути 
інтерпретована звичайною мовою.  

Початок XXI сторіччя ознаменувався проблемами глобального масштабу. Однією з 
найважливіших є культурна і духовна криза. Процес глобалізації торкнувся не тільки матеріального 
світу, але й духовного. Однією з тенденцій сучасного розвитку культури є зближення різних типів 
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культур і створення якоїсь стандартної її форми. Прагнення об'єднати народи на основі мовного 
(уніфікованого) сприйняття світу отримало назву "лінгвістична глобалізація". Культура і менталітет 
американського народу знову вимагають нової переробки Біблії. У текстах ми можемо знайти 
відзеркалення тих процесів, які відбуваються в суспільстві: на політичному, економічному, 
культурному, духовному та інших рівнях.  

У текстах американських версій спостерігаються наступні зміни лексичних одиниць: деархаїзація 
(meat – food; fowl – bird) та депоетизація (damsel – girl; maid – girl). Назви британських грошових 
одиниць зазнали субституції: зберігалися назви римських монет (denarius); замінювалися 
американськими назвами (dollar); суми грошових одиниць змінюються у бік їх збільшення (several 
million dollars – billions dollars).  

У версії KJV інтерпретатори використовують слово murderer, під якими маються на увазі таємні 
вбивці, оскільки слово murder і означає таємне вбивство. У NASB слово murderer замінюється словом 
Assassin, яке означає члена екстремістської групи мусульманського толку, під яким мається на увазі 
"гашишист". Assassins – (one who smokes or chews hashish) 1: one а secret order Muslims that at time 
Crusades terrorized Christians and other enemies secret murder committed under influence hashish [5: 30]. 

У версії NCV слово Assassin зазнає субституції словом killer, що позначає людину, яка вбиває. У 
пізній версії TNIV слово killer замінено словом terrorist. Вибір даного слова є невипадковим. 
Американська версія TNIV з'явилася в 2002 році, після того, як в 2001 році 11 вересня в Америці 
відбулася жахлива за своїми масштабами терористична акція. У цьому випадку знайшов своє 
віддзеркалення один з екстралінгвальних чинників сучасності – терористичні війни кінця ХХ сторіччя 
і початку ХХI століття, що здійснюються членами екстремістських мусульманських організацій. Під 
словом terrorist мається на увазі вже бойовик або учасник джихаду. 

Таким чином, при субституції слів murder – Assassin – killer – terrorist відбувається підміна понять. 
У першому випадку відбувається заміна слова murder історизмом Assassin, а також підмінюється 
поняття.  У другому випадку історизм замінюється словом killer, а субституція поняття відбувається у 
бік його розширення. У третьому випадку відбувається субституція  слова і підміна поняття  у зв'язку 
з екстралінгвальними чинниками: 

KJV: …and leddest into wilderness four thousand men that were murderers?     
NASB: …and led four thousand men Assassins into wilderness? 
NCV: … and led four thousand killers to desert. 
TNIV: …and led four thousand terrorists into desert some time ago /Acts 21: 38/. 
Результати проведеного дослідження дозволили зробити наступні висновки: картини світу, 

представлені в британській і американських англомовних версіях Біблії, не є дзеркальним 
відображенням один одного. Відображаючись у свідомості через різні інтерпретації, вони створюють 
свої концептуальні картини світу, які відображаються в мовних картинах. Відповідно, різні мовні 
засоби  використовувалися в написанні різних англомовних версій біблійних текстів. Дослідження 
різних версій англомовних біблійних текстів показує, що саме релігійна мова визначає характер 
існуючих між ними відмінностей. Порівняльно-історичний аналіз релігійних мов, на яких висловлені 
тексти основних віровчень, дозволив установити основні етапи їх розвитку і виявити загальні 
закономірності. Мова у своєму розвитку досягла досконалості і ставала засобом викладу культових 
текстів. Унаслідок зближення літературної мови з розмовною спостерігається спрощення релігійної 
мови і в результаті цього стилістична нейтралізація біблійних текстів. 

Тексти Біблії, написані профетичними мовами, є закритими системами, чого не можна сказати про 
тексти, написані народними мовами (англійською в даному випадку). Тексти першоджерел 
англійською мовою (Вітхий Заповіт і Новий Заповіт)  настроюються синхронно з часом і епохою, щоб 
бути зрозумілими сучасному на той момент часу адресату. 

Біблійним текстам, як одним з видів релігійних текстів, притаманна сакральність, під якою 
розуміється деяка дистанція від утилітирної мови. Цей факт пояснюється тим, що сакральні 
(релігійні) тексти є закритими системами. Тексти Біблії є найяскравішим зразком закритих систем. 
Проте категорія сакральності в англомовних біблійних текстах зберігається тільки в ядерній лексиці, 
що позначає символ віри, основні релігійні дії, атрибути християнської віри і церковні атрибути, а 
периферійна лексика є більш рухомою і схильна до змін. Майбутній лінгвокультурологічний аналіз 
особливих змін такої лексики є перспективним.    
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ПОЛІФОНІЧНІСТЬ І ДІАЛОГІЧНІСТЬ РОМАНУ ДЖОЙС КЕРОЛ ОУТС "БЛОНДИНКА" 

У статті  досліджено роман Джойс Керол Оутс "Блондинка" як поліфонічного на основі  
теорії  поліфонічного роману М. Бахтіна. Розглянуто  діалогічну форму розгортання 

матеріалу в межах монологічного розуміння на тлі єдиного предметного світу, "останньої 
діалогічності" (за М. Бахтіним), тобто діалогічності останнього цілого. 

На початку творчого шляху відомої письменниці США Джойс Керол Оутс критики вбачали в ній 
послідовницю традицій американського реалізму 30-х років. У її творах простежувався відгомін 
натуралізму; виразний вияв чутливості до соціальних колізій; прагнення епічного охоплення 
дійсності. На основі аналізу найбільш вартісних у художньому аспекті романів і оповідань 
письменниці нами було з’ясовано, що зовнішньореалістичні риси її творчої манери спочатку були 
прийняті критиками за сутність творчого задуму, а сюжети та коло персонажів спонукали сприймати 
художній світ Оутс переважно у соціально-аналітичному аспекті (Т. Денисова, В. Оленєва, А. 
Анастасьєв, О. Звєрєв, А. Мулярчик, М. Нартиєв, М. Коренєва, М. Мендельсон, О. Осовський, М. 
Пальцев). Але поступово роль означеного соціального тла слабшає. Сучасні романи письменниці не 
розглядались українським літературознавством, за винятком наукової розвідки Н. Висоцької, 
присвяченої поетиці роману "Середній вік: романтичний роман", 2001). Твори Оутс кінця ХХ ст. – 
початку ХХІ ст., характеризуються рисами експериментування, але вибір художньої форми цією 
авторкою продовжує визначатися переважно оповіддю. Вони здаються літературними дослідженнями 
людського буття, переробками класичних творів оригінальним способом, допомагають неординарно, 
під іншим кутом зору поглянути на людину та світ, замислитись над межами та можливостями 
роману. Тому ми вважаємо, що дослідження сучасної прози Оутс допоможе глибшому розумінню 
художньо-естетичної цінності її творів, її творчої еволюції.  

Актуальність дослідження зумовлена, по-перше, відсутністю в Україні повних і ґрунтовних 
досліджень творчості Дж. К. Оутс, зокрема її сучасних романів; по-друге, суперечливістю оцінок її 
прозового доробку зарубіжними літературознавцями; по-третє, необхідністю дослідження 
проблематики та художньої специфіки романів Оутс із застосуванням сучасних методик дослідження 
художнього тексту, зокрема теорії поліфонічності та діалогічності роману М. Бахтіна.  

Мета нашого дослідження – показати самобутність художнього методу письменниці, в якому 
наявна тенденція до взаємодії реалізму, романтизму та частково постмодернізму з естетичними 
відкриттями письменниці, зокрема провести дослідження роману Оутс "Блондинка" як поліфонічного 
та діалогічного. 

У романі "Блондинка" (2000) представлено оутсівський складний метод інтегрування, де 
використана стилізація романтичної прози, поєднання різних художніх засобів із метою створення 
реалій життя та іронічної перспективи, драматизація деяких ключових історичних подій і т. ін. 
Авторкою створено новий образ Мерилін Монро, який суттєво відрізняється від образу, 
сформованого суспільством, і містить складне сприйняття особистості реальної Норми Джін. У романі 
використовується авторський погляд із сучасного на минуле у формі розповіді головної героїні, якій 
властива висока самосвідомість.  

Реалістичні наративні засоби – такі, як щоденники та внутрішні монологи Норми Джін – 
використовуються письменницею для того, щоб розкрити характер Монро та подати її публічний 
образ. Історична основа дозволяє поєднати наявні в романі ідеї з реальними проблемами та подіями. 
Дж.К. Оутс використовує історичні факти для "ідеологічної боротьби" з біографічними текстами про 
актрису, надрукованими раніше. Мета авторки не стільки створення атмосфери правдоподібності, 
скільки нове відтворення історичної постаті жінки – Мерилін Монро, а також того часу, в якому вона 
жила, що дозволило змалювати досить широку панораму минулого та дати йому переоцінку.  

Для того щоб пояснити, як саме Оутс створила свою героїню, яка "представляє та грає", в 
дослідженні використовуються ідеї Михайла Бахтіна з його аналізу творчості Ф. Достоєвського (теорія 
поліфонічності та діалогічності роману). Ця теорія дає можливість автору віддалитися від персонажа чи 
"героя" за допомогою "особливих методів відкриття та художньої характеристики" [1: 9]. 

Головна героїня роману в творчому задумі письменниці є не тільки об’єктом авторського слова, 
але й суб’єктом власного значущого слова. Тому слово героїні не вичерпується звичайними 
характеристиками та сюжетно-прагматичними функціями, але й не відтворює власну ідеологічну 
позицію автора. Свідомість героїні представлена як інша, чужа. Ця свідомість не "опредмечується" (за 
М. Бахтіним). Голос героїні створюється подібно до голосу автора у звичайному романі. Слово 
героїні про себе та про світ має таку ж важливість, як і слово автора. Голос героїні звучить поряд із 
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голосом автора, є самостійним у структурі твору і якимось особливим способом поєднується з ним та 
голосами інших героїв.  

У романі Дж.К. Оутс користується не звичайною діалогічною формою розгортання матеріалу в 
межах монологічного розуміння на тлі єдиного предметного світу, а , "останньою діалогічністю" (за 
М .Бахтіним), тобто діалогічністю останнього цілого. Роман Оутс діалогічний. Він побудований не як 
ціле однієї свідомості, яка об’єктивно прийняла в себе інші свідомості, а як ціла взаємодії кількох 
свідомостей, жодна з яких не стала об’єктом іншої. 

Авторка драматизує внутрішні протиріччя та внутрішні етапи розвитку героїні у просторі, 
змушуючи її розмовляти із власним двійником, і з власним alter ego.  

Віддаленість ( "відмежованість", за М. Бахтіним) Дж.К. Оутс від героїні у поєднанні з авторським 
баченням її професійного життя актриси створює враження, що "Блондинка" – роман-вистава. 

Норма Джін, на думку Оутс і багатьох мистецтвознавців, була справді талановитою актрисою. З 
цієї причини, можливо, у неї було суперечливе внутрішнє "ego", складне ставлення до особистості: "Я 
думаю, я ніколи не вірила в те, що я заслуговую на життя. На те, що заслуговують інші люди. Мені 
було потрібно виправдати моє життя, тому я шалено захоплювалася грою" [2: 347]. Наголос на грі у 
романі використовується не лише через професію героїні. Як ми вже зазначили, такою є своєрідність 
авторського методу репрезентації Мерилін Монро.  

Авторка наділяє правами голосу Норму Джін, яка немовби створює себе саму через розповідь (як 
виставу, гру). Голос Норми – послідовний і мінливий; він змінюється разом із змінами в житті героїні. 
Що підштовхнуло письменницю вдатися до вибору такої незвичайної манери – "посмертної 
розповіді" Норми Джін? В інтерв’ю Грегу Джонсону Оутс пояснила: "Голос, точка зору, іронічна 
перспектива, міфічна дистанція: цей дистанційний ефект – моє наближення до того, що може 
відчувати особистість у самому фіналі свого життя, повертаючись уві сні назад, на межі смерті, як у 
казці, коли життя індивідуума входить до абстрактного, колективного "наступного покоління". Норма 
Джін помирає, а Мерилін Монро – роль, фікція, вимисел, – здається, виживає. Ми не можемо 
"проаналізувати" (терміном психоаналітиків) самих себе: я намагалася дати життя Нормі Джін Бейкер 
тому, що, на мою думку, вона прийшла, щоб репрезентувати певні "елементи життя" мого власного 
досвіду і, я маю надію, життя Америки. Молода дівчина, народжена у злиднях, котра залишилася без 
батька, а потім і без матері; дівчина, яка, ніби в казці, стає "Казковою Принцесою", а посмертно 
названа "Секс-символом ХХ століття", на якому інші люди заробляли мільйони доларів, а сама вона 
померла без грошей – це так сумно й так іронічно" [3: 9]. 

Дж.К. Оутс створює характер Норми Джін, наділяє героїню надчутливістю, обізнаністю із 
власною особистістю й особливою увагою до поглядів інших людей. Як пише Оутс, "вона (Монро) 
прислухалася до себе і почула хрипкий, гортанний голос Мерилін, віддалене шепотіння, схоже на 
голос у телефонній слухавці; і вона була впевнена, що не розмовляла різко з В., вона б притримала 
різкість для іншого випадку, щоб сказати В., відомому режисерові, якого Студія найняла, щоб 
зробити їй приємність: "Послухайте, містере, у Вас є Мерилін для зйомок у цьому безглуздому 
фільмі, немає чого морочити їй голову" [2: 625]. Голоси, вставлені у власний голос Норми Джін, а 
також розуміння нею почуттів інших персонажів, свідчать, що дії героїні є самосвідомими.  

Особливу увагу Дж.К. Оутс приділяє розкриттю самосвідомості Норми Джін, як спостерігача своєї 
долі та власного "я", ставлення до власної особистості формувалося в Норми ще з дитинства: "Був 
Друг-у-Дзеркалі. Як тільки я виросла настільки, що могла бачити. Мій Таємничий Друг (Magic 
Friend). Там була чистота. Ніколи я не відчувала моє обличчя й тіло зсередини (де було заціпеніння, 
подібне до сну), а тільки через дзеркало, де була чіткість і ясність. У такий спосіб я могла побачити 
саму себе" [2: 30]. "Таємничий Друг" висвітлює реальність героїні. Це – одна з точок зору на власну 
особистість. Надалі "Таємничий Друг" стає звичним, заспокійливим для Норми Джін, веде її в царину 
уявного. 

Відчуття власного "ego" поглиблюється багатьма ролями, які героїня грає у фільмах та її 
інтенсивною ідентифікацією з ними: "Вона була "Мерилін".... ні, вона була "Анжелою" ..., вона була 
Нормою Джін, яка грає "Мерилін", яка грає "Áнжелу" – це було схожим на російську матрьошку-
матір, уякій знаходяться ще менші й менші ляльки" [2: 256]. Така складна конструкція ідентичності 
відводить героїню все далі й далі від чіткого розуміння себе самої.  

У романі кілька разів описується, як Норма Джін читає й цитує Ф. Достоєвського, А. Чехова, 
Е. Дікінсон та ін. Захоплення творами таких проникливих майстрів слова висвітлює не тільки її 
інтелектуальну силу, але й є покликанням на те, що індивідуум може містити численні перспективи у 
своїй свідомості, у спосіб, обґрунтований М. Бахтіним у теорії діалогу [1]. Дж.К. Оутс застосовує цю 
теорію в показі професії Норми Джін (фотомоделі й актриси). У розповіді у хронологічному порядку 
простежуються спогади цієї легендарної жінки, урізноманітнені саморуйнівним і фатальним 
відчуттям свого існування.  
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Авторка озвучує голоси багатьох людей, які оточували Норму Джін у житті та спостерігали за 
нею. Через ці голоси певною мірою розкривається її розуміння самої себе. Деякі частини тексту 
написані від першої особи, людьми з оточення Норми Джін: "О, Монро! Німфоманка! Хто сказав? Я 
чув: вона це робить за гроші. Вона безнадійна. Вона фригідна, ненавидить чоловіків. Вона – 
лесбіянка. Але так, вона робить це заради грошей, коли може отримати свою ціну" [2: 539]. Ці 
стереотипи, спроектовані на неї, ведуть до стертя її відчуття себе самої, і вона це усвідомлює. Отже, у 
"Блондинці" зображується екзистенційна криза: боротьба Норми Джін за створення умов безпечного 
існування, які створюються за зразком інших.  

У своєму дослідженні ми наголошуємо на важливості "голосу" Норми Джін, який також 
представляє погляди інших людей на її особистість та імідж. Героїня усвідомлює своє "Я" і потребує 
визнання як актриса: "Актриса Блондинка чула, як вона сама промовляє вульгарним скрипучим 
голосом підлітка: "Бачиш, я – актриса? Це – моє життя! Ось чому я хочу зробити все, що можу. Це 
моє найкраще "я", яке є актрисою" [2: 637]. 

Прагнення Норми Джін бути визнаною через гру (як у житті, так і на екрані) трансформується в 
нав’язливу потребу. Вона містить у собі велику кількість "голосів", різних "ролей", які її наповнюють: 
дитина Норма Джін, Вбога Дівчина, Казкова Принцеса та Актриса Блондинка. Кожна з них  – 
символічно репрезентує ролі в житті, подібно до тих, які використовуються в казках. Досліджуючи 
старі та сучасні казки, Оутс зазначила: "Усі "хороші" героїні приймають власну долю пасивно, без 
зайвих запитань. Зображення навіть звичайного страждання від поганого поводження було б 
порушенням вузьких рамок казкової "доброчесності" [2: 12]. Ролі передбачають "правила", яких 
Нормі потрібно дотримуватися для участі в "казці" власного життя. Для ототожнення із цими ролями 
Норма Джін повинна грати у визначений спосіб; іноді для того, щоб просто "бути". Однак ролей 
багато, і вони часто плутаються.  

Серед оточуючих людей, поділених узалежності від ролей, Норма Джін намагається бути вірною 
власному розумінню самої себе. "Вона знала, що була тим, ким вона була. Її студійне / голлівудське 
ім’я. Але жіноче найпотаємніше "я" проглядало й крізь нього. Чиста душа. Вона була гарна, і вона не 
мала імені" [2: 439]. Норма Джін була неспроможна утвердити цю очищену версію розуміння себе 
самої до кінця життя і губиться в тенденційних ролях і образах, наданих їй Голлівудом. Утрата 
Нормою власного "я" представлена надлишком її кіно- та фотообразів. Вони правлять за гротескні 
версії, які нав’язала їй індустрія розваг. Але її ставлення до цих образів досить складне, бо вона – 
відповідальна за їхнє створення, хоча іноді й ображається на них. Ці образи Оутс подає як домінуючі 
символи – небезпечні та насильницькі – як прояви недоброзичливості, спрямованої на героїню. 

У романі "Блондинка" репрезентується та досліджується багато значущих тем, до розкриття яких 
письменниця вдавалася і в попередніх творах. Дж.К. Оутс як суб’єкт вибрала історичну особу з 
особливою метою. Її зацікавило, чому так багато уваги приділялося зірковій особистості Мерилін 
Монро – публічному символу, а не складній індивідуальності Норми Джін? В останніх розділах 
роману авторка аналізує наслідки існування образу-ікони, але головна її мета – дослідження причин 
розчарування в "Американській мрії", коли ця мрія успішно досягнута. В цьому – первинний, 
основний інтерес Оутс, яка дає свій соціальний коментар із новим поглядом на життя Норми та 
історію Мерилін Монро.  

Розділ "Солоденька Кейн, 1959" починається запитанням: Чому актриса змушена грати цю 
принизливу роль, яка суперечить болісній реальності її життя? Письменниця наполегливо вставляє це 
запитання у популярну пісню у виконанні Монро "I Wanna be Loved by You", що створює гнітючу 
атмосферу навколо метафізичної ситуації: "Чи була Солоденька Кейн найкращим жіночим образом? 
...Чому це було смішно?... Чому люди готові сміятися із Солоденької Кейн та закохуватися в неї ..., 
коли її життя було схоже на клаптики пошматованого шовку, на уламки розбитого скла? Чому, коли 
вся її брудна білизна була кинута перед очі глядачів?  I wanna be loved by you boop boopie do! Це 
прокляття примусу! Це було покарання Убогої Дівчини" [2: 614]. 

У тексті не вказано, хто промовляє ці слова, і читач змушений замислитися, щоб ідентифікувати ці 
голоси. Джойс Керол Оутс використовує запитання між рядками пісні, щоб проілюструвати 
самосвідомість Норми Джін у тих ролях, які її змушують грати; та вказати на факт, що головна 
героїня – не запобіглива, не самовдоволена. Голос Норми Джін піддає сумнівам бажання інших, щоб 
вона створила комічний сексуальний образ. Норма визнає, що це частина неадекватності, яку вона 
повинна відчувати як людина, що походить із низів. Це роль "Убогої Дівчини". Використовуючи різні 
голоси, автор відмежовує себе від героїні та дозволяє їй створювати власну презентацію себе самої. 
Дж.К. Оутс також показує, як поступово та повільно героїня поглинається такими ролями та 
образами, потрапляючи в небезпечну пастку. Толерантність до гротескних образів призводить у 
результаті до повного їх сприйняття. Але така толерантність, яка лише створює відчуття реальності, 
подібна до підробки. Особистість Норми Джін наповнена різними версіями її кінообразів. Вони, у 
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свою чергу, драматизуються нею, а відтак, набирають нових сил. Це представлено зображенням 
Голлівуду як її батька та ляльки-блондинки, з якою вона себе ототожнює.  

Цей роман цікавий ще й тому, що точка зору головної героїні, її голос поєднуються з поглядами й 
голосами інших людей чи образів. Ми бачимо, як Норма Джін розчиняється в міфічній постаті 
Мерилін Монро. Відбувається знищення акторкою власної особистості, яка живе у знеособленій 
дійсності, і "випадання з гри обертається відчуттям "випадання з життя", цілковитої самотності, 
відчуження" [4: 20]  

Протилежні погляди створюють двояке розуміння життя Норми Джін. Героїня свідомо грає роль 
себе самої та другу роль, коли вона вже стає Мерилін Монро. Це досягається через мову, яка створює 
реальність, відокремлену від міметичної репрезентації Норми Джін, та через використання mass media 
– з різними інтерпретаціями її життя. У романі досліджуються такі питання, як: Чому людей 
ототожнюють із міфічними образами? Чи можливе збереження особистості, коли вона стає "міфом"? 
Оутс намагається зробити зрозумілими цінності суспільства, яке створює такі міфи, і ставить 
запитання: що примушує людей продавати себе заради міфів? Норма Джін вірить, що ставлення до 
неї формується тільки на основі її кінообразів, але вона не знайшла в них свого повного здійснення.  

Отже, в романі "Блондинка" Джойс Керол Оутс зосереджується на новому відтворенні життя 
популярної історичної постаті жінки, використовуючи теорію поліфонічного роману, діалог М. 
Бахтіна, художні новації та ідеї щодо проблеми "життя й гра". Ці ідеї трансформуються: Оутс робить 
покликання на життя вигаданої жінки, яку зображено в романі, та подає реальні події з життя Монро 
у хронологічному порядку, використовуючи історичні факти того часу.  

В романі знайшло комплексне вираження бачення письменницею проблеми людини як такої в усі 
віки й культури, а тема пошуку власної ідентичності через обігрування міфу про Попелюшку стала 
центральною у філософському та естетичному наповненні твору.  
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Нагачевская Е.А. Полифоничность и диологичность Романа Джойс Керол Оутс "Блондинка". 

В статье исследовано роман Джойс Керол Оутс "Блондинка" как полифоничный на основе теории 
полифоничного романа М. Бахтина. Рассматривается диалогичная форма раскрытия материала в 
рамках монологического понимания на фоне единого предметного мира "последней диалогичности" 

(по М. Бахтину), то есть диалогичности последнего целого. 

Nahachevska O.O. Polyphonism and dialogism of Joyce Carol Oats’ novel "Blonde". 

The article is dedicated  to the analysis of the novel "Blonde" by  Joyce Carol Oates treated as a polyphonic 
one on the basis of M. Bakhtin’s polyphonic novel theory. Dialogic form of the plot presentation is studied in 

the framework of monological understanding on the background of M. Bakhtin’s theory of the dialogical 
final whole. 
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КЛЮЧОВИЙ КОНЦЕПТ ЄВРЕЙСТВА  КОШЕРНІСТЬ: МОВНЕ ВТІЛЕННЯ  У 
СЕРЕДОВИЩІ АНГЛОМОВНОГО СОЦІУМУ 

У статті розглянуто особливості вербалізації концепту КОШЕРНІСТЬ в англійській мові  (носіями 
англомовної культури та єврейської культури зокрема). 

Етноспецифіка мовного спілкування  привертає увагу широкого кола  спеціалістів, що 
пояснюється глобальними тенденціями до інтеграції, асиміляції, стандартизації у світовій спільноті, з 
одного боку, та побоюваннями щодо втрати національної своєрідності – з іншого [1: 15]. В умовах 
білінгвізму  значно розширюються горизонти соціалізації,у сферу людських інтересів залучаються 
цілком нові культурні пласти. Всесвітнє поширення англійської мови є наочним прикладом 
глобалізації, чим глобальнішою стає цивілізація, тим більше народностей  усвідомлюють та 
підтримують свою національну ідентифікацію [2: 5-6]. 

Безсумнівно, людина існує в інформаційно-емоційному полі, яке активується в умовах зіткнення з 
явищами іншої культури [3: 15].  Саме у цьому випадку  потрібна інформація про іншу культуру, 
адже добре відомо, що існує дефіцит знань про представників інших культур та особливості процесу 
комунікації в іншомовному середовищі.  

Актуальність теми дослідження зумовлена інтересом до процесів міжмовної комунікації у першу 
чергу та  особливостей мовного оформлення у англійській мові  концептів, які не належать до 
англомовної культури. Метою статті  є відображення  проникнення концепту єврейства 
КОШЕРНІСТЬ у сферу англомовного соціуму, крім того, у перспективі – детальний аналіз інших 
концептів єврейської культури.    

Незважаючи на те що культури значно відрізняються між собою, між ними існує фундаментальна 
схожість, що виникає завдяки дії глибинних універсальних факторів. У першу чергу до них відносяться 
глобальна спільність картини світу та антропоцентризм [4: 468]. Проте національно-специфічне 
відчуття, матеріалізуючись у тканині мови, породжує ту особливу для кожної мови субстанцію, яка у 
сучасній антропоцентричній лінгвістиці отримала назву національно-мовної картини світу [5: 93]. 
Вивчаючи національно-мовні картини світу неможливо залишити поза увагою термін, який є основним 
у когнітивній лінгвістиці, а саме – концепт. Таким чином, концепт – це одиниця колективного 
знання/свідомості, яка має мовне вираження та відзначена етнокультурною специфікою [6]. В.Маслова 
виділяє визначення концепту, як  семантичного утворення, позначеного лінгвокультурною специфікою, 
що  тим чи іншим способом характеризує носіїв певної етнокультури [3: 3].  

Кожна конкретна культура передбачає існування традицій, що базуються на складній системі 
відносин, зокрема на системі споживання їжі. Всі люди мають їсти для того, щоб вижити, проте що 
люди їдять, коли та як їдять, як ставляться до їжі, моделюється конкретною культурою [7: 64].  
Єврейські закони щодо їжі  займають настільки важливе місце в уявленні оточуючих, настільки 
незвичайними вони здаються, що потребують спеціального пояснення [8: 142]. 

Об’єкти світу стають "культурними об’єктами" лише тоді, коли уявлення про них структуруються 
етномовним мисленням. Культурними стають тільки ті явища дійсності, які цінні для даної культури,  
вони є носіями культурної пам’яті народу [3: 34; 28]. Безсумнівно, концепт КОШЕРНІСТЬ, його 
презентація наскрізь пронизують єврейське буття, хоча не всі євреї суворо дотримуються кашруту 
(наприклад, у США приблизно 25-30% євреїв є прибічниками цього явища) [9], проте яким є 
ставлення до нього, яку роль в житті євреїв даний концепт  відіграє –  ці питання є  актуальними та 
виражають ціннісне ставлення до концепту.  Вірність звичаю або відхід від нього  – це один із проявів 
символізації участі в суспільному житті [10: 579].  Крім того, цей концепт об’єктивується в 
англомовному середовищі у результаті постійної дифузії мов та культур (їх вплив є обов’язковим та 
взаємним). Постійні контакти між носіями англомовної та єврейської культур стають причиною 
успішної вербалізації цього характерного концепту єврейства  в англійській мові.  

Спираючись на уявлення про концепт як польову структуру, що має ядро та периферію, 
розглянемо, що саме знаходиться у центрі аналізованого концепту [11: 235].  The laws of kashrut 
(Hebrew ַּכְׁשרּות, Standard Hebrew kašrut, Tiberian Hebrew kašrûṯ) ("keeping kosher", Hebrew ָּכֶׁשר / ֶּכֶׁשר, 
Standard Hebrew kéšer / kášer, Tiberian Hebrew kéšer / kāšer) are the Jewish dietary laws. Food in accord 
with Jewish law is termed kosher, from the Hebrew term kasher (כשר), meaning "fit" (in this context, fit for 
human consumption) [12]. 

Культурні концепти  у своїй більшості  містять наративне очікування, до них адекватним є 
запитання Що є…? Наративне очікування реалізується також у сукупності слововживань [13: 192]. 
Kosher "proper" or "ritually correct"; (HEB) kashrut refers to ritually correct Jewish dietary practices. 
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Traditional Jewish dietary laws are based on biblical legislation. Only land animals that chew the cud and 
have split hooves (sheep, beef; not pigs, camels) are permitted and must be slaughtered in a special way. 
Further, meat products may not be eaten with milk products or immediately thereafter. Of sea creatures, only 
those (fish) having fins and scales are permitted. Fowl is considered a meat food and also has to be 
slaughtered in a special manner [14].  Таким чином, зрозуміло, що kosher уживають насамперед в 
універсальному значенні того, що є "fit" , "proper" або "ritually correct". Безсумнівно, існує тісний 
зв’язок між життям суспільства та лексикою мови, яку використовують, очевидним прикладом із 
матеріальної сфери може слугувати їжа [15]. 

Протилежним до kosher у смисловому плані є  treif ( ְֵרָפה ṭərēрāh) ("torn"); the term originally 
referred to animals (from a kosher species such as cattle or sheep) which had been either incorrectly 
slaughtered or mortally wounded by wild beasts and therefore were not fit for human consumption [16]. Food 
not in accord with Jewish law is termed treifah or treif (טרפה) ("torn") [12]. Останім часом  у межах 
значення цього  антоніма на задній план відійшла ознака mortally wounded by wild beasts. Розглянемо 
наступний контекст, у якому відчувається негативне ставлення до того, що є некошеним. "I’m in the 
kosher business. If treifa meat was ever mixed in accidentally with my kosher meat, I’d recall the intire 
shipment the minute I found out. But, thank God, this has never happened. To falsely report that non-kosher 
meat was "found" on my truck makes it sound as if treifa  meat was hidden there..." [17: 98]. They were just 
scared lest, God forbid, they should be eating "Treifah" [18: 112]. Отже, лексичні колокації, опорні 
найменування яких презентують певні концепти культури, признакові найменування  "зв’язуються" з 
ними, бо вони презентують "частини" цих концептів, виступають у якості знаків мови культури, не 
втрачають свого мовного призначення – аналітично поповнювати його номінативний запас [19: 26]. 
Таким чином  kosher meat, kosher business, non-kosher meat, treifa  meat можемо віднести до такого 
виду лексичних колокацій.  

Kashruth connotes far more than conformity to dietary restrictions… Концепт Kashruth уключає у 
свою синонімічну парадигму "purity" та "integrity", є антитезою до "mercenary" та "selfish 
incentive"[17: 120]. Мовний знак, коли він виконує роль "тіла" для моделей культури і/або  знаків  
"мови" культури, виступає як  їх знакова презентація, не втрачає при цьому  функції 
номінації/комунікації [19: 26]. 

Виконання кашруту не є важким саме по собі, проте той факт, що оточуючий світ (умови 
проживання в еміграції, наприклад) не робить цього, може створювати труднощі.…you’re feeling 
down, you’re the only one who keeps kosher [17: 215]. Часто представники інших етнічних спільнот  
створюють сприятливі умови для дотримання кашруту євреями, що є проявом розуміння. I know that 
You won’t eat our food, although we are strictly vegetarian. I’ll take you into town, and you can look for 
kosher food in the supermarket. There’s plenty of stuff with the little K’s and U’s on the packages. (Це 
означає, що продукція – кошерна). We won’t interfere with your practices or ask you to participate in any 
of ours. With Bruce’s promise that they wouldn’t interfere or pressure me and his generous offer to help me 
find kosher food, I felt secure  [17:  241; 240]. Із прикладу зрозуміло, що kosher food набуло ціннісного 
значення. Цінним для людини є те, що відіграє суттєву роль у її житті, отримує різне втілення у 
тканині мови. 

Ці правила – дисципліна духу, виконуючи їх, євреї отримують урок моралі: навчаються говорити 
собі НІ [11: 143]. Крім того,  елементи культури поширюються від пункту до пункту, поступово 
осідаючи в культурах, яким вони спочатку були чужі, поширюються також слова, які можуть 
"запозичуватися". [10: 183; 514]. До реліктових звичаїв часто відносять такі, котрі сліпо приймаються  
без спроби реінтерпретації (це часто трапляється із різного роду табу).  

All six of them ate only what kashrus observance would allow, and their diets basically consisted of fruits 
and vegetables. Both the Willams and the Berrins were very understanding …and did everything they could 
for their young boarders. They even bought them separate cutlery and dishes …I just hope a fully functioning 
kosher kitchen is set up for us soon [20: 112].  Нерідко проводять аналогію між  kashrus observance та 
вегетаріанством, оскільки між ними є багато спільного. Сучасні асоціації, оцінки, конотації роблять 
концепт фактом культури [3: 40], у цьому випадку єврейської. За наступних умов євреї здатні 
відчувати психологічний комфорт та безпеку [18: 35]. Наприклад, Customers were confident that they 
could rely on the Kashruth of the meat that Sholom Gershon sold to them.  

Для єврейства кашрут є культурно специфічним словом. Серед євреїв, котрі живуть у багатьох 
країнах світу, зокрема в англомовних,  цей концепт є ціннісним смислом. У лексикографічних 
джерелах подано його тлумачення, яке розкриває глибинний зміст явища та активує певні асоціативні 
зв’язки kosher: 1) a) kosher food is prepared according to Jewish law b) kosher restaurants or shops sell 
food prepared in this way; 2) informal honest or lawful; actually being what is claimed: Are you sure this 
offer is kosher? [21: 783]. Варто особливо підкреслити синонімічне значення кошерності як чого-
небудь, що є honest or lawful. 
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Відомо, що для мікрокосму (особи, сім’ї) обрядовість є надзвичайно важливим аспектом.. We 
bought some oranges … Although we were hungry, we could not trust the food to be kosher [22: 31].  На 
думку тих, хто суворо дотримується кашруту,  краще перестрахуватися, аніж потім жалкувати. We’ve 
rented a room for the five of us", added Gittel", so we can make our own food and not depend on the hotels in 
Zakopane, with their questionable kashrus [23: 5]. Для словосполучення questionable kashrus типовою є 
негативна конотація. У певному сенсі слова з особливими культурно специфічними значеннями 
відображають та передають не тільки спосіб життя, характерний для даного суспільства, але  також і 
спосіб мислення [15]. Різні культури по-різному класифікують їстівні та неїстівні  продукти, 
накладають різноманітні табу, які бувають настільки сильними, що сама думка про вживання 
заборонених продуктів може викликати у людини хворобу [7: 64].   

Семантика їжі сходить до тотемізму та виявляється в її ритуальному споживанні (етнографія всіх 
народів свідчить про поширеність ритуального вживання їжі) [24: 305].  Kosher food, на думку 
багатьох представників єврейського етносу, саме та їжа, яка визначена Богом як така, що є для євреїв 
good spiritually, а щодо самих законів:  "the laws of kosher help keep us separate from the rest of the 
nations of the world" [25: 102]. Варто пам’ятати, що існує безліч різних теорій щодо трактування цих 
законів – від філософських та ритуальних до практичних та гігієнічних. Добре відомо, що традиція 
регулює все життя єврея, контролює також і харчування. 

Як правило, євреї намагаються купувати кошерну продукцію у місцях, де  дотримання умов  її 
приготування  є  старанним, бажано євреями. Some of the kosher meat prepared by Alter was available 
for sale in butcher shops run by Jews. In almost every family in town there was someone who needed kosher 
meat [26: 9]. Власне мовознавча проблема у вивченні концепту виявляється пов’язаною із 
визначенням сфери його перебування  та  рівня його комунікативної реалізації [27]. Таким чином, 
концепт КОШЕРНІСТЬ є фактом національної мовної свідомості та одиницею словника.  

Їжа, більш ніж будь-що, пов’язана із виробництвом та працею, тому свідомість виділяє її з 
контексту дійсності в першу чергу; стверджують, що саме через це їжа отримує космогонічну 
семантику [25: 306]. Keeping kosher may have health benefits but this is not the reason for the Mitzvah. 
Hashem told us to keep kosher because only kosher animals are holy and spiritually healthy [25: 104]. Все, 
що сприймається людьми, оцінюється, пізнається через участь у соціокультурній системі [6: 63]. 

Існує прислів’я "You are what you eat". З точки зору медицини, речі, що ми їх вживаємо, стають 
частиною людського організму та крові, тому варто робити зважений вибір щодо їжі. The laws of 
kosher keep us spiritually healthy by making sure we eat only holy foods [25: 104; 106]. If someone used a 
dish for both milk and meat together, this utensil becomes unfit for use, until we "kosher" it (in hot water, in 
a fire etc.)… 

Kosher song All the animals 
All the animals that we eat 

Must chew their cud and have split feet 
Kosher meat just can’t be beat 

Throw away that ham 
… I’m not fakin’ 

I want kosher food… 
У тексті пісні про кашрут експлікуються типові ознаки тварин, яких визначають як кошерні. Опис 

мовних засобів, котрі репрезентують цей концепт у єврейській системі світогляду є 
мікродемонстрацією культурно-національного лексикону.  

Дотримання  законів кашруту є для єврейської спільноти – mitzvah. Mitzvah הוצמ is the Hebrew 
word for "commandment" (plural mitzvot; from הוצ, tzavah - "command"). Слово вживається в Іудаїзмі у 
таких значеннях: the commandments (уважається, що їх є 613 у Торі) або any Jewish law at all. Термін  
mitzvah також означає  будь-який прояв людської доброти [28]. 

Висока естетична цінність певного образу у системі однієї культури та повна його неестетичність 
в іншій може бути пояснена фундаментальними відмінностями у релігії, філософії, естетиці, буденній 
свідомості [4: 469]. Наприклад, свинина в українському світосприйнятті та у єврейському.  

Харчовий або аліментарний код може маркувати не тільки ті явища, котрі пов’язані із їжею, але і 
всі, що стосуються її виробництва, добування та розподілу [24: 352].  The Kosher Consumers Union is 
America’s foremost advocate of issues Concerning the kosher consumer. Ця організація є незалежною та 
сприяє зростанню кількості людей, котрі бажають дотримуватися кашруту, зокрема в таких 
англомовних країнах як США, Великобританія [29]. 

У Торі ідентифікуються та перераховуються тварини, котрі є кошерними. Тварина повинна мати 
певні характеристики "Among the animals you may eat, any one that has both cloven hoofs and that chew 
its cud". Можна вживати в їжу тих тварин, які протягом поколінь уважалися кошерними (kosher 
species).  
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The concept KOSHER FOOD denotes that which is usable, suited for use or permitted as food pursuant 
to the Jewish Dietary Laws. Нейтральну частину їжі (не м’ясного і не молочного походження) 
відносять до групи "pareve" [30]. Незаперечним фактом є існування лінгвоспецифічних позначень для 
особливих видів "речей" таких видимих як їжа, наприклад [15]. 

Важливо, що слово "kosher" є одним із внесків єврейства до міжнародного словника, воно стало 
запозиченням у багатьох мовах. Зокрема добре відомо, що представники єврейства протягом 
тривалого часу жили та живуть у англомовному оточенні, таким чином в англійську мову слово 
запозичилося у  якості сленгу, тепер воно  означає legitimate, acceptable, permissible, genuine or 
authentic [31]. Люди, які належать до інших культур, використовують термін у його початковому 
значенні, тобто – те, що є доцільним, правильним, відповідає прийнятим правилам та стандартам. 
Варто акцентувати увагу на тому, що у єврействі термін уживають не виключно для позначення їжі: 
вважається, що  звитки Тори та тефілін є кошерними, так як вони відповідають усім вимогам 
єврейського закону Галахи Halakha. Це поняття (kosher) можуть також вживати і для позначення 
людей, зокрема надійних свідків називають edim k’sherim [32]. 

Всесвітньовідомі закони  кошерності є не тільки правилами споживання та гігієни, дотримання 
кашруту  є корисним  для здоров’я, а життя  non-kosher створює більшу небезпеку для фізичного 
самопочуття. Варто згадати вислів Living kosher is living like a Jew –  це унікальне явище робить весь 
спосіб життя визначальним у порівнянні із  навколишнім світом. Досить часто  для  євреїв  
кошерність імплікується у метафоричному висловленні   "The wall protecting Jewish house" [33]. Як 
відомо, найважливішим компонентом механізму метафоризації є процедура порівняння.   На жаль, 
знання оточуючих людей про кошерність обмежується тільки забороною для євреїв уживати свинину. 
На нашу думку, це досить однобічний погляд. Мета каш руту – ритуальна чистота. Ритуальна 
діяльність здійснюється із певною метою, яка є важливою для окремої спільноти. Кашрут 
спрямований на святість так само, як і на здоров’я, включає утримання від уживання тварин, які 
поїдають інших тварин.  Таким чином, різного виду табу відносять до людського фактору. 

 У єврейському соціумі важливу роль в успішному виконанні умов кашруту  відіграє жінка, яка є 
охоронницею домашнього вогнища у єврейської сім’ї. Це підтверджується так:  The Rebbe called upon 
the Jewish family to return to the scrupulous observance of "the kosher laws", addressing his remarks 
primarily to the woman, who  is the dominant influencing factor in keeping a kosher home and therefore 
bears the main responsibility for implementing this vital mitzvah [34].  

Існує хибна думка, ніби рабин або інша релігійна особа благословляє їжу, щоб надати їй статусу 
кошерності. До речі, не існує такого поняття як "kosher-style food", адже кошерність – це не стиль 
приготування. Таким чином, китайська їжа, наприклад, може стати кошерною будучи приготовленою 
згідно з єврейським законом.     Існують певні докази того, що вживання молочного та м’ясного 
одночасно заважає травленню. Коротка відповідь чому дотримуються кашруту – бо так сказано в 
Торі. Рабин Хайм Донін досить образно характеризує ці закони – as a call to holiness.  The ability to 
distinguish between right and wrong, good and evil, pure and defiled [9]. 

Метафори, а також закріплені за ними культурні конотації (термін Маслової) самі стають 
джерелом когнітивного освоєння [35: 73].  Розглянемо метафору, яка міститься у Торі  "not to boil a 
kid in its mother’s milk" (Ex. 23:19; Ex. 34:26; Deut. 14:21). У ній закладено інформацію про заборону 
вживати разом м’ясні та молочні страви, тому що такий акт трактують як  cooking the child in its 
mother’s milk. Особливе завдання дотримуватися кашруту тепер стало спрощеним завдяки появі  
kosher certification  [9]. 

Практика кашруту слугує щоденною вправою у самодисципліні. Здатність раціонально 
контролювати основні "апетити" можна трактувати як пререквізити життя у цивілізованому світі. 
Теорія культурної еволюції вимагає того, щоб дві культури залишалися окремими цілими.  Правила 
кашруту мали ефект попередити шлюби із  неєвреями,  така позиція допомагала єврейській громаді 
зберігати ідентичність. Кашрут, виступаючи аспектом іудаїзму, допомагає підтримати так зване 
явище репродуктивної ізоляції, яке передбачає преференцію шлюбу євреїв із євреями (reproductive 
isolation in speciation) [37]. 

Цікаво  дізнатися, яким чином пояснюють практику дотримання кашруту самі представники 
культури, яка досліджується.  У наступному контексті експліковані найбільш типові причини цього. I 
need …to explain my transformation to observing the laws of kashrut in my mid forties. The explanation was 
particularly important after a lifetime of Ribs, Cheeseburgers, and the finest in Shrimp and Lobster [37]:  

1)… the assimilated suburban Jew became kosher searching for greater meaninmg and closeness to God. 
The laws of keeping kosher are among the most distinctive of practices and have been fallowed by 
generations of the Jews going back at least 3000 years.  

2)… When I refuse to order sausage and pepperoni on my Pizza, I’m not just keeping my cholesterol and 
fat intake down. I am carrying on a tradition embraced by my great grandparents.  
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3)…When I  sit down for my kosher dinner, millions of other fellow Jews, all over the world, are eating 
in the same distinctive manner.  

4)… We are making conscious choices as to how and what we eat theryby separating our acts of eating 
from the rest of the world.  

5) .. keeping kosher is a highly ethical system that leads to making one a more compassionate and better 
person. 

6)… through the observance of the laws of kashrut I feel part of the Jewish people.  
 
На наш погляд, останній пункт є найвагомішим доказом доцільності функціонування кашруту – 

етнокультурної домінанти єврейської національної системи. Додамо також, що кожне нове покоління 
людей повинно оволодіти накопиченою культурою.  

Концепт, який аналізується, нерідко вживають у функціях  іменника, прикметника, прислівника, у 
сполученні із дієсловом та герундієм. Kosher Noun 1) the Jewish religious practice that specifies which 
food is fit to eat and how it is to be prepared. Kosher Adj.1) (of food) prepared in accordance with Jewish 
religious practices. 2) (generally) in accordance with standards or usual practices  i.e "Is what I have done 
kosher with Mr Smith?", to make kosher [38]. KASHRUT – правила того, що є ритуально придатним, 
убивство тварин відіграє важливу роль у кашруті, має особливу назву shechitah (тільки перевірені та 
уповноважені рабином люди можуть виконувати shechitah). Shochet (ritual slaughterer).  In order for 
meat to be kosher, it must be slaughtered by a shochet who is expert in the laws and has received training 
from another shochet, as well as having regular contact with a rabbi and revising the relevant guidelines on a 
regular basis [39]. Ритуальне вбивство тварини виконується згідно певними релігійними вимогами 
також і в мусульманській релігії.  

Модерністи не поділяють головного доказу традиціоналістів щодо божественного походження  
правил кашруту, але приписують  виникнення згаданих єврейських законів  щодо їжідавнім звичаям.   
Незважаючи ні на що, дехто утримується від забороненої їжі в знак поваги до звичаїв народу [8: 144, 
145]. 

Відомо, що лексика – чутливий показник культури [10: 186; 538; 551]: Едвард Сепір підкреслює, 
що слово, яке має іншомовне походження, було через необхідність   запозичене із певної мови. Отже,  
виникла така потреба носіїв англійської мови (особливо представників єврейського етносу) вживати  
характерне слово з івриту kosher, можливо, це трапилось тому, що носії єврейської культури в 
результаті міграцій, перебуваючи в англомовному соціумі, підтримують традиції свого народу. Одна   
мова може перехрещуватися із багатьма культурними кордонами. Причому варто враховувати, що 
мова складає більш компактний та внутрішньо єдиний концептуальний формальний комплекс, ніж 
культура в цілому.  

У підсумку варто додати, що однією із особливостей кашруту є те, що він – постійний, на відміну 
від Шаббату чи правил сімейної чистоти, його вимоги є перманентними кожного дня. 
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Матеріал надійшов до редакції 15.04.2006 р.  

Нидзельская Ю.М.   Ключевой концепт єврейства КОШЕРНОСТЬ: языковая реализация в среде 
англоязычного социума. 

В статье рассматриваются особенности вербализации концепта КОШЕРНОСТЬ в английском 
языке (носителями анлоязычной и еврейской культуры в частности). 

Nidzelska Yu. M. Key concept of Jewishness  KOSHER: its presentation  within 
English-speaking community. 

The article examines the peculiarities of verbalization of the Jewish  concept KOSHER in the English 
language. Attention is paid to its verbalization  both by the representatives of the English-speaking and 

Jewish cultures. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ІДІОМ У ПРОМОВАХ УЇНСТОНА ЧЕРЧІЛЛЯ: 
РИТОРИЧНИЙ АСПЕКТ 

Стаття присвячена дослідженню структури текстів політичних промов і виявленню 
функцій ідіом у виступах У. Черчілля.  

Повернення риторики на авансцену сучасної науки спричинило зростання інтересу дослідників до 
ораторського мовлення [1: 33-35; 2: 17-21; 3: 7; 4: 23-25; 5: 3-5; 6: 167-172; 7: 35-39; 8: 25-29]. 
Важливу роль у відновленні риторичних традицій відіграли культурні, наукові передумови: протягом 
останніх десятиліть посилився інтерес до досліджень, спрямованих на вивчення мовної особистості, 
таких як стилістика [9: 5-7], лінгвістика тексту [10: 17], прагматика [11: 16; 12: 21], культура 
мовлення [13: 20], соціолінгвістика [14: 15], психолінгвістика [15: 11; 16: 22]. Антична риторика 
уявлялася здебільшого як монолог, одностороння комунікація, продуктом якої були тексти виступів 
перед аудиторією. Сучасні уявлення про риторику – не просто реанімація ідей та методів, що 
розроблялися традиційно, а нове осмислення її суті та можливостей. Неориторика стала наукою про 
розуміння і непорозуміння [17: 3]. Риторика як наукова  дисципліна вивчає, як будується мовлення у 
зв’язку з постановкою мовцем певної задачі і як воно аналізується слухачем у зв’язку з певним 
замислом. При цьому безпосереднім предметом риторики є мовлення, пов’язане з суспільною 
практикою [1: 43]. Центральною фігурою в риториці поставлено один із антропоцентричних 
параметрів – слухач, якому раніше не приділялась особлива увага. Врахування фактора адресата в 
неориториці передбачає відхід від егоцентричної модальності, яка пов’язана з безадресною 
комунікацією [2: 27]. Фактор адресата, який є одним з основних екстралінгвістичних чинників, 
впливає на вибір тих чи інших способів організації тексту виступу і має свої форми репрезентації в 
ньому. Більш характерним для неориторики є вивчення не тільки адресата, а власне тексту, його 
автора. Саме їхня взаємодія є умовою ефективності публічної промови.  

Вибір необхідних рішень при побудові тексту промови не є довільним, оскільки для певних типів 
тексту існують відносно стійкі структурно-композиційні моделі, які визначають послідовність 
елементів, з яких складається текст виступу. Для сучасних політичних промов використовують 
загальну модель, яка застосовувалася ще в античній риториці [18: 15]. Згідно з нею, ефективного 
впливу на свідомість адресата можна досягти лише шляхом конструювання всього тексту, і саме на це 
орієнтувала адресанта антична риторична модель. Вона складалась із п’яти етапів: знаходження 
(inventio), розташування (dispositio), словесного виразу (elocutio), запам’ятовування (memoria) і 
вимови (actio). Промова, звичайно, створювалася в тій самій послідовності [19: 5].  

Інвенція, етап знаходження теми, передбачав розробку проблематики, пов’язаної з предметною 
областю мовлення, а саме з тим, про що йтиметься у промові. Етап знаходження пов’язаний з 
систематизацією предмета повідомлення і відповідає лише за те, що підготовлений мовцем матеріал 
має бути якісний, релевантний, систематизований і міг би використовуватись як основа для 
майбутньої промови. Крім того, він має враховувати аудиторію, для якої він готується, а також 
обставини (місце), за яких буде виголошуватися промова [20: 35-37]. 

Для організації мовлення в композиційному плані важливим є другий етап риторичного 
розгортання тексту – розташування, представлений зведенням правил і настанов, користування якими 
необхідне для надання словесному матеріалу упорядкованого характеру, тобто мовленнєвий потік 
сегментується на такі частини, як вступ, основний та заключний блок [21: 415]. 

Розгортання сучасної політичної промови наслідує античну трихотомічну схему: вступ, основна 
частина та заключна частина. Ця модель з часом розширилась, а тому крім вище названих частин, 
почали виділяти зачин, який передує вступу, і кінцівку, що завершає виступ [20: 31]. При аналізі 
композиційної організації політичного виступу ми дотримуємось трихотомічної схеми, яка 
вважається типовою при побудові промови і служить для виділення в тексті смислових 
інформаційних єдностей – комунікативних блоків (КБ) [22: 5-6], а саме: вступного, основного і 
заключного. Проте основний КБ ми підрозділяємо на декілька частин, беручи до уваги кількість 
мікротем, які розглядає мовець у своїй промові. Тобто композиція виступу змінюється залежно від 
того, скільки  тем обирається на етапі знаходження. Структура публічного мовлення ґрунтується на 
стійкому зв’язку його композиційних блоків та їх взаємодії. Смислова цілісність промови полягає в 
єдності її теми, під якою розуміємо те, що покладено в основу, головну думку, і смислові частини 
різної структури, які складають її композицію, котра є єдиним цілим. 

Третій етап риторичної схеми, елокуція, являє собою словесне оформлення думки, тобто 
вербалізацію змісту. На цій стадії визначається вибір слів та здійснюється селекція тропеїчних фігур, 
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яка включає не тільки стилістичну процедуру, але й набір аспектів вербалізації, визначається загальна 
побудова фрази [1: 34]. З цим етапом пов’язуємо вибір ідіом. 

У лінгвістиці не існує єдиної думки щодо визначення поняття ідіоматики та її об’єму. У вузькому 
розумінні ідіоматику розглядають переважно в рамках фразеології [23: 148; 24: 230; 25: 89-92; 26: 78-
80; 27: 125; 28: 5-7, та ін.]. При широкому тлумаченні ідіома та ідіоматичність [29: 4; 30: 171-173; 31: 
4-5] розглядаються як складний вираз, значення якого не виводиться з його складників. При цьому до 
ідіоматики включають як фразеологічні одиниці з яскраво вираженими стилістичними 
особливостями, так і всі інші види стійких сполучень і навіть, сполучуваність слів [29: 4; 30: 171-173; 
31: 4-5]. Наприклад: a man of high ability [32: 22], an old chatter-box people [32: 15], to read between 
lines [33: 56], to get the first fruits [33: 34]. 

 У нашій роботі ми дотримуватимемося широкого тлумачення ідіоматики та включаємо до її 
складу, крім фразеологічних зрощень, фразеологічних єдностей, фразеологічних сполучень [24: 230], 
прислів’я та приказки, одиниці неідіоматичного характеру, типу: again and again, in case of, in time, to 
know from the experience та інших.  

Останнім часом в ідіоматиці спостерігається перехід від вивчення семантичних розрядів і 
структурних типів ідіом до дослідження їх функціонування в різних типах текстів [33: 5-7; 34: 3-8; 
35: 16]. Такий підхід до ідіоматики відображає тенденцію сучасного мовознавства, яка виявляється в 
зацікавленості функціональним аспектом лінгвістичних досліджень; дозволяє виявити взаємну 
обумовленість певного типу тексту і мовних одиниць, які в ньому вживаються, а також розглянути 
двохсторонній зв’язок, залежність між ними. У нашій статті ми розглядаємо функціонування 
ідіоматичних одиниць у  промовах У. Черчілля, оскільки його виступи відзначалися значним впливом 
на аудиторію. Наше завдання – виокремити функції ідіом у  текстах промов цього прем’єр-міністра.  

При цьому враховуємо, що на композицію промов впливають тема виступу, ситуація, в якій вони 
виголошувались, а також аудиторія, до якої вони були звернені. В аспекті композиції виділяємо 
наступні функції ідіоматичних одиниць: фатичну, дескриптивну, порівняльну, контрастивну, 
оцінювальну. Метою фатичної функції стійких сполучень є привернути увагу слухача та встановити з 
ним контакт [36: 564-565; 36: 63]. Дескриптивна функція ідіом має місце тоді, коли промовець  
характеризує та описує події, людей та ін. Контрастивна функція покладена в основу протиставлення 
різні явища. Порівняльна функція ідіом полягає в  характеристиці речей шляхом зіставлення. Оцінна 
функція стійких сполучень проявляється при висловленні своєї оцінки будь-яким діям і вчинкам. 

У вступному комунікативному блоці (ВКБ) ідіоми виконують фатичну і дескриптивну функції,  
напр.: I take the opportunity of expressing the grief which the House has felt in all quarters at the sudden 
untimely death of our Ambassador in the United States, Lord Lothian [32: 18].  

У цьому прикладі фразеологічне сполучення to take the opportunity of виконує фатичну функцію, 
оскільки спрямоване на встановлення зв’язку з аудиторією. 

У ВКБ промов дескриптивні ідіоми використовуються для опису минулих подій, тобто того, що 
трапилося до початку промови,  напр., But today I am sure that all the compliments which were paid were 
not only sincere but were well deserved [32: 7]. 

За допомогою ідіоми to pay compliments Черчілль  описує досить продуктивні попередні сесії в 
парламенті. 

В основному комунікативному блоці (ОКБ) промов стійкі сполучення використовуються у 
фатичній, дескриптивній, порівняльній та оцінювальній функціях. В ОКБ фактична функція ідіом 
полягає у введенні нової теми як, наприклад, у наступному реченні: I do not feel that this is a moment 
when it would be very convenient to make a statement on the war in the Mediterranean theatre [32: 8]. 
Фразеологічна єдність  to make a statement on  вживається на початку основного КБ військової 
промови, де автор переходить від загальної характеристики ситуації до військових справ у країні, 
тобто вводить нову тему. 

Ідіоми використовуються у фатичній функції в ОКБ при зміні тем. Так, у висловленні Now I leave 
these matters of Governmental machinery, and I turn to the larger issues [32: 46] фразеологічна єдність  to 
turn to the larger issues спрямована на введення нової теми.  

В ОКБ автор використовує ідіоми у дескриптивній функції для характеристики ситуації в момент 
мовлення, напр., Our armies are tearing and will tear your African Empire to shreds and tatters [32: 28]. За 
допомогою фразеологічного зрощення to shreds and tatters  автор характеризує критичні відноини, які 
склалися між Великобританією та Італією. Він говорить про напад італійських літаків на Лондон і про 
атаку британських військ у відповідь.  

В ОКБ дескриптивну функцію виконують фразеологічні одиниці, які відображають плани на 
майбутнє, напр., I did not mean that I believed the war would go on till then, but in matters like agriculture 
and shipbuilding you have to get on to steady grooves. You have to look ahead  [32: 23]. У цьому 
висловленні фразеологічні сполучення to look ahead і to get on to характеризують стан промисловості 
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в Британії у військовий час, вказують на досить значні досягнення і закликають до подальшого 
розвитку таких галузей, як сільське господарство, кораблебудування, харчова промисловість. 

У порівняльній функції фразеологізми використовуються автором в ОКБ для уточнення 
властивостей певного об’єкта чи ситуації шляхом зіставлення двох предметів, напр., At such a moment, 
and under such an ordeal, the words and the acts of the President and people of the United States come to us 
like a draught of life, and they tell us by an ocean-borne trumpet call that we are no longer alone [32: 81]. 
Фразеологічне зрощення like a draught of life вказує на важливість допомоги президента і народу 
США. 

Виконуючи оцінювальну функцію в ОКБ промов, фразеологізми підкреслюють особисте 
ставлення мовця до стану справ, напр.: We must be very careful not to take short or impulsive views on 
these questions when dealing with an institution of the antiquity and vitality of the House of Commons [32: 
74].  Використовуючи ідіому  to take short or impulsive views, У. Черчілль вказує на своє обережне 
ставлення до подій. 

За допомогою фразеологічного зрощення to get the first fruits in good time, яке зустрічається в 
основному КБ, автор дає власну оцінку ситуації в наступному прикладі: If you do not make plans on 
that scale, you will not  even get the first fruits in good time [32: 23]. 

У заключному комунікативному блоці (ЗКБ) промов дескриптивну функцію виконують 
фразеологічні єдності, які використовуються для характеристики  людей, напр., He met the approach of 
death with a steady eye [32: 3]. У наведеному прикладі фразеологізм with a steady eye описує сильний 
характер Н. Чемберлена. 

У наступному висловленні I feel I shall only be discharging my duties to the House when I express, in 
their name, our sympathy for his widow, who has shared so many of his journeys and all the ups and downs 
of his active life [32: 53] ідіома  the ups and downs of the life вживається при характеристиці відданості 
дружини У. Ллойда.  

У промовах У. Черчілля виділяємо групу ідіом, які не мають чіткої фіксації в тексті. Вони 
виконують контрастивну функцію і зустрічаються в усіх комунікативних блоках. У цій функціії 
Черчілль використовує фразеологічні єдності з метою відображення різних сторін предмета, напр.: 
The scope of his task is practical, and has regard to national unity on the one hand and about three years as 
a time limit on the other [32: 46].  У цьому прикладі ідіоми  on the one hand,  on the other  відображають 
двосторонність завдання міністра. 

У контрастивній функції фразеологізми протиставляють предмети, поняття, одне одному, напр., 
The difference between these two kinds of committees is the difference between cheese and chalk – and 
cheese is much the scarcer and the more nourishing of the two [32: 43]. 

У цьому випадку за допомогою ідіоми the difference between cheese and chalk  автор показує 
відмінність між двома організаціями: the Ministry of Munitions і the Council Committees. 

Таким чином, у промовах Уінстона Черчілля ідіоми виконують фатичну, дескриптивну, 
порівняльну, контрактивну та оцінювальну функції. Фатична функція пов′язана із встановленням 
контакту з аудиторією, до якої звертається мовець, дескриптивна – з темою промови, порівняльна і 
контрастивна – з викладом теми, оцінювальна – з ситуацією, в якій виголошується промова. Ідіоми, 
які виконують певну функцію, мають чітку фіксацію в тексті. Так, у вступному комунікативному 
блоці зустрічаються ідіоми у фатичній і дескриптивній функціях. Це пов’язано з тим, що у ВКБ автор 
встановлює контакт з аудиторією і вказує про що йтиметься в промові. В ОКБ вживаються ідіоми, які 
виконують фатичну, дескриптивну, порівняльну, оцінювальну функції. Ідіоми в дескриптивній 
функції спостерігаємо в ЗКБ. Виняток становлять ідіоми у контрастивній функції. Вони існують в 
усіх комунікативних блоках промови. Подальший аналіз текстів політичних промов спрямований на 
виявлення додаткових функцій фразеологічних одиниць. 
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Нагорская Т.В. Функционирование идиом в речах У.Черчилля: риторический аспектю. 

В статье исследуется структура текстов политических речей и функции идиом в 
выступлениях У.Черчилля. 

Nagorska T.V. The function of idioms in W.Churchill’s speeches: rhetorical aspect. 

The article investigates the text structure of political speeches and functions of idioms 
in W.Churchill’s speeches. 
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СЕМАНТИКА ОЦІННИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ ОСОБИ В 
АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: МОДЕЛЬ АНАЛІЗУ 

У  статті розглянуто семантичні особливості оцінних фразеологічних одиниць на позначення особи 
з опорним компонентом-іменником. Висвітлено принципи відбору матеріалу дослідження, 

запропоновано модель опису семантики фразеологічних одиниць,що вербалізують ціннісні концепти 
картини світу англомовного співтовариства. 

Статтю присвячено дослідженню семантики фразеологічних одиниць-найменувань особи (далі 
ФО), у значенні яких міститься оцінний компонент. Актуальність дослідження зумовлено тим, що 
фразеологічні одиниці, у семантиці яких зафіксований оцінний компонент, уперше стають об’єктом 
аналізу в рамках лінгвокогнітивної парадигми. Когнітивний підхід до опису значення оцінних ФО 
дозволяє інтерпретувати механізм співвіднесення у процесі мовленнєво-мисленнєвої діяльності 
системи мовних значень із системою фонових знань, що є необхідною умовою правильного 
сприйняття й уживання досліджуваного мовного матеріалу. 

У дослідженні аналізуються фразеологічні одиниці-найменування особи, які вербализують 
ціннісні концепти англомовного співтовариства, тобто такі одиниці, як sweetie pie ‘люба, дорога, 
золотко’, a good Samaritan ‘добрий самаритянин, добросердечна, чуйна людина’, a cool head 
‘холоднокровна, спокійна, незворушна людина’ та інші. Вибір оцінних ФО як  матеріалу дослідження 
пов’язано з тим, що ці мовні одиниці містять компоненти значення, які відбивають національні 
особливості сприйняття дійсності, що сприяє дослідженню етнічного менталітету носіїв природних 
мов як сукупності поведінкових і когнітивних стереотипів і виявленню лінгвоспецифічних 
характеристик цього менталітету шляхом аналізу його семантичних складових –  концептів. 

Лінгвоконцепти – це вербалізовані усвідомлені й неусвідомлені змісти, що становлять зміст 
світоглядних універсалий культури. Саме в лінгвоконцептах фіксується шкала цінностей мовного 
співтовариства, їхнє мовне втілення дає ключ до розуміння етнічного менталітету. Як відзначає 
С.Г. Воркачов [1: 77-78], серед характерних ознак лінгвоконцепта слід зазначити те, що концепти не 
тільки мисляться, але й емоційно переживаються, вони є предметом симпатій і антипатій; вони 
характеризуються семіотичною щільністю, тобто представленістю у плані вираження цілою низкою 
мовних синонімів, тематичних рядів і полів, прислів’їв, приказок і т. ін., що пов'язане з важливістю 
цього концепту в лінгвокультурному соціумі, аксіологічною цінністю явища, відбитого в його змісті; 
лінгвоконцепт орієнтований на план вираження, характеризується включеністю імені концепта в 
асоціативні парадигматичні й синтагматичні зв’язки, що склалися в лексичній системі мови, а також 
наявністю специфічної мовної метафорики.   

Аналіз семантики оцінних ФО дозволяє розкрити когнітивний зміст концептів, які становлять 
концептуальний простір англійського мовного співтовариства. Найбільш повне подання може бути 
отримане в результаті семантичного опису концептів, які кодуються за допомогою слів [2], оскільки 
саме форма слова є оптимальною для фіксації соціально важливого набору значень і сукупності знань 
про предмет, явище і процес [3]. В.В. Красних представляє концепти у вигляді базових кодів 
культури, які співвідносяться з архетиповими уявленнями культури й у яких зафіксовано "наївні" 
уявлення про світобудову. Код культури тлумачиться як "сітка", яку культура "накидає" на 
навколишній світ, членує, категоризує, структурує й оцінює його. Коди культури створюють 
своєрідну систему координат, що містить та задає еталони культури. Базовими кодами культури, між 
якими немає й не може бути усталених границь, є: соматичий (тілесний), просторовий, часовий, 
предметний, біоморфний і духовний [4: 298]. ФО як знаки культури становлять ряд з іншими її 
експонентами. ФО є частиною аксіологічної системи культурних концептів, що становлять ціннісну 
картину світу англійського соціуму. Вихідною є точка зору, що припускає етнокультурну 
маркованість концепта, його етноспецифічність. 

Емпіричну базу дослідження склала картотека з 1386 прикладів ФО-найменувань особи, що 
містять оцінку.  Основним дослідницьким засобом є концептуальна модель, за допомогою якої 
виділяються базові компоненти семантики концепта й виявляються стійкі зв’язки між ними. 

Вивчення семантичних особливостей оцінних ФО пов’язане з  певними труднощами, які зумовлені 
цілою низкою причин. По-перше, варто вказати на семантичну ускладненість ФО. Вони є продуктом 
особливого роду вторинної номінації, у процесах якої взаємодіють дві системи ознак – ознаки 
номінативного задуму й ознаки, що відносяться до метафоричного засобу його втілення. По-друге, 
слід зазначити відсутність чітких критеріїв відбору матеріалу дослідження. Труднощі відбору 
мовного матеріалу пов’язані з тим, що до лінгвоконцептів у широкому розумінні можна віднести 
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будь-який вербалізований культурний зміст, відзначений етнічною специфікою незважаючи на 
залежність її значущості для національного характеру. Таким чином, правомірною є точка зору 
С.Г. Воркачева: "якщо поставити за мету знайти пару відповідних мов для зіставлення, то семантика 
практично будь-якої лексичної одиниці виявиться етноспецифічною" [1: 79]. 

Згідно з вищезазначеним, можна виділити деякі принципи відбору матеріалу дослідження. 
Словникова дефініція розглядається як пропозиційне судження. На основі дефініції можна відновити 
ті концептуальні структури, які виявилися імплікованими в ході згортання пропозиційного судження. 
У процесі відбору мовного фактажу основним був підхід до семантичної класифікації матеріалу, 
представлений таксономією, яку Ю.С. Степанов, як і багато інших лінгвістів, уважає основною, а 
саме: "Речі", "Рослини", "Тварини", "Люди" [5: 76]. Цю класифікацію можна трансформувати в 
опозицію особа – неособа (співвідношення ФО, що позначають особу й неособу в матеріалі вибірки, 
становить 1:2). У світлі антропоцентричного принципу категорія особи є ключовою. Люди, їхні 
якості, характеристики, поведінка завжди були присутні в тому розділі етичних досліджень, у якому 
приділялася увага питанню про існування й природу таких властивостей об’єктів дійсності, до яких 
застосовані оцінки. У нашій роботі підставою для виділення концептів також послужили окремі 
принципи класифікації лексичних одиниць А.А. Уфімцевої [6]. Група власних імен повинна 
розглядатися як спеціальний, окремий випадок індивідних найменувань. Власні імена виконують дві 
суміжні функції: по-перше, вони позначають індивідів, по-друге, індивідів, які не схожі ні на яких 
інших індивідів, тобто таких, що не входять до множини і створюють множину з одного елемента. 
Цей спеціальний випадок варто розглядати залежно від розрядів индивідних імен у рамках загальної 
системи таксономії [5: 88]. Вихідними метазнаками-маркерами матеріалу вибірки стали структури 
типу a person who...; someone who ...; a man/a woman who...; somethіng that ...; used to say that someone / 
somethіng іs...; a word for...; a thіng that.... Таким чином, у результаті аналізу мовного матеріалу було 
виділено групу концептів, що характеризують особу (an ugly ducklіng 'бридке каченя', a faіr-weather 
frіend 'ненадійний друг'), і групу концептів, що характеризують неособу (Tom Tіddler's ground 'місце 
легкої наживи, "золоте дно"', Auld Reekіe '"старий каганець" (жартівлива назва м. Единбурга)', yellow 
rag 'бульварна газета', the dark ages 'середні століття'). Виявлено також ряд ФО, що вербалізують 
поняття, пов’язані як з особою, так і з неособою (a dead dog 'марна річ, марна, непотрібна людина', a 
dead duck 'пропаща людина, безнадійна справа').  

Як показав аналіз мовного матеріалу, найбільш численними є ФО, що вербалізуюють ціннісні 
уявлення про людину й різні сфери її діяльності. Як підкреслює Дж. Серль, "цінності так чи інакше  
виникають від людини, вони не лежать у зовнішньому світі... У іншому випадку вони перестали б 
бути цінностями й становили б частину об’єктивного світу" [7: 176]. Усередині групи концептів, що 
характеризують особу, виділено концепти, що вербалізовані ФО, які позначають людину за її 
властивостями, характером, поведінкою, позначають фізичні й інтелектуальні риси людини, її 
зовнішність, вік, соціальні ознаки, особливості її трудової діяльності.  

Фразеологічна номінація являє собою особливий тип номінації – вторинну непряму номінацію, 
засновану на використанні готових мовних форм у вторинній функції іменування. Специфіка 
семантики ФО є такою, що в їхній структурі фіксується абстрагуюча, пізнавальна, класифікуюча, 
оцінна діяльність людської свідомості. Це обумовлює поліфункціональність ФО, однак у контексті 
цього дослідження номінативна функція є провідною. Фразеологічна номінація в порівнянні з 
лексичної є більше складною. В основу лексичної номінації покладено певну характерну ознаку 
денотата, а в основу фразеологічної номінації – ознаки цілісної ситуації, що й приводить до значного 
ускладнення семантики ФО як по лінії сигніфікативно-денотативної, так і конотативної. О.В. Кунін 
виділяє такі типи узуальних фразеологічних номінацій: вторинну, третинну, змішану й 
одноелементну [8: 88]. Аналіз мовного матеріалу свідчить, що для оцінних ФО характерні всі 
зазначені типи номінацій. Дослідження семантичних процесів, що лежать в основі фразеологічної 
номінації показало, що більшість значень фіксується як результат метафоричного переносу вихідного 
значення (77% ФО від загальної кількості ФО-найменувань особи). Метонімічний перенос 
зафіксовано в основі оцінного значення 13% одиниць вибірки. Варто також указати на те, що 10% ФО 
з оцінним значенням утворено в результаті взаємодії метафоричного й метонімічного процесів. Як 
показав аналіз мовного матеріалу, 77% досліджуваних ФО є моносемантами, а, відповідно, 23% ФО 
мають полісемантичну структуру. Ці спостереження підтверджують думку      О.В. Кунина про те, що 
полісемія фразеологізмів не так поширена, як полісемія слів, але її не слід недооцінювати [9:154]. 

Що стосується знака оцінки, то 49% одиниць характеризуються негативною оцінкою (extіnct 
volcano 'погаслий вулкан, людина, що втратила колишню енергію'), а 28% є позитивно забарвленими 
(men of good wіll 'люди доброї волі'). Необхідно відзначити, що 23% ФО характеризуються 
нейтральною оцінкою. Мається на увазі той факт, що потенційно ФО з нейтральною оцінкою 
набувають негативної забарвленості у контексті (bіg brother ) 1) ірон. "старший брат", більша  
компанія, сильний конкурент; 2) ‘опікун, заступник' - Durіng the vіolent іllness ... Merton Ostrander was 
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a good Samarіtan and a bіg brother rolled іnto one  'За увесь час важкої хвороби Роба ... Мертон 
Острандер був для нього й нянькою й турботливим братом' ).   

Щодо джерел походження ФО з національно-культурним компонентом, у матеріал дослідження 
eвійшли ФО, в основі яких лежать: 1) історичні факти; 2) національні звичаї; 3) англійський фольклор 
(повір’я, легенди, перекази, марновірства). Сюди, у тому числі, увійшли ФО з антропонімами, ФО з 
топонімами, ФО, пов’язані із професіоналізмами й жаргонізмами. З погляду  структурних типів 
матеріал дослідження обмежений ФО з опорним компонентом-іменником. Структурні типи 
досліджуваних одиниць можуть бути представлені у вигляді моделей N+N, Adj+N, Partіcіple+N, 
Numeral+N. Найбільш продуктивною є модель N+N (53%), що має ряд модифікацій, наприклад: N+N, 
N+prep+N, N's+N та ін. Трохи менш продуктивною є модель Adj+N, що представлена 44% одиниць 
вибірки. Моделі Partіcіple+N іNumeral+N описують структуру незначної кількості досліджуваних ФО 
(2,6% й 0,4% відповідно), наприклад: fіfth column  "п’ята колона". 

Вивчення особливостей вербалізації ціннісної інформації в мовній картині світу пов’язана з 
виявленням механізмів сприйняття світу і шляхів його усвідомлення, відбитих у мові. Опис 
особливостей об’єктивації в мовній картині світу універсальних і національно-специфічних способів 
картування світу відбиває процеси світобачення в мовному співтоваристві. 
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Олейник С.В. Семантика оценочных фразеологических единиц-наименований лица в английском 
языке: модель анализа. 

В статье рассмотрено семантические особенности оценочных фразеологических единиц-
наименований лица с опорным компонентом-именем существительным. Освещены принципы отбора 

материала исследования, предложена модель описания семантики фразеологических единиц, 
которые вербализуют ценностные концепты картины мира англоязычного сообщества. 

Olіynyk S.V. Semantіcs of evaluatіve phraseologіcal unіts denotіng a person: model of analysis. 

The article deals with semantic peculiarities of evaluative phraseological units denoting a person with the 
dominant component expressed by the noun. The author highlights the principles of material selection and 

comes out with a model of analyzing semantic peculiarities of phraseological units which verbalize 
evaluative concepts in the linguistic model of the world in the English speaking community. 
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"ГАЛЕРЕЯ ПОРТРЕТІВ" У РОМАНІ ОЛДОСА ГАКСЛІ "ЖОВТИЙ КРОМ" 

У статті проаналізовано взаємодію стилістичних засобів при створенні портретних 
характеристик у романі О. Гакслі "Жовтий Кром", визначено роль цієї взаємодії для створення 

неповторних образів, які утворюють своєрідну "галерею", та для надання індивідуальності стилю 
автора. 

Давно відомо, що портретні характеристики займають важливе місце у художньому творі. Опис 
зовнішності як частина створення художнього образу давно викликає інтерес у вітчизняних та 
зарубіжних літературознавців, лінгвістів та психологів. Літературознавці виділили різні типи 
портрета та визначили його місце у літературному творі; мовознавці досліджували окремі засоби та 
стилі, що використовувалися при створенні художнього портрету; психологи вивчали його вплив на 
уяву читача. Питання взаємодії стилістичних засобів при створенні портретних характеристик 
залишається поза увагою і є таким, що вимагає детального вивчення. Цікавим для розгляду цього 
питання є роман Олдоса Гакслі "Жовтий Кром". 

У "Жовтому Кромі" є всі ознаки роману, який отримав назву "інтелектуального". Однак точнішим 
видається інше визначення – "роман ідей", що відповідає визначенню автора твору, який писав: 
"Novel of ideas. The character of each personage must be implied as far as possible, in the ideas of which he 
is the mouthpiece. In so far as theories are rationalizations of sentiments, instincts, dispositions of soul, this is 
feasible. The chief defect of the novel of ideas is that you must write about people who have ideas to express 
– which excludes all but about 0,1 per cent of the human race" [1]. Саме таке бачення світу та спосіб 
викладення уявлень про нього відрізняє романи Олдоса Гакслі від творів інших письменників його 
часу. 

Незважаючи на те, що "Жовтий Кром" є найбільш оптимістичним твором Гакслі, критики часто 
недооцінюють його, вважаючи проміжним, підготовчим етапом до написанням більш відомих 
романів "Контрапункт", "Сміливий новий світ" та ін. Слід зазначити, що цей твір не є вирішальним 
для повного розуміння філософії та мистецтва Гакслі, він лише висвітлює особливий стиль і манеру 
письменника, що простежується насамперед у створенні портретних характеристик героїв роману – 
різнопланових людей, які зібрані в одному будинку. Безцільну меланхолію юності, уїдливу іронію у 
кожній рисі майстерно збалансовано і переплетено, і це надає роману своєрідного звучання і 
неповторних інтонацій. 

Сутність творчих досягнень Гакслі-сатирика не лише у створенні дотепних шаржів на оточуючих 
людей, що закарбовуються у пам’яті читача, а й у художньому зіткненні різних, часто протилежних 
позицій і концепцій, парадоксальних способів та систем мислення. "Жовтий Кром" є уособленням 
справжнього сатиричного таланту, адже, не розпорошуючись лише на карикатуризацію, Гакслі 
створює типажі, які є актуальними і в наш час. Іронія є найсильнішою зброєю, за допомогою якої 
письменник розвінчує ідеї та думки, які видавалися йому неправильними і дріб’язковими. Майже всі 
герої представлені в іронічному світлі, починаючи з Деніса Стоуна, романтично налаштованого, 
жахливо банального та інтроспективного молодого письменника, до Гомбо, який обожнює мистецтво 
і потопає у пишномовних абстракціях, нічого не розуміючи про реальний світ. Кожен герой роману є 
вираженням певної персоніфікованої ідеї, і ця ідея не залишається ілюстрацією. Парадоксаліст Гаслі 
не обмежується простим висміюванням персонажів, він вкладає у їхні вуста думки про важливі речі. 

Іронізуючи, дотримуючись холодного аналітичного стилю та суто літературної мови, Гакслі 
вживає короткі, різкі, часто обірвані, навмисне спрощені чи еліптичні речення, які підсилюють ефект 
висвітлення комедії існування. Автор навмисне наголошує на окремих, на перший погляд неважливих 
рисах, завдяки чому весь образ стає ще більш абсурдним – "caricature in words" [2]. З цього приводу 
І.В. Арнольд писала: "It is not a realistic picture of a rotten society that Huxley draws. This naturalism is 
blended with a rationalist analysis very much dependent on subjective, learned and sometimes remote 
associations" [3]. 

Як уже зазначалося, майже всі персонажі у романі "Жовтий Кром" змальовані іронічно. Для 
досягнення цього ефекту Гакслі використовує найрізноманітніші стилістичні засоби, взаємодія яких 
створює образи, які утворюють своєрідну "галерею портретів". Взаємодія стилістичних засобів 
обумовлює реальність і унікальність кожного образу. 

Наприклад, описуючи містера Барбекю-Сміта автор використовує епітети, протиставлення та інші 
стилістичні прийоми, взаємодія яких має ефект іронії: 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 28. Філологічні науки 

174 

He was a short and copulent man, with a very large head and no neck … He sported a leonine head with 
a grayish-black mane of oddly unappetizing hair brushed back from a broad but low forehead. And somehow 
he always seemed slightly, ever so slightly, soiled. 

Аналіз стилістичних засобів у портретних характеристиках героїв "Жовтого Крому" дозволяє 
стверджувати, що найчастіше зустрічаються: 

а) порівняння: 
with a face like a Roman Bust; eyes were pale like water in a glass; the hand was as limp as a glove; he 

looked like the Bohemian hag of Frith’s Derby Day; hair like a bell of gold; hair clipped like a page’s; it was 
like the pale grave bowler; her eyes were like very bright round marbles, 

б) епітет та його гібриди – метафоричний, метонімічни, порівняльний тощо: 
enquiring eyebrows; curious face; puzzled wrinkles; welcoming smile; lazy grace; sharply piercing eyes; 

thoughtful frown; grave blue eyes; his eyes were of a very brilliant, pale, improbable blue; splendidly 
respectable; completely Byronic – more than Byronic; curiously improbableshade of orange 

в) метафори: 
smile lighted up his face; the monumental coiffure nodded exorbitantly at her slightest movement; her 

orange coiffure nodded portentuously, 
г) алюзії, наприклад, the Real Thing та Orange Transformation, з якої зрозуміло, що це 

словосполучення взято з реклами і йдеться про фарбу для волосся і перуку місіс Вімбуш. 
При створенні портретних характеристик будь-який автор намагається висловити своє ставлення 

до героїв узагалі чи у певній життєвій ситуації. Без стилістичних засобів такі описи були б сухими та 
невиразними. Кожен письменник має власну манеру створення портрета. О. Гакслі властивий точний 
підбір слів, який не залишає сумнівів щодо його ставлення до того чи іншого героя. Окрім того, для 
створення певної атмосфери письменник обирає якусь певну рису і, вживаючи різноманітні 
стилістичні засоби, робить цю рису невід’ємною від героя, обігруючи та підсилюючи її, висвітлюючи 
її різні сторони і відтінки. Так, наприклад, описуючи Присцилу Вімбуш, письменник обирає її 
високий зріст та чоловікоподібність як ключові риси її образу, які підкреслюються і чудернацькою 
перукою, і величезним капелюхом з плюмажем, і широким обличчям з великим носом, при чому 
іронічні епітети, метафори та порівняння роблять портрет символом несмаку і пихи: 

Her voice, her laughter, were deep and masculine. Everything about her was manly. She had a large, 
square, middle-aged face, with a massive projecting nose and little greenish eyes, the whole surmounted by a 
lofty and elaborate coiffure of a curiously improbable shade of orange. 

… Priscilla Wimbush, who towered over her – a massive figure dressed in purple and topped with a 
queenly toque on which the nodding black plumes recalled the splendours of a first-class Parisian funeral. 

У портреті Мері домінують риси чогось дитячого, іграшкового та навіть ангельського. В її описі 
зустрічаються метафоричний та метонімічний епітети, порівняння та повтор: 

… her face shone pink and childish… Her short hair clipped like a page’s, hung in a bell of elastic gold 
about her cheeks. She had large blue china eyes, whose expression was one of ingenuous and often puzzled 
earnestness. 

Mary looked up at him; her hair swung back, a soundless bell of gold. Her eyes were serene… 
… she looked like some large, comfortable, unjoined toy, a sort of Teddy bear with an angel’s head, pink 

cheeks, and hair like a bell of gold. An angel’s face, the feather of an angel’s wing… Somehow the whole 
atmosphere of the sunrise was rather angelic. 

He зважаючи на очевидну іронію у описі Енн, можна з упевненістю сказати, що вона подобається 
авторові, і він навіть схвалює її вибір на користь Гомбо. ЇЇ образ уособлює конфлікт між інтелектом і 
плоттю, духовним і тілесним у людській натурі. Саме тому в описах зустрічається багато 
протиставлень, метафор, порівнянь тощо: 

Her long slender body reposed in an attitude of listless and indolent grace. Within its setting of light 
brown hair her face had a pretty regularity that was almost doll-like. And indeed there were moments when 
she seemed nothing more than a doll, when the oval face, with its long-lashed, pale blue eyes expressed 
nothing; when it was no more than a lazy mask of wax… But across this dollish mask, like a gay melody 
dancing over an unchanging fundamental bass, passed Anne’s other inheritance – quick laughter, light 
ironic amusement, and the changing expressions of many moods. 

Ще однією рисою, притаманною Гакслі-портретисту, є те, що він помічає схожість багатьох людей 
з тваринами, відомими персоналіями або типажами з повсякденного життя. Надаючи таких рис своїм 
героям, письменник створює не просто яскраві портрети, він "населяє" роман живими людьми. 

Наприклад, в усіх описах містера Скоугена автор наголошує, що він схожий на ящірку. Звичайно, 
крім зовнішності, це характеризує і його внутрішній світ, і ставлення до нього автора, і, відповідно, 
формує думку читача. 

In appearance Mr. Scogan was like one of those extinct bird-lizards of the tertiary. His nose was beaked, 
his dark eyes had the shining quickness of a robin’s. but there was nothing soft or gracious or feathery about 
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him. The sin of his wrinkled brown face had a dry and scaly look; his hands were the hands of a crocodile. 
His movements were marked by the lizard’s disconcertingly abrupt clockwork speed; his speech was thin, 
fluty and dry. 

… he lifted up a sharp, claw-nailed forefinger… 
Описуючи лорда Молейна, автор застосовує порівняння, анафору та протиставлення, що створює 

навіть не іронічний, а сатиричний ефект. Крім того, лорд Молей "відкриває галерею портретів": 
англійського мілорда з французької гумористичної газети, людини-ящірки, герцога, людини у 
Залізній Масці, корсара, схожого на Байрона та англійського державного діяча середини XIX 
століття. 

There was old Lord Moleyn, like a caricature of an English milord in a French comic paper: a long man 
with a long nose and long, drooping moustaches and long teeth of old ivory, and lower down, absurdly, a 
short covert coat, and below that long, long legs cased in pearl-grey trousers. 

His head was narrow, his face thin and long, his nose aquiline. In old age, though it was difficult to 
imagine Ivor old – he might grow to have an Iron Ducal grimness. 

He was the man in the Iron Mask. A grey metallic face with iron cheek-bones and narrow iron brow, iron 
folds, hard and unchanging, ran perpendicularly down his cheeks,: his nose was the iron beak of some thin, 
delicate bird of rapine. He had broun eyes< set in sockets rimmed with iron; round them the skin was dark, 
as though it had been charred. Dense wiry hair covered his scull; it had been black, it was turning grey. His 
ears were small and fine. His jaws, his chin, his upper lip were dark, iron dark, where he had shaved. His 
voice, when he spoke and especially when he raised it in preaching, was harsh, like the grating of iron hinges 
when a seldom-used door is opened. 

Gombauld was altogether and essentially human. In the old-fashioned naturalhistories of the thirties he 
might have figured in a steel engraving as a tuype of Homo Sapiens – an honour which at that time 
commonly feel to Lord Byron. Indeed, with more hair and less collar, G. would have been completely 
Byronic – more than Byronic, even for G. was of Protestant descent, a black-haired young corsair of thirty, 
with flashing teeth and luminous large dark eyes. 

… a tall, solid man, still unbent, with grey side-whiskers and a steep, dignified profile. Grave, weighty in 
his manner, splendidly respectable, Rowley had the air of a great English statesman of the mid 19th century. 

Висновки з цього дослідження зумовлюють перспективу подальшого вивчення взаємодії 
стилістичних засобів при створенні портретних характеристик у творах інших англомовних 
письменників XX ст. 
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Омецинская О. В. "Галерея портретов"  в романе Олдоса Хаксли "Жёлтый Кром". 

В статье анализируется взаимодействие стилистических средств при создании портретных 
характеристик в романе Олдоса Хакали "Жёлтый Кром", определяется роль этого взаимодействия 
для создания неповторимых образов, которые образуют своеобразную "галерею", и для придания 

индивидуальности стилю автора. 

Ometsynska O.V. "The Gallery of Portraits" in "Crome Yellow" by Aldous Huxley. 

The article deals with the analysis of cooperation of stylistic means in the process of creating portrait 
characteristics in "Crome Yellow" by A. Huxley. Defined also is the importance of this cooperation for the 

creation of unique images which form an extraordinary "gallery of portraits" and for adding creative 
originality to the author’s style. 

 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 28. Філологічні науки 

 

© Пермінова А.О., 2006 
176 

УДК 811.111’25+821.111(73)’05 
А.О. Пермінова, 

викладач 
(Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія") 

"АNNABEL LEE" E.A. ПО В ПЕРЕКЛАДІ МАКСИМА СТРІХИ 
(до проблеми перекодування поетичного тексту) 

У статті здійснено порівняльний аналіз вірша Едгара По "Annabel Lee" з перекладом М. Стріхи. 
Аналіз проведено на трьох рівнях – форми, змісту та стилю – з метою ілюстрації поняття 

перекладу-перекодування.  

Об’єкт нашого дослідження – оригінал вірша Едгара По "Annabel Lee" та його переклад, 
виконаний Максимом Стріхою. Метою є порівняльний аналіз вихідного та цільового текстів. 
Актуальність полягає у постійному інтересі науковців до проблем художнього перекладу [1; 2; 3]. 
Новизна роботи полягає у спробі цілісного та об’єктивного аналізу двох текстів з усіх можливих 
боків, на відміну від більшості аналогічних спроб [4; 5; 6]. Суть способу перекодування викладено в 
публікаціях [7; 8].  

Едгар Аллан По – засновник жанрів детективу та тріллеру, поет початку ХІХ сторіччя, якого в 
Російській імперії пізнали через франкомовні переклади Шарля Бодлера, американський автор, чия 
діяльність постійно й до сьогодні цікавить українських перекладачів. Дослідники його творчості 
зазначають, що він був не тільки типовим письменником романтичного напрямку, але й намагався 
створити собі типово романтичну біографію, тому багато моментів його життя до сьогодні час не 
знайшли реального підтвердження та ставляться під сумнів. Тематика його поезії теж добре 
укладається у рамки романтизму в поезії: це, перш за все, інтерес до смерті, протистояння героя-
одинака всьому світові та ідеалізування коханої людини. При цьому кохання в його віршах дуже 
часто переплітається зі смертю, найчастіше – це опис почуттів до вже померлої дівчини. Але не 
тільки потойбічна тематика створює надзвичайний колорит поезії Едгара По, який виникає завдяки 
різноманітній палітрі художніх засобів. Він використовує чимало стилістичних прийомів, які роблять 
його твори мелодичними та забезпечують сильний емоційний уплив на читача, з одного боку, та 
ускладнюють завдання перекладача, з іншого. Серед таких прийомів – його знамениті рефрени, що 
можуть варіюватися із плином сюжету, алітерація, внутрішня рима та багата метафорика. 

Для порівняльного аналізу ми обрали вірш Едгара По під назвою "Annabel Lee" [9] та його 
однойменний переклад, виконаний Максимом Стріхою [10]. Під час аналізу ми плануємо зупинитись 
на таких моментах, як: 1) додержання форми оригіналу за наступними параметрами: кількість рядків, 
ритм, система римування; 2) точна передача змісту твору; 3) стильові особливості перекладу та 
оригіналу. 

1. Форма.  Оригінал налічує шість строф: кількість рядків у 1, 2 та 4 – шість; 3 та 6 – вісім; 5 – сім. 
Система рими – ababcb (перша строфа); abcbdb (друга строфа); abcbdbeb (третя строфа); abcbdb 
(четверта строфа); abbabcb (п’ята строфа); abcbddbb (шоста строфа). Треба зазначити, що у вірші 
спостерігається внутрішня рима, а саме: у третьому рядку третьої строфи – out – a cloud; кінець 
п’ятого рядку та середина шостого тієї ж третьої строфи – came – away;  п’ятий рядок четвертої 
строфи – came out – cloud та кінець п’ятого рядка – початок шостого тієї ж строфи – chilling – killing; 
середина третього рядка – початок четвертого п’ятої строфи – wiser – neither; шостий рядок тієї ж 
строфи – never – dissever; перший рядок шостої строфи – beams – dreams; третій рядок тієї ж строфи – 
rise – eyes; п’ятий рядок тієї ж строфи – tide – side. Використаний метр – трьох- та чотирьохстопний 
анапест із ямбічними вкрапленнями. 

Переклад налічує п’ять строф: кількість рядків у 1 строфі – дванадцять, у 2 та 5 – вісім, у 3 – шість, 
у 4 – сім. Система рими – abbbcbbbdebfb (перша строфа); abbbcbdb (друга строфа); aaaaba (третя 
строфа); abbabbb (четверта строфа); aabaddaa (пята строфа). Треба відзначити, що хоча тип рими було 
змінено під час перекладу, але центром цієї рими виступає, як і в оригіналі, ім’я коханої дівчини – 
Аннабель Лі. Проте особливості лексичного шару не дозволили перекладачеві відтворити досить 
суттєвий перегук імені героїні та моря. Важко сказати, що для По було важливішим: фонетичний 
асонанс чи встановлення підтекстового зв’язку коханої з морем. Не можна виключити збігу обох 
факторів для поета, який із притаманним йому символізмом відчув у фонетичному переклику – 
переклик змістовний. Адже автор неодноразово підкреслює, що сама історія розгорталась на межі 
суші та моря, і така наполегливість дозволяє припустити натяк на буття героїв та їхнього кохання на 
межі двох світів – тутешнього та потойбічного. Якщо ж для поета була принципова саме морська 
стихія, тоді виникає ціла низка міфологічних асоціацій, зокрема з Афродітою, що вийшла з морської 
піни, вологість як джерело життя та образ усього сущого і т. ін. Тут і виходить на поверхню 
невловимість поетичних смислів, про яку йшлось вище. Проте, перекладачеві вдалося ухопити один з 
перелічених мотивів, а саме – погранічність буття, яка втілили у нього у словосполученні 
прибережна земля, що повторюється неодноразово. Продовжуючи аналіз композиції вірша, треба 
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зауважити, що внутрішня рима зустрічається в перекладі у першому рядку останньої строфи: вишини 
– сни; п’ятому рядку тієї ж строфи: течія – буду я; також спостерігається гра слів: слово зір 
використано у двох смислах: як родовий відмінок множини зорі та як називний відмінок "зір 
людини", що надає твору поетичності. Використаний метр – трьох- та чотирьохстопні анапест та ямб. 

2. Зміст. Перша строфа передана досить близько до оригіналу, хоча є деякі розбіжності 
лексичного характеру. Розгляньмо їх докладніше. Отже, в першотворі другий рядок описує місце дії 
як "королівство біля моря" – In a kingdom by the sea, тоді як переклад пропонує В тій прибережній 
землі. На наш погляд, чинна заміна зумовлена намаганням перекладача додержатися авторського 
метра, тобто має цілком об’єктивний характер; утім, утрата "королівства" дуже прикра, бо ця лексема 
переносить події у казковий світ, тим самим посилюючи романтичний настрій твору. Цікаво 
зазначити, що перекладач, напевно, усвідомлював цю втрату, тому що maiden передав як панна, а By 
the name of – як імення. Завдяки такому варіанту йому вдалося зберегти підвищений, романтичний 
стиль твору, який здатен справляти таке ж враження на читача, що й оригінал. П’ятий та шостий 
рядки – And this maiden she lived with no other thought / Than to love and be loved by me – дістали такого 
відображення в перекладі: Та панна любила мене, а я / Всім серцем любив її. Перекладач в цьому місці 
змістив акценти: якщо в Едгара По дівчина "жила однією думкою – любити та бути коханою" 
ліричним героєм, то Максим Стріха перевертає ситуацію, і в нього більш закоханим стає ліричний 
герой. Але оскільки як в оригіналі, так і в перекладі обидві людини відчувають любов один до одного 
(що підтверджується подальшим текстом оригінала), то можна сказати, що ця неточність не є 
принциповою та не порушує ані змістовний, ані стилістичний шар вірша. Цією фразою закінчується 
перша строфа в оригіналу, тоді як у перекладі перші дві строфи було злито в одну. Через цей факт та 
через визначені розбіжності ми можемо віднести проаналізовану частину цільового тексту до 
перекодування з елементами перетворення. 

Друга строфа першотвору починається рядком із двома паралельними структурами: She was a 
child and I was a child, які створюють складносурядне речення з аналогічними членами, причому 
підмети простих речень виділено курсивом, тим самим привертаючи до них увагу. Переклад 
пропонує нам одне просте речення: Були ми дітьми обоє тоді, що змінює ритмічний малюнок рядку, 
хоча його смислове наповнення зберігається. Наступні три рядки не зазнали змін під час перекладу, а 
в п’ятому та шостому рядках ми знову бачимо розбіжності з оригіналом: With a love that the winged 
seraphs of Heaven / Coveted her and me та, відповідно,  І серафими позаздрили нам, / Уздрівши з небес 
її.  Український варіант у цьому випадку є дещо коротшим за англійський текст: у ньому випала 
інформація про "крила" серафимів, "заздрили їй та мені" було спрощено до позаздрили нам, а 
складнопідрядне речення оригіналу було замінено на складносурядне речення перекладу. Втім, цьому 
факту можна знайти об’єктивне пояснення, якщо порахувати кількість складів вихідного та цільового 
текстів: у першому ми маємо 12 та 6 складів, у другому, відповідно, – 10 та 7. Отже, причина такого 
"скорочення" оригінального тексту – в більшій довжині українських еквівалентів у порівнянні з 
англійськими. Треба зазначити, що ані смислове, ані стилістичне навантаження твору не постраждало 
в результаті лексичних змін, упроваджених перекладачем. Тому цю строфу можна класифікувати як 
перекодовану. 

У третій строфі перекладачеві вдалося передати смисловий, стилістичний та лексичний шар 
тексту, вдаючись тільки до зміни порядку слів у третьому та четвертому рядках. Ця строфа – типове, 
стовідсоткове перекодування. 

У четвертій строфі М. Стріхою було випущено другий рядок оригіналу: Went envying her and me не 
знайшло свого відображення в тексті перекладу, а перший рядок було розтягнуто на два: The angels, 
not half so happy in Heaven та, відповідно, – Не знали янголи в вишині / Й півщастя мого та її. Власне 
кажучи, саме через вимушеність розбити один рядок на два перекладач і "випустив" другий рядок 
вихідного тексту: у лексичному плані твір мав постраждати заради збереження стилістики та 
дотримання жанру балади. Також не знайшло свого відображення в цільовому тексті уточнення 
причини загибелі Аннабель Лі – застуда (chilling), яка не тільки вносить доповнення у смисловий бік 
вірша, але і створює додаткову риму на початку останнього рядка. Тому ми вважаємо, що переклад 
цієї строфи ближчий до перестворення, аніж до перекодування. 

У п’ятій строфі у другому та третьому рядках цільового тексту було додано слів стояли здалі, що 
порушує смислове сприйняття твору. Словосполучення зі словом немов теж відсутнє в оригіналі; 
"демони з-під моря", які ми бачимо у По, перетворюються на демонів з-під землі у М. Стріхи; 
теперішній час оригіналу – на минулий час перекладу; визначення beautiful ("прекрасна Аннабель") 
не знайшло свого відображення в перекладі. Таким чином, можна зробити висновок про значні зміни, 
внесені до смислового та лексичного шару строфи при збереженні її стилістики. Отже, переклад 
п’ятої строфи є більшою мірою перестворенням.  

Остання, шоста, строфа пропонує нам розбіжності на лексичному рівні при збереженні смислового 
та стилістичного шарів: так, "місяць" оригіналу було замінено світлою ніччю перекладу; And the stars 
never rise перекладено як Чисті промені зір; all the night-tide – як Плине днів течія; my darling, my life 
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and my bride – як кохана, жона, наречена моя. Не дивлячись на те, що "ніч" перетворилась на день, 
метафора автора, котру можна трактувати як  "приплив ночі", знайшла аналог у течії днів. Тому, дещо 
порушивши  предметний зміст метафори, М. Стріха зберіг саму метафору, тобто поетичний смисл 
виразу. Інша справа – переклад шостого рядка строфи, де більш поетичне та всеохоплююче life 
змінюється більш конкретним жона. При цьому продовжується розібрана фонетична гра словами Lee, 
sea, до якої додається lie, life. Вони не прив’язані до одного й того ж місця у рядку і складають 
враження мерехтіння, відсутнє у вторинному тексті. Можна припустити, що віддавши перевагу 
старослов’янському "жона" замість побутового "дружина", перекладач спробував відтворити високий 
стиль цього рядка, бо українська мова не давала змоги створити еквівалентними лексемами 
аналогічну фонетичну гру. Оскільки метою наших міркувань є не оцінка якості перекладу з боку 
вдалих чи невдалих рішень, а його класифікація, зауважимо, що вказані зміни призвели до 
часткового перестворення у межах перекодування. 

Втім, перелічені відступи від вихідного тексту не заважають адекватному естетичному та 
емоційному враженню читача, з одного боку, та не порушують художньої цілісності оригіналу, з 
іншого. Перекладачеві вдалося донести до україномовного реципієнта унікальний творчий стиль 
американського поета, завдяки чому його вірш зберігає неповторну ауру чужої літературної традиції 
та дозволяє доторкнутися до неї представнику іншої національної культури. Це сталося через 
дотримання ключових елементів поетичного мислення Едгара По, зокрема – повторюваності 
наскрізних слів та фраз, притаманної жанру балади, що наділяє вірш заворожливим характером; 
використання рядків різної довжини, які викликають у кожному випадку ефект несподіваності; 
нетрадиційна система рим тощо. Означені риси перекладу дозволяють класифікувати його як 
перекодування з елементами перестворення.  
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Перминова А.А. "Annabel Lee" Э.А. По в переводе Максима Стрихи 
(коефіцієнт проблеме перекодирования поэтического текста).  

В статье сделан сравнительный анализ стихотворения Эдгара По "Annabel Lee" с переводом 
М. Стрихи. Анализ производится на трех уровнях – формы, содержания и стиля – с целью 

проиллюстрировать понятие перевода-перекодировки.  

Perminova A.O. Edgar Poe’s "Annabel Lee", translated by M. Strikha  
(to the problem of re-coding a poetic text). 

The article gives a comparative analysis of Edgar Poe’s Annabel Lee and its translation into Ukrainian, 
made by M. Strikha. The analysis is carried out on three levels –  that of the form, contents and style – in 

order to illustrate the notion of translation-re-coding. 
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СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗНИХ ІМЕННИКІВ-НАЙМЕНУВАНЬ ОСОБИ  

У статті надається семантична  характеристика іменників-найменувань особи, які містять 
образний компонент. Образна номінація дає можливість виразити не тільки якості або 

властивості, що мають еквіваленти в нейтральних мовних структурах, але і значення, які не 
піддаються точній мовній експлікації при використанні нейтральної лексики. 

Процес розвитку людського суспільства супроводиться все глибшим пізнанням, опануванням і 
перетворенням навколішного світу, подальшим розвитком науки і техніки. Численні питання, які 
стояли перед людиною в процесі еволюції і які до сьогодні привертають увагу дослідників, пов’язані 
з отриманням, кодуванням, зберіганням і передачею інформації. Відомості, що отримуються ззовні, а 
потім активно переробляються індивідом у процесі мислення, відносяться до різних сторін його 
життєдіяльності, зазнають зміни з часом і, отже, потребують постійної систематизації, кодування і 
перекодування, необхідних для їх збереження і подальшої трансформації. Нові речі, винаходи, нові 
види діяльності, нововідкриті якості і відношення вимагають нових найменувать. Людський досвід 
закріплюється не лише в матеріальних цінностях, але і в назвах для них. Зміна значення слова, або 
лексико-семантичний словотвір, відіграє велику роль у процесі історичного розвитку і 
функціонуванні слова. Одним із найважливіших шляхів зміни значення слова є перенесення наявного 
найменування на нові предмети, в результаті чого номінативна одиниця набуває нового, образного 
значення, що співіснує з вихідним, прямим.  

Терміном "номінація" і його синонімом "назва" позначають результат процесу номінації – 
значущу мовну одиницю. Номінація пов’язує світ дійсності зі світом мови, вбирає в себе всю глибину 
проблем узаємодії мови й мислення, мови і світу людських емоцій. Така всебічність сприяє 
роздрібненню глобальної проблеми на менші. Саме тому одним із актуальних завдань сучасного 
мовознавства є вивчення глибинного змісту слова, гносеологічним елементом якого виступає 
образність, яка має аперцепційну природу, і саме тому розглядається такий аспект номінації, як 
образність, і вважається семантичним компонентом іменників-найменувань особи, непрямою або 
вторинною номінацією. В ономасіологічній літературі розрізняють пряму і вторинну номінації. На 
думку А.М. Шамоти, непряма, або вторинна, номінація трактується як мотивовано-опосередкована 
попереднім значенням слова, ті чи інші ознаки якого відіграють роль внутрішньої форми, переходячи 
у новий смисловий зміст. Образний потенціал слова не лімітований, оскільки мовець постійно 
асоціює образ лексеми з відповідною референтною і фоновою інформацією про нього. Образність 
слова є початком, витоком, енергією творення неосмислу, образних прирощень лексеми [1].  

Сучасний етап розвитку української й зарубіжної лінгвістики характеризується розглядом 
образної проблематики в лінгвокогнітивному, культурологічному, комунікативно-прагматичному та 
антропологічному аспектах. Будучи одночасно категорією семантики, когнітології, логіки, образність 
і досі залишається об’єктом наукових дискусій, що насамперед зумовлено складністю процесу її 
породження. На різних етапах розвитку мовознавства проблема образного значення слова ставилася 
по-різному. Спочатку інтерес до питання про образність виникає як інтерес до поетичності мови, до 
художніх прийомів, що надають мові поетичного характеру, прикрашають мову. В античні часи вона 
трактувалася спочатку тільки як філософська категорія. Розширення аксіологічної семантики 
призвело до вдосконалення мовленнєвих форм її вираження, виділення окремих кваліфікативних 
типів (піфагорійці, платоніки, Аристотель). Мислителі Давньої Греції виокремили й удосконалили 
кваліфікацію, яка набула статусу лінгвофілософської наукової категорії з усіма притаманими їй 
характеристиками.  "Починаючи зі стародавніх греків і римлян і, за небагатьма винятками, до нашого 
часу визначення словесної фігури взагалі (без визначення тропа від фігури) не обходиться без 
протиставлення мови простої, вжитої у власному, природному, початковому значенні, і мови 
прикрашеної, переносної", –  зазначає О.О. Потебня [2].  

Наївна картина світу конструюється на основі антропоцентричного механізму, який установлює 
аналогію між фізично сприйманою дійсністю і невидимим світом абстрактних понять, за якою 
абстракції мисляться як особи, наділені антропоморфними властивостями. Як і І.В. Арнольд, ми 
впевнені, що в основі метафори лежить антропометричний принцип (людина – міра всіх речей) і що 
найважливішим джерелом стереотипного мовного фонду служать сегменти візуально (ландшафт, 
флора, фауна) або фізіологічно сприйманої людиною дійсності [3].  

Явище образності у цілому можна розглядати як лінію пересічення діахронічної і синхронічної 
площин життя мови. У діахронічному плані образне найменування є причиною, джерелом полісемії; у 
синхронії – частковий випадок, момент у розвитку діахронії, образні значення миттєві, індивідуальні. 
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У нашій роботі досліджується образне значення іменника-найменування особи в зіставленні із 
прямим. Інакше кажучи, об’єктом вивчення є системна та узуально закріплена образність слова як 
одиниці мови, що активізує в уяві реципієнта онтологічні (буття слова), емпіричні (суб’єктивно-
об’єктивний досвід носіїв мови) та психологічні (узуальні) асоціації. Основна роль асоціативних 
зв’язків полягає в тому, що вони можуть розкрити характер експлікації емоцій і відчуттів у мові, тим 
самим відтворюючи картину мовної реалізації того або іншого концепту. При цьому йдеться про ціле 
слово, про лексему, як вона існує на цьому історичному етапі розвитку мови. Образність реалізується 
як зв’язок між двома і більше психологічними образами (відчуттями, ідеями, уявленнями), 
спрямованими на творчий пошук референта.  Фердинан де Соссюр уважав, що будь-яке слово завжди 
може викликати в пам’яті все, здатне так чи інакше з ним асоціюватися [4].  

Отже, образне значення слова – складне явище, яке виникає при взаємодії психіки і мови у процесі 
пізнання і відображення зовнішнього світу. Образність є невід’ємним елементом мислення на всіх 
рівнях розумової діяльності і в різних сферах професійно-суспільних інтересів людини. Образність як 
компонент лексичного значення слова здатна перекодовуватися, семантично оновлюватися. Тому, 
використовуючи невеликий за об’ємом словниковий склад, можна створити нескінченні метафоричні 
смислові значення, ускладнені якнайтоншими нюансами людської думки і відчуття. Образність – це 
мініатюрна композиція, що ситуативно розкриває ідейний зміст ознаки або комплексу значень 
ментального рівня, які ніяким іншим способом не можуть бути передані. Асоціативний аналог, що 
виникає у свідомості як праобраз якоїсь розумової категорії, є інтуїтивно знайденим, а отже, 
первинним і часто залишається єдино можливим способом її мовної презентації.  

Матеріалом дослідження послужили 1557 іменників-найменувань особи, отриманих методом 
суцільної вибірки зі словника "Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles" за редакцією 
Уїльяма Трамбла і Ангуса Стівенсона. Критерієм відбору мовного матеріалу була наявність у 
словниковій статті маркерів а person of, а person who, а person like, а person with, adjective+person, а 
також приміток fig, transf, fig & transf.  

На основі проведеного дослідження можна стверджувати, що джерелом образного іменника-
найменування особи виступає низка тематичних груп слів, які є початковим поняттям для образних 
іменників. Кількісна характеристика репрезентована в таблиці 1.    

Таблиця 1.  
 

№ Тематичні групи іменників Кількість 
одиниць 

Кількість 
у % 

1. Абстракті поняття, назви процесів, результатів дії   368 24% 
2. Назви тварин  266 17% 
3. Побутові речі (одержані в результаті трудової діяльності 

людини, які оточують людину)  
257 16,3% 

4. Найменування особи за різним означенням   239 15% 
5. Професії  79  5% 
6. Явища природи і речовини (метали, мінерали, матеріали та 

ін.) 
61 4% 

7. Частини тіла  59 4% 
8. Назви рослин  58 4% 

Імена людей  43 3% 
Міфологічні істоти  84 5% 

9.  
Власні назви 

Історичні постаті  32 2% 
10. Національність людини 11 0,7% 

Усього   1557 100% 
Кількісний аналіз матеріалу показує, що перше місце серед слів, які використовуються з 

образними значеннями для характеристики людини, безперечно, займають абстрактні поняття, назви 
процесів, результатів дії. Наприклад: fright ‘переляк’ – sudden fear, violent terror, alarm ‘раптове 
побоювання, сильний терор, тривога’; a person of a grotesque or ridiculous appearance ‘людина 
гротескної або смішної зовнішності’. B. Bainbridge. Brenda looked such a fright – she had toothache and 
her jaw was swollen ‘Бренда виглядала справжнім переляком – в неї болів зуб, і її щелепа розпухла’. 
Legend ‘легенда’ – a traditional tale popularly regarded as historical ‘традиційна казка популярно 
розцінювана як історична’. A very famous or notorious person ‘дуже знаменита або сумно відома 
людина’. W. Raeper. Hawker was a legend by this time in his work of seeking to rescue sailors ‘на цей час 
Хокер був легендою у своєму пошуку врятування моряків’. Назви предметів зовнішнього світу 
вживаються для характеристики людини, для виявлення тих чи інших рис її характеру, проявів її 
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психічного життя, становища в суспільстві. При цьому, звичайно, відбувається абстрагування якоїсь 
із ознак цього поняття-посередника і приписування її людині.  

Дуже яскраво тенденція характеризувати людину виступає при застосуванні слів, що означають 
назви тварин. Тому друге місце серед слів, що використовуються образно для характеристики 
людини, займає лексика, яка стосується назв тварин. Цей напрямок уживання виступає досить 
яскраво. Як і слова попередньої групи, вони вживаються здавна. Роль протиставлення світу людини і 
світу тварини, характеристика людини за допомогою засобів, пов’язаних з останнім, особливо наочно 
виявляється у вживанні самого слова ‘звір’. Beast ‘звір’ – an animal; a creature; (contrasted with man) 
‘тварина; істота; (протиставляється людині)’.  a brutal, savage, or loathsome person ‘груба, дика, або 
огидна людина’. Shakespeare. Measure for measure. O you beast! O faithless coward! O dishonest wretch! 
‘Шекспір. Міра за міру. O, ви звір! O невірний боягуз! O нечесний негідник!’. Або аnimal ‘тварина’ – 
a living organism having sensation and voluntary motion ‘живий організм, що має почуття і свідомий 
рух’; Also, a brutish person;  a person regarded as without human attributes ‘також, груба людина; 
людина, без людських властивостей’. У разі вживання зооморфізму при найменуванні персонажа 
схожість між ним і представником фауни охоплює цілий комплекс предикативних характеристик, що 
дозволяють ідентифікувати ці два образи в свідомості не тільки суб’єкта мови, але і суб’єкта 
сприйняття. При віднесенні назв тварин до людини образність стоїть на першому плані, через неї йде 
змалювання зовнішнього вигляду людини, характеристика її моральних якостей, її суспільної 
поведінки і вираження позитивного чи негативного ставлення до цієї особи.  

Часто вживаються образно назви різних предметів побуту, речей, які оточують людину. Головний 
напрям образного вживання цих слів – це перенесення назви з чогось близького, зрозумілого на більш 
віддалене, менш суттєве. Чимале місце в образному вживанні слів цього типу займає прагнення до 
порівняння речей за формою, дією, якістю, зовнішньою схожістю. Наприклад: pillar ‘стовп’ – a 
detached, vertical structure of stone, wood, brick used to support a superstructure ‘окремa, вертикальна 
структура з каменю, дерева, цегли, використовувана, щоб підтримувати надбудову’; fig. a person who 
is regarded as a mainstay or support перен. ‘людина, яку вважають оплотом або підтримкою’. 
J.Baldwin. she was one of the pillars of the church, a powerful evangelist ‘вона була одним із стовпів 
церкви, могутня євангелістка’. M. Dibdin. A man above suspicion, a pillar of the community ‘Людина, 
вища за всі підозри, стовп суспільства’. Lantern ‘ліхтар’ – a lamp consisting of a transparent case to 
contain and protect light ‘лампа, що складається із прозорого футляру, який містить і захищає світло’. 
fig. a person who metaphorically gives light перен. ‘людина, яка метафорично надає світло’. G. Bancroft. 
The lantern of science has guided us on the track of time ‘ліхтар науки вів нас по дорозі часу’.  

Лексеми, які належать до тематичної групи іменників найменування особи за різними ознаками, 
теж уживаються образно. Наприклад: slave ‘раб’ – a person who is property of another and is bound to 
absolute obedience ‘людина, яка є власністю іншої і змушена до абсолютної покори’. A person working 
very hard without appropriate reward or appreciation ‘людина, яка працює дуже старанно без 
відповідної нагороди або оцінки’. Scout ‘скаут’ – a member of the youth organization ‘член молодіжної 
організації’. Jocular. A boy or man who is obtrusively honest and inexperienced жарт. ‘хлопчик або 
чоловік, який нав’язливо чесний і недосвідчений’. Prisoner ‘в’язень’ – a person who is being kept in 
prison ‘людина, яку тримають у в’язниці’. Transf. a person confined or restricted by illness, circumstances 
перен. ‘людина, яку тримають узаперті  або обмежена хворобою, обставинами’. Cousin ‘кузен’ – a 
child of one’s uncle or aunt ‘дитина дядька або тітки’. Fig. a person having affinity of nature to another 
перен. ‘людина, яка має природне ваблення, тяжіння до іншого’. Головна сфера вживання 
найменувань особи за різними ознаками – характеристика людини, поведінка і місце в суспільстві, її 
психологічний стан.  

Слова, які означають професію образно вживаються для характеристики способу життя людини, з 
ними пов’язані уявлення про якусь сталу рису, особливо в зовнішності, але часом і в поведінці. Не 
можна не помітити народного характеру, давності походження таких образних найменувать. Так, 
наприклад, peddler ‘коробейник’ – a person who goes about carrying small goods for sale ‘людина, яка 
займається продажем дрібних товарів для продажу’. Fig. a person who deals in something in a small way 
перен. ‘людина, яка займається чимось але дуже мало’. Pilot ‘пілот’ – a person who steers a ship, 
spacecraft ‘людина, яка управляє судном, літальним апаратом’. Transf. a leader or guide through an 
unknown area of land перен. ‘провідник або гід через невідому область землі’. Butcher ‘м’ясник’ – a 
person whose trade is to slaughter animals for feed ‘людина, чия робота – різати тварин для живлення’. 
Fig. a person responsible for the slaughter of the person ‘перен. людина, відповідальна за кровопролиття 
другої людини’. Отже, слова цієї семантичної групи становлять багате джерело образного вживання, 
причому цей тип вживання, незважаючи на його давність, є продуктивним і в наш час.  

Образно вживаються і слова, що означають явища природи. Як показують приклади, коло цих слів 
досить обмежене. Але практично це група, яка не має певних меж; головне, що переносно 
вживаються назви, які означають добре зрозумілі, знайомі явища, стихії, з якими пов’язується 
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уявлення про характеристику людини. Слова цієї групи у образному значенні можуть змальовувати її 
зовнішність, або ж, частіше, розкривати її душевний стан, особливості її поведінки, характеру. 
Tornado ‘торнадо’ – a violent thunderstorm ‘сильна гроза’; fig. a violent or devastating person перен. 
’сильна або руйнівна людина’. Island ‘острів’ – a piece of land completely surrounded by water ‘шматок 
землі, цілком оточений водою’. Transf. an individual, detached or standing out alone перен. 
‘відокремлений або одинокий індивід’.  Thunderbolt ‘удар блискавки’ – a flash of lightning, when close 
enough for a simultaneous clap of thunder to be heard ‘спалах блискавки, коли вона достатньо близько, 
одночасного чути раскати грому’. Fig. a person noted for violent or destructive action перен. ‘людина, 
відома своєю сильною або руйнівною дією’. Quicksand ‘хиткий пісок’ – wet sand, easily sucking in any 
object resting on it or falling into it ‘вологий пісок, легко висмоктує будь-який об’єкт, який на ньому 
знаходиться або попадає на нього’. Fig. a treacherous person перен. ‘віроломнa людина’. При 
використанні для зовнішньої характеристики людини ці слова зберігають свою конкретність. Ужиті 
образно для змалювання психічного, суспільного життя людини, вони дещо абстрагуються і відходять 
далі від свого прямого значення.  Назви речовин (металів, мінералів, матеріалів та ін.) можуть 
використовуватися для образного зображення зовнішніх рис людей чи для оцінки моральних якостей 
людини. 

Характерним для назв частини тіла є використання їх метонімічно, точніше, синекдохічно: 
наприклад, skeleton ‘скелет’ – the hard internal or external framework of bones, supporting the body 
‘тверда внутрішня або зовнішня структура кісток, яка підтримує тіло’. Transf. а very thin, lean, or 
emaciated person перен. ‘дуже тонка, худа, або виснажена людина’. Eye ‘око’ –  the organ of sight in 
humans and animals ‘орган зору людини і тварини’. A person whose power of vision is used by another 
person ‘Людина, чий дар бачити використовує інша людина’. Heel ‘п’ята’ – the hinder part of the human 
foot ‘задня частина людської ноги’. Slang. An untrustworthy or despicable person cленг. ‘ненадійна або 
ганебна людина’.  Назви органів людського тіла використовуються як назва людини взагалі, як 
прикмета людини. За цим окремим вживанням стоїть давня мовна, фольклорна традиція. У подібному 
вживанні підкреслюється цінність чи близькість людини. Основним відтінком є вираження 
відношення, позитивного чи негативного, характеристика людини.  

Ще одним джерелом образного вживання слів, а значить, джерелом збагачення лексичної системи 
мови, є  слова пов’язані з позначенням рослинного світу. Назви фруктів, овочів, квіток, порід дерев, 
вживаються часто з образним значенням. Наприклад: lily ‘лілія’ – a plant bearing large showy trumpet-
shaped flowers on a tall slender stem ‘рослина, що має крупні ефектні воронкоподібні квітки на 
високому стрункому стеблі’. Fig. a person of exceptional whiteness, fairness, or purity перен. ‘людина 
виняткової білизни, чесності, або чистоти’. Tomato ‘помідор’ – the glossy, bright red and spherical, 
pulpy fruit ‘блискучий, яскраво-червоний, сферичний, м’який плід’. Slang. An attractive girl cленг. 
приваблива дівчинка’. Vegetable ‘овоч’ – plants; vegetation ‘рослини; рослинність’. Fig. A person who 
lacks animation or leads a monotonous life перен. ‘людина, яка відчуває недолік фізичних управ або 
монотонно живе’. Peach ‘персик’ – the round sweet juicy fruit of the peach tree ‘круглий солодкий 
соковитий фрукт персикового дерева’. Fig. a person of exceptional worth or quality перен. ‘людина 
виняткової вартості або якості’. На вибір суб’єкта впливають асоціативна аксіологічна спрямованість 
образу, його позитивний або негативний статус у свідомості носіїв мови, а також функціонально-
прагматичні характеристики. У процесі метафоричної номінації часто виявляється схожість не тільки 
зовнішніх деталей, які характеризують основний і допоміжний суб’єкти, але й відповідних їм 
внутрішніх якостей.  

Значний інтерес становить образне вживання іменників – власних назв (антропонімів), – які 
уживаються в номінативно-метафоричній функції. У цьому легко переконатись на таких прикладах: 
Rip Van Winkle ‘Ріп Ван Вінкл’ – hero of a story by Washington Irving, who fell asleep in the mountains 
and awoke after 20 years to the world completely changed ‘герой оповідання Вашінгтона Ірвіна, який 
заснув у горах і прокинувся через 20 років, щоб побачити світ, який цілком змінився’. A person who 
has remained oblivious to fundamental social and political changes over an extended period ‘людина, яка 
не бере до уваги фундаментальні соціальні і політичні зміни за досить довгий період’. Rockfeller 
‘Рокфеллер’ – John Rockfeller, US financier and philanthropist ‘Джон Рокфеллер, американський 
фінансист і філантроп’. An immensely rich person ‘надзвичайно багата людина’. Образне вживання 
власних назв вимагає певної підготовки читача і може служити засобом характеристики людини, 
виявлення певних рис у особи, властивих іншій добре відомій особі – чи історичній, чи персонажеві 
відомого літературного твору, чи просто відомій людині. Виступаючи в ролі мотивуючих, ці одиниці 
зазнають певних змін у плані семантики, пов’язаних із їх взаємодією зі значенням мотивованого 
слова. Ці зміни стосуються насамперед різного представлення семантичних ознак мотиваційного 
власного імені в значенні похідних одиниць. Різні способи такої взаємодії і служать основою для 
виділення ряду мотиваційних типів у сфері отономастичної деривації. Разом із лексемами, 
орієнтованими на вираження індивідуально-особових якостей, у мові є цілий ряд усталених 
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асоціативних образів, які використовуються для узагальнено-типової образної номінації. Це назви 
міфічних істот, наприклад: Pilate ‘Пілат’ – Pontius Pilate, the Roman governor of Judaea, who was 
involved in the trial of Jesus ‘Понтій Пілат, римський губернатор Іудеї, який був залучений до суду над 
Ісусом’. Now, a person who evades responsibility for his actions ‘зараз людина, яка уникає 
відповідальністі за свої дії’. Hercules ‘Геркулес’ – mythical hero of superhuman strength ‘міфічний 
герой надлюдської сили’. Now, an exceptionally strong or muscular man ‘зараз виключно сильний або 
мускулистий чоловік’. Midas ‘Мідас’ – Greek king whose touch turned all things to gold ‘грецький 
король, чий дотик перетворював усі речі на золото’. Now, a person whose actions always bring financial 
reward ‘зараз людина, чиї дії завжди приносять фінансову нагороду’. Gorgon ‘Горгона’ – a 
mythological personage who had snakes for hair and whose gaze turned the beholder to stone ‘міфологічна 
істота, яка мала змій замість волосся і чий погляд перетворював очевидця на камінь’. Now, an ugly or 
terrifying woman ‘зараз потворна або страхітлива жінка’. Функціонально-смисловий статус цих 
одиниць дуже різноманітний. Лексеми Midas, Hercules характеризується позитивною семантикою; 
Pilate, Gorgon мають яскраво виражену негативну конотацію. Особливістю вживання образної 
номінації є те, що власне мовне значення допоміжних образів-символів відходить на другий план, 
стирається, а у полі зору мовця залишається тільки їх загальний – позитивний або негативний – 
статус.  

На основі проведеного вище дослідження можна сказати, що образні номінації, які 
характеризують людину, охоплюють широкий пласт лексики, і що джерелом образного вживання 
слова виступають такі семантичні групи слів: абстракті поняття, назви процесів, результатів дії; 
іменники-назви тварин; побутові речі (одержані в результаті трудової діяльності людини, які 
оточують людину); найменування особи за різним означенням; професії; явища природи та іменники-
назви речовин (металів, мінералів, матеріалів та ін.); іменники-назви частин тіла; іменники-назви 
рослин; власні назви (міфологія, історія); національність людини. 

Як показує аналіз мовного матеріалу, категорія образності в лексиці дуже продуктивна. 
Образними бувають майже всі семантичні групи лексики.  Можна зробити висновок, що семантична 
група абстрактних понять, назв процесів, результатів дії найбільш продуктивна і становить особливо 
сприятливий ґрунт для образного вживання лексеми.  У системі засобів метафоричного перенесення 
образну номінацію відрізняє здатність до експлікації не тільки зовнішніх, але і внутрішніх 
характеристик персонажа і тісної взаємодії між ними на основі системи аксіологічних цінностей, 
закріплених у свідомості носіїв мови. Образна номінація дає можливість виразити не тільки якості 
або властивості, що мають еквіваленти в нейтральних мовних структурах, але і значення, які не 
піддаються точній мовній експлікації при використанні нейтральної лексики.  

Для подальшого дослідження перспективним є концептуальний аналіз образних іменників-
найменувань особи.  
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Пефтиева О.Ф. Семантическая характеристика образных существительных-названий 
личности. 

В статье представлена семантическая характеристика существительных-наименований личности, 
которые имеют образный компонент. Образная номинация даёт возможность выразить не только 

качества, которые имеют эквиваленты в нейтральных языковых структурах, но и значения, 
которые не имеют точную языковую экспликацию при использовании нейтральной лексики. 

Peftieva O.F. Semantic characteristics of the nouns denoting a person. 

The paper deals with the analysis of the semantic groups of nouns containing figurative meaning to denote a 
person. Language imagery of nouns denoting a person may express not only  properties which exist in 

neutral linguistic structures but also meanings with no precise language explication in neutral vocabulary.
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ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ БУТТЯ В 
РАННЬОНОВОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

У статті розглянуто основні засоби  вираження категоріального значення буття. Запропоновано 
семантичну класифікацію  екзистенційних речень у ранньоновоанглійській мов, засновану на 

семантичному типі сфери буття. 

Категорія буття є центральною категорією філософії, і оскільки мислення нерозривно пов’язане з 
мовою, то проблема визначення та аналізу екзистенційних речень неодноразово привертала увагу 
філологів [1; 2; 3; 4; 5]. Лексеми, які мають значення екзистенційності, є найбільш багатозначними та 
найбільш функціональними одиницями мови. На думку О.М. Кузнєцова,  це свідчить про важливість 
цієї мисленнєвої категорії [6: 69]. Метою статті є аналіз екзистенційних речень у 
ранньоновоанглійській мові. Об’єктом дослідження є речення буття ранньоновоанглійської мови у 
текстах XVI ― XVII ст. Саме з цього часу відбувається становлення жанру драматургії — найбільш 
адекватного джерела відомостей про реальне мовлення [7: 141]. Предмет дослідження складають 
структурно-семантичні особливості екзистенційних речень. Актуальним виявляється дослідження 
речень буття ранньоновоанглійської мови з урахуванням надбань розвитку синтаксичних теорій 
останніх десятиліть.  

За Н.Д. Арутюновою, головною відмінністю екзистенційного висловлювання та предикатного 
речення є те, що в останньому субстанція має пресуппозицію існування, до якої додаються ті чи інші 
ознаки. Підметом такого речення, на відміну від екзистенційного, не може бути власна назва або 
дейктичне слово, тобто знак, який не виражає ніякого концепту [2: 206]. В екзистенційних реченнях 
завідома даним є набір ознак, а судження показує реалізованість чи нереалізованість цих ознак у 
субстанції [2: 205]. Н.Д. Арутюнова зазначає, що, якщо й шукати в екзистенційних реченнях аналог 
судження, то його суб’єктом слід визнати світ або його фрагмент (обставину місця), а предикатом –  
наявність  у світі об’єктів певного класу (тобто сукупність дієслова буття та імені) [2: 211]. Класичні 
речення буття, на думку Н.Д. Арутюнової, складаються із трьох основних елементів: 1) сфера буття, 
яка може бути зафіксована за просторовим чи часовим показником; 2) існуючий об’єкт чи клас 
об’єктів; 3) факт існування, перебування чи наявності, який передається дієсловом буття. Простір і 
час є головними буттєвими категоріями, це дві найголовніші із пізнаних людиною форм існування 
матерії [8: 5]. На думку В.В. Тихонової, саме обставина як член речення дозволяє дієслову-буття 
функціонувати в якості повнозначного дієслова та оформлювати головну ознаку речення ─ 
предикативність [9: 7]. 

Оскільки в екзистенційному реченні одним із компонентів є сфера буття існуючого предмета, його 
розташування у просторі, то виникає проблема розрізнення екзистенційної та локативної предикації. 
Існують дві точки зору на це питання: 1) екзистенційні відносини є відмінними від локативних. Так,  
О.М. Селіверстова вважає речення типу "There is a pencil in the bag" реченнями з локативною 
предикацією і порівнює представлений приклад із реченням "A boy is playing the piano", метою якого 
не є повідомлення про існування "boy". У цих реченнях існування "boy" та "pencil" виступає не як 
вихідна інформація, а як пресуппозиція [5: 10]; 2) локативні відносини розглядаються як периферійні 
екзистенційні відносини [2; 10]. Так, Н.А. Дерюшева у загальному типовому значенні генітивно-
буттєвих речень виокремлює два складових значення: 1) існування, місцезнаходження предметів та 
2) наявність у сфері володіння особи (соціуму) означувального предмета [9: 13]. Значення "існування" 
та "місцезнаходження" є взаємодоповнювальними. 

Отже, екзистенційність як категорія може існувати в певних реченнях у якості пресуппозиції. 
Поштовхом для розвитку теорії пресуппозицій стала теорія означених дескрипцій Б. Рассела. 
Відповідно до його концепції, якщо суб’єктом речення є дескрипція, а не власна назва, то логічний 
аналіз такого речення не може зводитися до однієї пропозиції. Він буде базуватися на аналізі трьох 
пропозицій: існування, одиничності та наявності певних ознак в об’єкті. На думку В.Н.  Бестужевої, 
екзистенційність є семантичним компонентом будь-якого дієслова [10: 13]. На нашу думку, інтерес 
викликає поділ авторкою речень буття на підтипи. Речення наявності (презенціональні речення), як 
правило, характеризуються тим, що належність предмета до об’єктивної дійсності, тобто ознака 
буття, сприймається як факт. Йдеться про те, що певний предмет є у певному місці у певний час. У 
реченні існування (екзистенційному реченні), зазвичай, немає вказівок на конкретну сферу існування 
предмету. Такі речення інформують про приналежність до об’єктивної дійсності предмета чи явища, 
яке відноситься до певного класу [10: 26].  

Значення буття характерно для номінативних речень, семантична спеціалізація яких полягає у 
ствердженні буття предметів чи явищ. Значення екзистенційності не залежить від лексичного 
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значення іменників – воно абстраговане. Згідно з дослідженням О.Ю. Іванової перцептивного ефекту 
деяких номінативних речень, останні речення мають здатність зображувати об’єкти чи дії, немовби за 
ними спостерігають. Фіксація предметів чи явищ у просторі й синтаксичний теперішній час 
створюють враження, що дія відбувається у присутності спостерігача [11: 110]. 

В англійській мові дієслово "be" виконує чотири функції: повнозначного дієслова, дієслова-
зв’язки, допоміжного дієслова (наприклад, для формування часів Continuous), та, у сполученні з 
інфінітивом, функцію модального дієслова [6: 69]. О.М. Кузнєцов, який використовував структурно-
семантичний метод дослідження лексики, аналізував лексичне значення дієслова "be" у першій його 
функції. На його думку, "be" має чотири лексичних значення: 1) екзистенційне (‘бути’, ‘існувати’); 2) 
‘відбуватись’, ‘мати місце’; 3) ‘відвідувати’; 4) локативне ― ‘знаходитись’. До кожного з цих значень 
шляхом експерименту, який проводився на основі методу компонентного аналізу, було виявлено 
слова, які відносяться до кожної із лексико-граматичних груп відповідно: 1) exist, live, have place, 
subsist, flourish, vegetate; 2) occur, take place, befall; 3) visit, attend, resort; 4) be, live, stay, sojourn, dwell 
[6: 75-78]. Подальше дослідження кожної групи проводилося шляхом введення певних семантичних 
опозицій для виявлення релевантних семантичних ознак. У першій групі "be" є одним із найбільш 
змістовних дієслів. Семанично воно співпадає з дієсловом "exist" та відрізняється від нього лише 
меншою вживаністю [6: 84]. Окрім кожної групи окремо, аналізувався семантичний зміст дієслова в 
цілому на міжгруповому рівні, на основі чого було зроблено висновок, що всі лексичні значення 
дієслова "be" є "модифікаціями загального значення ‘існування’ [6: 100]. 

Речення буття в англійській мові виражаються синтаксично чіткою конструкцією "there is". Ми 
вважаємо цю конструкцію знаком прямої номінації для передавання категоріального значення буття, 
тому що в сучасній англійській мові ідея існування у світі об’єкта експліцитно чи найбільш регулярно 
відбувається за допомогою саме цієї конструкції [12: 207], але існують певні винятки. Якщо брати до 
уваги, що підметом екзистенційного речення не може бути дейктичне слово або власна назва, то ми 
вважаємо, що вживання означеного артикля та присвійних займенників у якості означення до 
логічного підмета також не припустиме в реченнях цього типу, оскільки і артикль, і займенник 
конкретизують предмет/явище і виносять логіко-синтаксичні відносини на периферію поля 
екзистенційності. Ці речення найчастіше класифікують як такі, що відображають ідентифікаційну або 
класифікаційну семантику, наприклад, 

(1) "And I had but one penny in the world, thou shouldst have it to buy gingerbread, Hold, there is the 
very remuneration I had of thy master…" [13: 350].  

Конструкція "there + to be" є ядром семантичного поля буття, але існують інші засоби вираження 
цієї категорії. У вибірці прикладів із творів драматургів XVI-XVII ст., окрім уживання конструкції 
"there + to be", нами було знайдено такі лексичні засоби вираження семантичного поля 
екзистенційності; "to be"; "there + V"; "to be + no more'' 

(2) "Where fair is not, praise cannot mend the brow" [13: 31];  
(3) "Alack, there lies more peril in thine eye than twenty of their swords" [13: 430];  
(4) "The moon was a month old when Adam was no more'' [13: 327]. 
Інтродуктивна конструкція "there is" досі залишається предметом лінгвістичних дискусій. Існують 

різноманітні погляди на роль структури у складі речення та на статус інтродуктивного "there". 
Речення із "there" вважають реченнями з нечітко визначеним підметом [14: 47], його розглядають як 
складову частину присудка, яка інкорпорується з дієсловом "to be" [15], як формальний 
інтродуктивний підмет [16], як розщеплену (клефтову) обставину місця, яка кореферентна місцю [3: 
58-60], наприклад, 

(5) "The princess comes to hunt here in the park, and in her train there is a gentle lady…" [13: 316] 
"There" – "in the princess’s train". У даному випадку "there" є коррелятом "here" в інтродуктивній 
позиції у реченнях з інверсією, напр., 

(6)"Here is my hand for my true constancy" [13: 213].  
З часом "there" трактують як підмет, але не як "формальний", а як такий, що має своє, хоча і 

досить абстраговане значення [17: 42]. У когнітивній граматиці, де змістовний аспект речення 
поділяють на сеттінг (глобальний простір, фон для розгортання дії), учасників та місце [3: 55], "there" 
є таким сеттінгом, який слід розуміти як абстрактний презентаційний фрейм, рамку, яка сигналізує 
про існування наміру щось до неї внести. C.А. Жаботинська, наприклад, вважає, що речення буття 
складається із двох пропозицій [3: 56], наприклад,  

(7) "King: "These four will change habits and present the other five." – Berowne: "There is five in the 
first show" [13: 375].  

Посесивна пропозиція констатує, що конкретне місце має певний предмет, у цьому випадку "first 
show has five people." При цьому місце є суб’єктом пропозиції, оскільки логічний суб’єкт – це те, про 
що йдеться. У синтаксичному утворенні "five in the first show" представлено ситуацію перебування 
предмета в конкретному місці, яка входить до складу іншої пропозиції – локативної. Остання фіксує 
певний простір, де знаходиться ситуація. Логічним підметом є ситуація перебування предмета у 
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певному місці, а предикатом – обмежений простір дискурсу. У цьому випадку "there" корефертний не 
місцю, яке вміщує предмет, а обмеженому контексту розгортання певної ситуації (сеттінгу). "There" 
вказує на просторово- часові кордони буття. "Тобто значенням усієї структури "there + to be/V" є 
обмежене буття" [3: 58]. Дослідниця робить висновок, що існування цієї структури співвідноситься з 
існуванням означеного артиклю. "There + to be/V" вказує на обмежене буття, тим часом як означений 
артикль указує на кордон предметної сутності, яка сама по собі не має такого кордону, наприклад 
apples – the apples. Так само як артикль утворює єдність з ім’ям, так і "there" зливається з "to be" [3: 
59]. Окрім того, і артикль, і "there" залежать від конкретної ситуації і від референта.  

Стосовно семантики конструкції "there + to be/V" існують різні класифікації. На думку 
М.Н.Медведь, інваріантне значення буття "включає ряд варіантів, які утворюються в результаті 
розподібнення конструкції на міжмодельному рівні мовного варіювання" [12: 207]. Авторка виділяє 
наступні семантичні варіанти моделі буття. 

Як засіб прямої номінації конструкція  "there + to be/V" може мати значення: 
- існування:  

(8)  "Well, sir, learn to jest in good time; there’s time for all things"  [13: 20]; 
- місцезнаходження об’єкта у фізичному просторі: 

(9) "There is a noble man in town, one Paris, that would fain lay knife abroad" [13: 446]; 
- наявності/відсутності: 

(10)  "There’s no trust, no faith, no honesty in men: all perjured, all forsworn, all naught, all 
dissemblers" [13: 462];  

- інтродуктивності: 
(11) " So I may answer with as old, there was a women when the Queen Guinevere of Britain was a 

little wench, as touching the hit it" [13: 323].  
Як засіб непрямої номінації ця конструкція має такі значення:  
- інцидентність: 
(12) "There’s some great matter she’d employ me in" [13: 257];  
- статальність: 
(13) "No, sure, my lord, my mother cried; but then there was a star danced, and under that was I born"   

[18: 245];  
- характеризація:  
(14) "Though art like one of these fellows that, when he enters the confines of a tavern, claps me his 

sword upon the table and says, "God send me no need of thee!" and by the operation of the second cup draws 
him on the drawer, when indeed there is no need" [13:  452]. 

У дослідженні екзистенційних речень необхідно враховувати їх комунікативну структуру. Кожна 
із складових речення буття може бути актуалізована, тобто перетворена на комунікативне ядро [2: 
213]. Під час актуалізації факту існування інформація про сферу буття та існуючий об’єкт належить 
до комунікативної пресуппозиції: 

(15) "Was there ever any man thus beaten out of the season, when in the why and wherefore is 
neither rhyme nor reason?" [13: 19]. 

При актуалізації об’єкта чи явища до пресуппозиції відноситься сфера буття та факт існування: 
(16)  "Capulet: "Now fellow, what is there?"- First Fellow: "Things for the cook sir; but I know not 

what" [13: 491]. 
У цьому випадку відношення екзистенції перетворюються на відношення класифікації, яка 

знаходиться на периферії поля езкзистенційності. Класифікаційна предикація відокремлює у предметі 
чи явищі не одну ознаку, а певний їх набір. Тобто речі, які знаходяться у певному місці "there" мають 
характеристики речей, які призначені для кухаря. Актуалізація об’єкта окремо від буттєвого 
компонента призводить до ще одного виду предикації, яка є ідентифікуючою, а не екзистенційною, 
наприклад, 

(17) " There is your money that I had to keep" [13: 8]. 
Останній елемент, який може бути актуалізованим – це обставина місця, хоча цей вид 

актуалізації не притаманний реченням буття, оскільки екзистенційне речення відштовхується від 
локалізатора як від відомого [2: 214]: 

(18)"Where is he?" –"In her chamber, making a sermon of continency to her…" [13: 151]. Цей міні-
діалог є прикладом предикації локальних відносин.  

Отже, сфера буття може бути зафіксованою як за просторовим, так і за часовим показником. Як 
вище зазначалося, простір і час є головними буттєвими категоріями, оскільки людина пізнає сутність 
речей, використовуючи осі простору та часу, то у прогресі пізнання світу ці категорії також 
змінюються. Як зазначає А.Я. Гуревич, тільки з середини XVII ст. формується абстрактне поняття 
простору. До цього воно сприймається як місце або як відстань [19]. Для того щоб проаналізувати 
семантичні типи сфери буття, слідом за Н.Д. Арутюновою, ми визначаємо наступні критерії 
семантичної класифікації:  
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І. Макросвіт (всесвіт) та мікросвіт (людина); 
ІІ. Система відношень та сукупність (клас) об’єктів; 
ІІІ. Матеріальна (просторова) та ідеальна сфера [2: 233]. 
Розглянемо критерій макросвіт та мікросвіт. Як зазначає Н.Д. Арутюнова, загальний принцип для 

опису цих двох критеріїв існує лише в російській мові. В англійській мові відомості про макросвіт 
передаються структурою "there is/are", тоді як відомості про мікросвіт через дієслово "to have" [2: 
257]. Однак під час аналізу прикладів англійської мови ми знайшли випадки, де сфера буття дорівнює 
мікросвіту людини. 

 I (а). Сфера буття, яка дорівнює світу (макросвіт): 
- стверджувальні речення:  
(19)(а) "There's place and means for every man alive" [18: 624]; 
       (b) "Yet there has been knights, and lords,, and gentlemen, with their coaches…. That would have 

won any women's heart" [18: 139]; 
- питальні речення: 
(20) (а) "Why, are there not a million of men in the world, that only sojourn upon their brain, and make 

their wits their mercers" [20],  
        (b) "Is there no play, to ease the anguish of a torturing hour" [18: 589]; 
- заперечні речення: 

(21) (а) "There was never man so notoriously abused [18: 509]; 
      (b) "My niece shall take note of it, and assure thyself there is no love-broker in the world can more 

prevail in man's commendation with woman that report of valor" [18: 483]. 
Цікавим є той факт, що прикладів заперечних речень набагато більше, ніж питальних та 

стверджувальних. 
І (b) Сфера буття, яка дорівнює мікросвіту людини:  
- фізичний світ людини : 
(22) (а) " A gallant curtl-ax upon my thigh, a boar-spear in my hand, and in my heart lie there what 

hidden woman's fear there will, we'll have a swashing and  a martial outside, as many other mannish 
cowards have…" [18: 314];  

        (b)" I'll drink to her as long as there is a passage in my throat  and drink in Illyria" [18: 433]; 
- сама людина: 
(23) (а) "Let me persuade thee, there's something extraordinary in thee" [18: 161]; 
        (b) "Therе is no slander in an allowed fool, though he do nothing but rail; nor no railing in a 

known discreet man, though he do nothing but reprove" [18: 442]; 
- сфера абстрактна: 

(24)  (а) "Madam, you have bereft me of all words. Only my blood speaks to you in my veins, and there is 
such confusion  in my powers as, after some oration fairly spoke by a beloved prince, there doth appear 
among the buzzing pleased multitude" [18: 57];  

        (b) "And she agreed, within her scope of choice lies my consent and fair according voice" [13: 
406]; 

- сфера матеріальних речей, які належать людині: 
(25) "There is either liquor in his pate or money in his purse when he looks so merrily" [18: 135]; 
ІІ (a) Система відношень: 
- відношення між людьми:  
(26) " There is such a league between my goodman and he" [18: 156]; 
- відношення між речами: 
(27) "There is more difference between thy flesh and hers than between jet and ivory, more between 

your bloods than there is between red wine and Rhenish" [18: 48]; 
II (b)Сукупність об’єктів: 
(28) (а) "Among nine bad if one be good, there's yet one good in ten" [18: 548]; 
        (b) "There's not one wise man among twenty that will praise himself" [18: 309]; 
ІII (a) Матеріальна сфера: 
- матеріальна (просторова): 

(29)  (а) "Then there is no true lover in the forest, else sighing every minute and groaning every hour 
would detect the lazy foot of Time as well as a clock" [18: 375]; 

        (b) " Slender: Why do your dogs bark so? Be there bears i' th' town? Anne: I think there are, sir, I 
heard them talked of " [18: 117]; 

- матеріальна ( речі): 
(30) "Malvolio (reading the letter and trying to read the name) Why, this is evident to any formal 

capacity. There is no obstruction in it" [18: 471]; 
- матеріальна (жива та нежива природа): 
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(31) (а) "O, mickle is the powerful grace that lies in plants, herbs, stones and their true 
quality;" [13: 435]; 

        (b) "Except I be by Silvia in the night, there is no music in the nightingale" [13: 238]; 
III (b) Ідеальна сфера: 
(32) (а) "There is no end, no limit, measure, bound, in that word's death; no words can that woe 

sound"  [13: 464]; 
         (b) "He tells me flatly there's no mercy for me in heaven, because I am a Jew's daughter" [18: 68]. 

Отже, в ранньоновоанглійській мові категоріальне значення буття передається конструкцією 
"there + be", яка є ядром семантичного поля існування. Статус локативної семантики в 
екзистенційному семантичному полі є нечітко визначеним, а класифікація за одним із трьох 
складників екзистенційного речення ― просторовим складником –  свідчить про те, що семантичне 
варіювання сфери буття в XVI-поч.XVII ст здійснювалось у дуже широкому діапазоні. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Апресян Ю.Д. О Московской семантической школе // ВЯ. – №1. –  2005. –  С.3 – 30. 
2. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. Логико-семантические проблемы. ― 2-е изд. – М.: УРСС, 2002. 

― 379 с. 
3. Жаботинська С.А. Структура there + to be: лингвокогнитивний аспект // Вестник Харьковского 

университета. ― 2004. ― № 635. ― С. 53 – 60.  
4. 4. Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. ― М.: 

РАН, 2004. ― 544 с.  
5. Селиверстова О.Н. Семантический анализ экзистенциональных и посессивных конструкций в английском 

языке // Категории бытия и обладания в языке. – М.: Наука, 1977. – С. 5 – -67. 
6. Кузнецов А.М. Глагол  to be  и его лексико-семантические эквиваленты // Категории бытия и обладания в 

языке. – М.: Наука, 1977. – С. 68 – 100. 
7. 7. Шевченко И.С. Историческая динамика прагматических свойств английского вопросительного 

предложения (16-20вв).: Дис. … д-ра филол. наук: 10.02.04. – К.: КНЛУ, 1999. – 373 с.  
8. Кубрякова Е.С. Категоризация мира: пространство и время. (Вступит. слово) // Категоризация мира: 

Пространство и время. – М.: МГУ, 1997 – С. 3 – 14. 
9. 9. Дерюшева Н.А. Генитивные количественно-бытийные предложения в современном русском языке: 

Автореф. дис… канд. филол. наук: 10.02.01 / МОПИ имени Н. Крупской. – М., 1990. – 25 с. 
10. Бестужева В.Н. Предложения с конструкцией "es gibt" в современном немецком языке: Дис. … канд. филол. 

наук: 10.02.04. – К., 1980. – 188 с. 
11. Иванова Е.Ю. О перцептивности номинативных предложений // Вопросы языкознания. – № 1. – 2004. – 

С. 107 – 117. 
12. Медведь М.Н. Лексико-грамматические особенности перевода модели there -V-N(Mod)-L на русский язык // 

Вестник Харьковского университета. – 2004. – № 635. – С. 206 –209. 
13. Shakespeare, W. Comedies / ed. Barnet, S./Vol.1.―London.: Everyman's library. – 1996. – 756 p. 
14. Семененко Г.М. Підрядні речення обставини причини в давньоанглійській мові: структура та 

функціонування: Дис. … канд. філол. наук: 10.02.04. – К. – КНЛУ, 2002. – 163 с. 
15. Образцова Е.М. О валентности глагола в предложениях с начальным there // Актуальні проблеми вивчення 

мови та мовлення, міжособової та міжкультурної комунікації. – Харків: Константа, 1996. – С. 71 – 72. 
16. Грамматика английского языка. Синтаксис / Кобрина Н.А., Корнеева Е.А., Оссовская М.И., Гузеева К.А. – 

М.: Просвещение, 1986. – 160 с. 
17. Langacker,R.W. Grammar and Conceptualization. – Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 1999. – 427 p. 
18. Shakespeare, W. Comedies / ed. Barnet, S./Vol.2. – London.: Everyman's library. – 1996. – 756 p. 
19. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – М.: Искусство, 1972. – 350 c. 
20. Middleton A Trick to Catch the Old One. http://www.tech.org/clearly/tcoo.html 

 

Матеріал надійшов до редакції 10.04.2006 р.  

Полховская М.В. Способы выражения категориального значения бытия в 
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В статье рассматриваются основные способы выражения категории бытия, а также дается 
семантическая классификация экзистенциональных предложений в ранненовоанглийском языке, 

основанная на семантическом типе сферы бытия. 

Polkhovska M.V. Means of expressing the category of existence in Early New English. 
The article deals with the main ways of expressing the category of existence in the English language and 
gives the semantic classification of existential sentences in Early New English based on the criterion of 

object localization in the existence sphere. 
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ПУБЛІЧНІ ОГОЛОШЕННЯ-ЗАБОРОНИ В АНГЛІЙСЬКІЙ, НІМЕЦЬКІЙ, 
УКРАЇНСЬКІЙ І РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ 

Стаття присвячена структурному аналізу забороняючих оголошень і написів у публічних місцях. 
Розглянуто семантико-прагматичні типи оголошень-заборон. Зроблено зіставний аналіз лексичних, 
граматичних і синтаксичних засобів вираження заборони в англійській, німецькій, українській і 

російській мовах. 

Сфера "малих" жанрів письмової мовленнєвої комунікації, таких як рекламний і політичний 
слоган, газетне інформаційне оголошення, граффіті, інструкції до товарів, поздоровлення і співчуття в 
пресі, оголошення про вакансії, досить розроблена в сучасній лінгвістиці. Їй присвячені, наприклад, 
наступні роботи:  М.І. Гуарамія [1], Н.В. Семаан [2], N. Dissinger [3], M. Eckkrammer [4], M. Walter [5] 
та ін. Однак такий вид побутової комунікації як публічні покажчики (ПП) дотепер залишається 
практично поза полем зору дослідників. Термін "ПП" (Public Directives) запозичений з англомовної 
літератури по прагматиці [6; 7] й означає написи й оголошення, в основному прескриптивного 
характеру, основна мета яких – регулювати поведінку людей у публічних місцях, наприклад, Шановні 
відвідувачі! Прохання зачиняти двері. 

Особливості комунікативно-прагматичної структури ПП дозволяють виділити 5 типів ПП: 
1) розпорядчі (англ. Keep off the grass ‘По газонах не ходити’), 2) забороняючі (нім. Schwimmen ist 
nicht gestattet ‘Купатися заборонено’), 3) застерігаючі (укр. Біологічна небезпека), 4) інструктуючі 
(рос. От себя / На себя) і 5) інформуючі (англ. Into the city ‘Вихід у місто’). 

Ця стаття присвячена структурному та прагматичному аналізу забороняючих ПП (типу англ. Do 
not litter ‘Не смітити’, нім. Eintritt ist verboten ‘Вхід заборонений’, укр. Не притулятись, рос. Не 
беспокоить) в англійській, німецькій, українській і російській мовах. Кількість досліджуваного 
матеріалу становить близько 160 забороняючих написів й оголошень у кожній мові. У співвідношенні 
до загальної кількості покажчиків ПП-заборони складають 17% в англійській мові, 29% – у німецькій, 
25% – в українській і 27% – у російській [8: 202-203].      

Коло завдань статті може бути обкреслено таким чином: 1) визначити семантико-прагматичні 
типи ПП-заборон; 2) виявити і класифікувати лексичні, морфологічні і синтаксичні засоби вираження 
забороняючих оголошень у 4 досліджуваних мовах; 3) визначити ступінь категоричності оголошень-
заборон; 4) провести порівняльний аналіз засобів вираження заборони в досліджуваних мовах.         

Забороняючі висловлення є спонукальними мовленнєвими актами, тому що, по суті, виражають 
спонукання не робити певну дію [9; 10; 11]. На відміну від інших спонукальних актів, наприклад, 
наказів, заборона припускає прагнення адресата зробити дію, яка забороняється.  

Забороняючі ПП в цілому в досліджуваних мовах представлені за допомогою 3 типів мовленнєвих 
актів: 1) пряма заборона (Сміття за борт не кидати, Стороннім вхід заборонено), 2) непряма 
заборона (У нас не палять) і 3) заборона-прохання (Прохання не перевантажувати ліфт). Прямі 
заборони на відміну від непрямих містять лексичні і граматичні покажчики директивної модальності і 
виражають заборону в більшості можливих мовних контекстів. У той час як висловлення, що 
відносяться до непрямих заборон, власне кажучи не є заборонами і здобувають значення заборони 
тільки у певному контексті.  

Прямі заборони формуються за допомогою лексичних, граматичних і синтаксичних засобів, що 
відносяться до функціонально-семантичного поля директивної модальності [12: 6-7]. 

Основним лексичним засобом вираження заборони є конструкція з лексемою заборонено 
(запрещено, verboten, prohibited в рос., нім. й англ. мовах відповідно), а так само похідні від неї (укр. 
забороняється, рос. запрещается/воспрещается, нім. –verbot у складі складного іменника, англ. 
subject to prohibition букв. ‘підлягає забороні’). Наприклад, нім. Eintritt ist verboten ‘Вхід заборонено’, 
англ. Lift Motor Room. Danger. Entry of unauthorized persons prohibited ‘Машинне відділення ліфта. 
Небезпечно. Стороннім вхід суворо заборонено’, укр. Забороняється відвідувати монастир в одязі, 
що оголює тіло.  

Значні кількісні розбіжності у вживанні такої конструкції відзначені в англійській мові, в якій 
структура x (is) prohibited ‘заборонено’ зустрілася усього в 2 ПП (1% корпуса прикладів) 
(див. табл. 1). Даний факт свідчить не стільки про розходження в семантичній будові мов (хоча англ. 
prohibit не є точним еквівалентом названих німецького, українського і російського дієслів), скільки 
про національно-культурні особливості, що виявляються в мовних конвенціях (те, що А. Вежбицька 
називає "культурними сценаріями" [6: 159]). Слід зазначити, що обидва англійських покажчика з 
лексемою prohibit використовуються в ситуації підвищеної небезпеки, у той час як німецькі, 
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українські і російські еквіваленти повсюдно вживаються у відношенні звичайних дій (паління, 
паркування і т.д.).      

Іншим розповсюдженим лексичним засобом вираження заборони в німецькій мові є конструкція Х 
nicht gestattet ‘не дозволяється’ (Rauchen nicht gestattet ‘Курити не дозволяється’). На думку 
А. Вежбицької, цей вислів може використовуватися тільки у випадку, якщо вчинок розглядається як 
нормальний і допустимий, він звучить менш категорично, ніж verboten, однак "усе рівно припускає 
чиюсь волю і владу як джерело заборони" [6: 187].  

Серед граматичних засобів вираження спонукання (у тому числі заборони) домінантою 
функціонально-семантичного поля спонукальності в різних мовах є імператив. За допомогою чистого 
імператива з запереченням формулюється значна кількість ПП в англійській, українській і російській 
мовах (див. табл. 1). Наприклад, англ. Do not litter ‘Не смітити’, рос. Не высовывайтесь из окна. У 
німецькій мові імператив по продуктивності поступається місцем іншому граматичному засобові 
вираження заборони – інфінітивові з запереченням (див. табл. 1). За допомогою інфінітива 
формулюється значна кількість ПП також в українській і російській мовах (див. табл. 1). Наприклад, 
нім. Gras nicht betreten ‘По газонах не ходити’, укр. Не притулятись, рос. Под стрелой не стоять. З 
погляду прагматики імператив є менш твердим вираженням наказу, ніж інфінітив, тому що на відміну 
від останнього він звернений до конкретного слухача [13: 197] й, отже, припускає можливість діалогу, 
у той час як інфінітивна конструкція має безособовий характер і, таким чином, виключає можливість 
відповідної репліки [6: 195]. 

До синтаксичних засобів вираження заборони відносяться односкладні іменні речення з 
негативною часткою. Наприклад, англ. No junk mail ‘Рекламу не кидати’, нім. Keine Essenreste in die 
Spüle ‘Не кидати харчові відходи в раковину’, рос. Хода нет. Односкладні іменні речення в 
англійській  мові часто виражені за допомогою герундія (No smoking, No parking).  

До комплексного способу вираження заборони були віднесені написи, виражені за допомогою 
лексичних і граматичних засобів. До цієї групи відносяться англійські і німецькі ПП, виражені за 
допомогою модальних дієслів із запереченням англ. must not + неозначений інфінітив і нім. darf nicht 
+ пасивний інфінітив. Наприклад, англ. Passengers must not cross the line ‘Заходити за лінію [безпеки] 
заборонено’, нім. Von 20 Uhr bis 8 Uhr darf nicht musiziert werden ‘З 8 години вечора до 8 ранку грати 
на музичних інструментах заборонено’.  

Іншим комплексним способом вираження заборони є імператив й інфінітив, уживані в сполученні 
з лексемою будь ласка. Наприклад, англ. Please do not walk on the flower beds ‘Будь ласка, не 
наступайте на клумби’.  

Таблиця 1 

Засоби вираження прямої заборони в англ., нім., укр. і рос. публічних покажчиках 

Кількість Засоби вираження заборони 
Англ. Нім. Укр. Рос. 

X заборонено (prohibited, 
verboten, запрещено) 2 (1%) 55 (33%) 62 (37%) 58 (38%) Лексичний 

X не дозволяється (nicht 
gestattet) -- 29 (18%) -- -- 

Імператив із 
запереченням 43 (27%) 3  (2%) 31 (19%) 20 (13%) Граматичний 

Інфінітив із 
запереченням -- 20 (12%) 42 (25%) 47 (31%) 

Синтаксичний Односкладне іменне 
речення з негативною 
часткою 

54 (35%) 13 (8%) 8 (5%) 14 (9%) 

Модальне дієслово must / 
darf із запереченням  + 
інфінітив 

8 (5%) 7 (4%) -- -- 

Імператив із 
запереченням + лексема 
будь ласка 

50 (32%) 9 (5%) 23 (14%) 14 (9%) 

Комплексний 
(лексико-
граматичний) 

Інфінітив із 
запереченням + лексема 
будь ласка 

-- 29 (18%) -- -- 

Разом 157 (100%) 165 (100%) 166 (100%) 153 (100%) 
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Описані засоби вираження прямої заборони поряд з непрямою забороною і забороною-проханням 
мають різний ступінь категоричності. Високий ступінь категоричності мають наступні форми: 1) 
вислів X заборонено, 2) інфінітив із запереченням, 3) імператив із запереченням і 4) конструкція 
модальне дієслово з запереченням + інфінітив. До некатегоричних заборон можна віднести 1) 
заборону-недозвіл в німецькій мові, виражену конструкцією X nicht gestattet і 2) заборону-
повідомлення, виражену за допомогою односкладного іменного речення з негативною часткою 
(наприклад, No animals ‘Із тваринами не входити’, рос. Хода нет). Такі ПП сформульовані як правила 
або інструкції, що надають певну інформацію про дане місце, а не як категоричне спонукання до дії. 
Відсутністю категоричності характеризуються непрямі заборони і заборони-прохання. За 
допомогою непрямого спонукального акта відправник має намір дати зрозуміти адресатові, що до 
нього звертаються з проханням, причому, за словами Дж. Серля, він намагається спонукати адресата 
"до упізнання його наміру зробити це" [14: 196]. Випадки, коли висловлення одного змісту викликає 
вираження іншого, пояснюються дією деяких загальних принципів мовленнєвого спілкування [15: 
276]. Вираження прохання через повідомлення, а не через зміст висловлення, як відзначає Г.Г. 
Почепцов, є більш етикетною формою мовленнєвої поведінки [16: 18]. До заборон-прохань були 
віднесені форма імператива в сполученні з вигуком будь ласка, а також речення, що містять лексему 
просити, наприклад, укр. Прохання не палити, рос. Убедительная просьба не сорить. Треба 
враховувати, що в залежності від типу відносин між відправником і адресатом (субординативні або 
рівноправні) одна форма може мати різні відтінки спонукання. Звертання деканату до студентів 
Шановні студенти! Переконливе прохання не палити. До порушників будуть застосовуватися строгі 
міри, очевидно, являє собою увічливу вимогу, а не прохання. 

Забороняючі ПП в англійській, німецькій, українській і російській мовах формулюються в цілому 
за допомогою подібних мовних засобів. Розходження між мовами полягає в основному в кількісній 
характеристиці цих засобів, у тім, що кожна мова віддає перевагу певному способу вираження 
заборони. Кількісні дані, приведені в таблиці 2, показують, що найбільше число категоричних 
заборон зустрічається в російській і українській мовах, що може бути пояснено специфікою 
ідеологічних і етичних норм відповідних суспільств, зокрема, пережитками тоталітарної епохи. У 
німецькій мові також значна частина ПП виражається за допомогою суворих заборон. Англійські 
покажчики характеризуються найменшою строгістю. Велика частина англійських забороняючих ПП 
формулюється за допомогою некатегоричних заборон і прохань (див. табл. 2).           

Таблиця 2 

Семантико-прагматичні типи публічних покажчиків-заборон 

Кількість Тип заборони 
Англ. Нім. Укр. Рос. 

Категорична заборона 72 (33%) 111 (67%) 135 (71%) 139 (72%) 
Некатегорична заборона 59 (38%) 42 (26%) 8 (4%) 14 (7%) 

Непряма заборона -- -- 10 (5%) 15 (8%) 
Заборона-прохання 45 (29%) 12 (7%)  38 (20%) 25 (13%) 

Разом 157 
(100%) 

165 
(100%) 

191 
(100%) 

193 
(100%) 

 
Проведений аналіз ПП зі значенням заборони в англійській, німецькій, українській і російській 

мовах дозволяє зробити наступні висновки: 
Забороняючі ПП виражаються в аналізованих мовах у цілому за допомогою подібних мовних 

засобів, що відносяться до функціонально-семантичного поля директивної модальності. Проте, 
порівняльний аналіз виявив кількісні розбіжності у вживанні визначених способів вираження 
заборони, що пояснюється не тільки різною будовою мов, але і різними мовними конвенціями, у яких 
відбиваються національно-культурні настанови народів (див. табл. 2). 

Основна маса українських і російських забороняючих покажчиків має форму категоричної 
заборони і виражається за допомогою конструкції рос. х запрещено, укр. х заборонено, імператива й 
інфінітива. Деякі російські й українські ПП мають форму непрямої заборони, а також заборони-
прохання, що містить лексему просити (див. п. 3.2.4.). У цілому слід зазначити велику подібність у 
вживанні і функціонуванні ПП в російській і українській мовах, що обумовлено близьким 
спорідненням мов, а також соціально-історичними причинами.  

Німецька мова при відносно подібних з іншими мовами комунікативних умовах функціонування 
ПП також віддає перевагу категоричним формам вираження заборони, таким, як інфінітив і вислів X 
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verboten (див. табл. 1). Специфічним для німецької мови є вживання інфінітива в значенні наказу в 
сполученні з лексичним компонентом будь ласка, що виражає прохання. 

Найбільш продуктивним способом вираження заборони в англійських ПП є односкладне іменне 
речення з негативною часткою, сформульоване у виді правила, а не категоричної вимоги. Другим по 
частоті використання типом ПП в англійській мові є імператив у сполученні з лексемою будь ласка, 
що надає висловленню характер прохання (табл. 1). Важливою відмінністю англійських ПП є також 
відсутність уживання конструкції х заборонено у відношенні ситуацій, безпечних для життя 
(див. п. 3.1.1.). Ці дані дозволяють зробити висновок про значно меншу формальну категоричність 
англійських ПП в порівнянні з німецькими, російськими й українськими написами. 
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Приседская В.Е. Общественные объявления-запреты в английском, немецком, украинском и 
русском языках. 

Статья посвящена структурному анализу запрещающих объявлений и надписей в общественных 
местах. Выделены семантико-прагматические  типы объявлений-запретов. Предпринят 

сопоставительный анализ лексических, грамматических и синтаксических средств выражения 
запрета в английском, немецком, украинском и русском языках. 

Prysedska V.Ye. Prohibitive public signs in English, German, Ukrainian and Russian. 

The paper deals with prohibitive directives (signs) in public places. The author singles out semantic and 
pragmatic types of prohibitive signs and undertakes the contrastive analysis of lexical, grammatical, and 

syntactic means of expressing prohibition in English, German, Ukrainian and Russian. 
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АСОЦІАТИВНО-ОБРАЗНА І ЛОГІКО-ПОНЯТТЄВА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТУ 
СУПЕРНИЦТВА У ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЯХ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

У статті розглянуто метафоричні реалізації змістовної ознаки "результат", які активовані у 
фразеологізмах сучасної англійської мови і являють собою асоціативно-образну складову концепту 

СУПЕРНИЦТВО, а також виявлено інформацію про характер результату. 

У контексті глобалізації проблеми національної своєрідності народів світу займають надзвичайно 
важливе значення. Особлива увага зосереджена на мовних засобах у плані вираження ними картини 
світу. Одне з центральних місць при цьому належить фразеологічним одиницям, які відображають 
особливості національного світосприйняття, способів осмислення фрагментів дійсності етно-
сом [1: 1], що є особливо релевантним у рамках когнітивно-дискурсивної парадигми. 

Фразеологічна одиниця (ФО) – це лексико-граматична семантично-цілісна єдність нарізно 
оформлених компонентів [1: 4], яка структурно організована за моделлю словосполучення чи речення 
і характеризується повною або частковою семантичною трансформацією, належить образно-
номінативній картині світу [2: 5]. З фразеологічним фондом мови пов’язана, поряд з морально-
ціннісною, асоціативно-образна і логіко-поняттєва концептуалізація.  

Яскравими образами досвіду забезпечує концептуальна метафора [3: 125], яка перебуває у фокусі 
пильної уваги сучасних лінгвістів [3; 4; 5; 6]. Більшість ФО базується на метафорі, яка пов’язана зі 
світоглядом народу [7: 250]. У ній задіяні когнітивні й лінгвістичні процеси. Метафоризація – один з 
найпродуктивніших способів вторинної номінації на основі схожості сутностей за їхніми ознаками, 
властивостями, функціями. В основі метафоричного (асоціативного) мислення – аналогове 
осмислення людиною картини світу [6: 13]. Концептуальна метафора – модель мислення носіїв 
культури [4: 29], яка викриває стан речей у реальності, оскільки встановлений розумовий зв'язок між 
концептами відбиває перш за все спільність / розбіжність ознак, які творчо осмислюються. Вона 
продукує нові, нестандартні смислові зв’язки, оскільки референт і корелят (або джерело і мета [6: 36])  
належать різним концептосферам [3: 321; 4: 118]. Змінюються межі концепту [4: 125] й референтність 
одиниці, що його вербалізує. Уподібнення сутностей, які логічно не збігаються й онтологічно не 
схожі, у концептуальній метафорі зумовлені повним модусом фіктивності [7: 143]. У її основі – 
компаративний фрейм з міжпросторовими зв’язками подібності: ЩОСЬ: референт є ніби ЩОСЬ: 
корелят [8: 155]. 

Метафора дозволяє структурувати абстрактну царину (суперництво, зокрема) за образом більш 
конкретних сфер життєдіяльності людини, висвітлюючи ту ознаку або набір ознак явища, які 
вважаються істотними для розуміння [5: 8]. Зважаючи на це, найбільш суттєвою змістовною ознакою 
(ЗО) концепту СУПЕРНИЦТВО виявилася "результат", представлена більшістю концептуальних 
метафор. Це зумовлене специфікою суперницької взаємодії, орієнтованої на досягнення мети як 
образу бажаного результату. Метою статті є виявлення концептуальних  метафор, за допомогою яких 
осмислюється англомовною спільнотою ЗО "результат суперництва", а також виокремлення відтінків 
реалізації останньої. 

Серед репрезентацій ЗО "Результат: перемога" виділяється вторинна номінація, утворена за 
допомогою концептуальних  метафор:  
• ПЕРЕМОГА – РУХ УПЕРЕД  актуалізується у наступних ФО: cook on the front burner [9: 174]; 

ahead of the game [9: 303]; front runner (front running, to front-run) [9: 651]; keep one step ahead [9: 
720]; 

• ПЕРЕМОГА – РУХ УГОРУ представлена у таких ФО: сap everything (cap the climax, cap it all) 
[9: 124]; top dog [9: 221]; hold / keep one’s end up [9: 243]; have it on somebody [9: 363]; ride high in 
the saddle [10: 500]; be on the up [10: 600]; head and shoulder above somebody [11: 131]; 

• ПЕРЕМОГА – ПРЕДМЕТ (володіння ним): bear / carry the bag  [9: 60]; carry (out) one’s bat [9: 67]; 
bear the bell  [9: 75]; hold the belt [9: 76]; have / hold (all) cards (in one’s hands [9: 126]; carry / win 
the day [9: 199]; win a parcel [9: 563];  

• ПЕРЕМОГА – БЕЗПЕКА, КОМФОРТ: bring home the bacon [9: 59]; get / drive home [9: 309, 392]; 
home and hosed / dry [10: 321]; be on one’s own ground [11: 281]; in the can [10: 95]. 
У низці ФО на позначення суперництва фіксується інформація про характер перемоги, яка вужче 

висвітлена у семантиці лексики: 1) легка: with flying colours [10: 128]; win in a breeze / walk [9: 822]; 
win hands down [9: 357]; 2) рівна поразці за кількістю втрат: a Pyrrhic / Cadman victory [9: 789];  
3) багаторазова (у декількох напрямках, етапах тощо): the hat trick [9: 772]; 4) кінцева: a) яка не 
передбачає подальшого продовження суперництва: till final victory; game to the last [11: 280]; б) після 
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проходження всіх етапів, усієї дистанції: go the full distance [10: 163]; в) виключає можливість 
подальших перемог: the last hyrrah [9: 405]; 5) з незначною перевагою над опонентами: beat somebody 
on the post [9: 597]; (the) first among equals [9: 280]; 6) повна: а) безперечна, безсумнівна: wipe the floor 
with somebody [10: 232], do execution [9: 248]; a clean sweep [9: 738]; б) над усіма суперниками: сarry 
all before  somebody [75: 100]; fill / top the bill [9: 81]; в) з виграшом усіх місць, призів, нагород: sweep 
the board  [10: 65]; 7) постійна, без жодного програшу: ride high in the saddle [10: 500], hit a winning 
streak [9: 729]; 8) автоматична – у випадку відсутності супротивника взагалі або на місці змагань: beat 
the air / the mind [9: 72); 9) поетапна, поступова, часткова: (get to / reach first base [9: 66], win the first 
ground [9: 645] з можливою кінцевою поразкою (be through with one’s star [9: 714]); 10) раптова: hit the 
jackpot [9: 414]. Семантика ФО з ЗО "результат: поразка" актуалізує ряд концептуальних метафор: 
• ПОРАЗКА – РУХ ДОНИЗУ представлена у ФО: lay down (one’s arms) [9: 49]; drop one’s bundle      

[9: 114]; lower / one’s / the colours [9: 103]; the under dog / duck [9: 224, 221]; go to the bottom [11: 
181]; have somebody floored [1: 325];  

• ПОРАЗКА – РУХ НАЗАД: behind the eight ball [9: 62]; pin back somebody’s  ears [9: 234]; go into a 
tail-spin; take a back  seat [9: 665]; be / run  benind one’s ticket [9: 760]; stub one’s toe  / against / on 
something [9: 768]; back  water [9: 798]; a back number [10: 422]; 

• ПОРАЗКА – РУХ УГОРУ: throw up one’s hand [9: 356]; the jig is up [9: 415]; go (new) up Salt River   
[9: 636]; go belly up [10: 48]; go up in smoke [10: 537]; blow somebody up [11: 45]; chase somebody up 
a tree [11: 326], the game is up [9: 304]; 

• ПОРАЗКА – ІСНУВАННЯ ПОЗА  МЕЖАМИ КОНТЕЙНЕРУ: foul ball [9: 62]; be out for the count   
[9: 177]; come out  at (of) the little end of the horn [9: 241]; come out on / at the short end of it [9: 241]; 
be out of the running [9: 651]; 

• Неприємне, некомфортне почуття через програш осмислюється через фізичні відчуття і втілене у 
когнітивній метафорі ПОРАЗКА – ХОЛОД, яка актуалізується у семантиці таких ФО: be out in the 
cold  [9: 160], put something on ice [9: 406]; 

• ПОРАЗКА – КОНТЕЙНЕР конкретизується такими метафорами: 
     ПОРАЗКА – ОБМЕЖЕННЯ ПРОСТОРУ представлена такими ФО: be left in basket [9: 67]; make / 
run rings (a)round somebody [9: 635]; go to the wall [9: 794]; on the ropes [10: 494]; (put) somebody in a 
bag   [11: 65]; be in real hole [11: 167]; put / throw somebody in / into the shade [9: 671]; 
       ПОРАЗКА – ОБМЕЖЕННЯ (РУХУ) актуалізується у ФО dead  in the water [10: 153]; 
• ПОРАЗКА – ПОРОЖНЕЧА: feel between the stools [9: 726]; get / be / lead / take nowhere  [9: 310, 

545]; beat (all) hollow [9: 72]; draw a blank [9: 671]; the bubble has burst [10: 85]; bite the dust [10: 
179]; lay an egg [10: 189], take somebody’s dust  [9: 230]; 

• ПОРАЗКА – ЧАСТИНА ЦІЛОГО: beat somebody all to pieces /  to nothing / to (all) ribands, to 
smithereens / sticks [9: 72]; cut to bits / ribbons [9: 193]; beat / knock all to sticks [9: 721]; fall apart at 
the seams [10: 508]; come unglued / unstuck [10: 606]; smash the enemy [11: 45]; reduce somebody to 
dust [11: 463]. 

• Свідома поразка, поступка через добровільне визнання свого програшу, розрахунок на милість 
переможця позначена ФО, у яких актуалізована когнітивна метафора ПОРАЗКА – ПОЛОТНО: 
strike sail [9: 654],  throw in the towel  [9: 754]. Добровільне здавання асоціюється з білим кольором 
(hang (out) / hoist / show the white  flag [9: 283]), тоді як поразка взагалі осмислюється за 
допомогою концепту КОЛІР як темна (things are / looking  black / blue / grim [11: 167], beat 
somebody black and blue [11: 44], а також концепт СВІТЛО, концептуалізуючись як тьмяна: one’s / 
fame waned [11: 248]. 

• ПОРАЗКА – ВТРАТА концептуалізується у значенні ФО: cash / hand / pass / send / in one’s checks  
[9: 143]; shoot your bolt [10: 68]; lose ground [10: 264; 9: 337;]; give the palm to somebody [9: 561]; 
beat the pants off someone [10: 434]; have had it [9: 363]. 
У ряді ФО об’єктивовані знання про характер поразки: 1) раптова, неочікувана: come a cropper  

[10: 140]; catch somebody napping [80: 326]; 2)  часткова – на певному етапі або в одній справі: lose the 
first round [9: 645]; down but not out [10: 173]; lose on the swings and gain / win / make up on the 
groundabouts [9: 739], з кінцевою перемогою: lose the battle, win the war [10: 42] або поразкою: win the 
battle lose the war [10: 42]; 3) з незначним відривом від переможця: within striking / spitting distance      
[10: 163]; close but not a cigar [10: 115]; nice try but not a cigar [10: 115], a good second [9: 665], або зі 
значним: a bad second [9: 665]; left at the post [9: 597]; 4) швидка: drop like flies [10: 231]; 5) у розпалі 
змагань, не дійшовши до фінішу: fall by the wayside [9: 811]; 6) повна: meet one’s Waterloo [9: 801]; 
done like a dinner [10: 161]; knock into a cocked hat [9: 361]; knock somebody for a goal / loop [9: 428]; 
beat / knock somebody into fits [9: 282]; smite hip and thigh [9: 387]; 7) гідна: a good loser [9: 470]; 8) 
некінцева, з можливим продовження змагання з метою реваншу: make / stage a comeback [9: 166], get / 
have one’s revenge [9: 629], turn the tables on / upon somebody [9: 742], back to the drawing board [10: 
65], come up smelling of roses [10: 494], return to the charge [9: 166], recover lost ground [9: 337]. 
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Спрямованість учасників до полярно протилежного результату (перемога / поразка) вербалізована 
ФО, які основані на контрасті й у яких об’єктивоване знання про людину та її діяльність: make a spoon 
or spoil a horn; a feast or a fast; neсk or nothing; win or lose [11: 419]; make or mar [11: 56]; blow high, 
blow  low.        

ЗО "результат: компроміс" концептулізується за допомогою таких когнітивних метафор: 
• КОМПРОМІС – РІВНОВАГА: strike a balance [9: 61]; give and take [9: 314]; want the wolves to be 

fed and the sheep to be safe  [11: 86]; hold with the hare and run with the hounds  [11: 86].  
• КОМПРОМІС – (РІВНА) ЧАСТИНА ЦІЛОГО: a middle ground [9: 337]; half the battle [9: 344]; a 

half-way house [9: 402]; meet half way [9: 496]; across the board [10: 65], split the difference [9: 212]. 
ЗО "результат: нічия" представлений у ФО: 2 іменникових – leg and leg [9: 446], neck and neck  

[9: 529], 2 дієслівних – be / get even with somebody [9: 246], even the score [9: 661], 1 прислівниковій – 
all square [9: 40].  

Завершення суперництва супроводжується поліпшенням, відтворенням стосунків з опонентом і 
представлене у ФО: heal the breach [9: 106], mend one’s fences [9: 270], make peace with somebody [9: 
569]. У них втілене осмислення такого завершення суперницької взаємодії через концепт 
НАЛАГОДЖЕННЯ. 

Отже, широкий спектр концептуальних корелятів метафоричних реалізацій ЗО "результат" 
концепту СУПЕРНИЦТВО та різноманітність виокремлених варіантів завершення взаємодії свідчать 
про різносторонність способів бачення досліджуваного явища представниками англомовного соціуму. 
Перспективою подальших досліджень є виявлення особливостей осмислення інших ЗО концепту 
СУПЕРНИЦТВО у семантиці ФО. 
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Савчук И.И.  Ассоциативно-образная и логико-понятийная концептуализация результата 
соперничества в фразеологических единицах современного английского языка. 

В статье рассматриваются метафорические реализации содержательного признака "результат", 
которые активированы во фразеологизмах современного английского языка и представляют 
ассоциативно-образную составляющую концепта СОПЕРНИЧЕСТВО, а также выявлена 

информация о характере результата. 

Savchuk I.I. Associatively figurative and notional conceptualization of the result of rivalry in 
phraseological units of contemporary English. 

The article focuses on the metaphorical representations of the content feature "result" and various shades of 
its realization,which are explicated by contemporary English phraseological units and belong to the 

associatively figurative and notional part of the concept RIVALRY. 
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ГУМАНІЗМ АНТИВОЄННОЇ НОВЕЛІСТИКИ Е. ХЕМІНГУЕЯ 
(на матеріалі романів "Прощавай, зброє" та  "І сонце сходить") 

 Наукова стаття  присвячена проблемі гуманістичного характеру антивоєнних романів 
американського письменника XX століття Ернеста Хемінгуея − "Прощавай, зброє" та  "І сонце 
сходить"; дослідженню факторів, що у свій час визначили тематику творчих пошуків автора, та 

історико-типологічному аналізу вищезгаданих літературних творів. 

Ернеста Хемінгуея – письменника зі світовим іменем – цілком справедливо називають ровесником 
XX століття. Об’єктивним підґрунтям даного твердження є не лише хронологічні збіги, адже 
Е. Хемінгуей народився на зламі двох століть – у 1899 році, а й специфічна манера життя 
письменника. Він, можна сказати, жив життям своєї епохи. Світові та громадянські війни – одне із 
трагічних породжень суперечливої, складної історії минулої доби, і Е. Хемінгуей не залишається 
байдужим спостерігачем кривавих воєнних зіткнень, а є активним учасником багатьох історичних 
подій світового маштабу, виступаючи завжди на боці правди та гуманізму. Він виявився справжнім 
ровесником XX століття тому, що з крайньою відвертістю великого майстра слова намагався дати 
відповіді на найгостріші, злободенні питання сучасності. Творчість кожного істинного митця завжди 
тісно пов’язана з епохою, з моральними проблемами, ідеологією та соціальними настроями цієї 
епохи. У Е. Хемінгуея цей зв’язок проявляється з особливою безпосередністю, адже біографічні 
особливості письменника рефлексуються на його творчий доробок. Можливо, саме йому, як нікому 
іншому, вдалось оголити низку болючих першорядних для людини питань, рафінувавши їх від 
поверховості та сугестивності.  

Глобальні проблеми народу й історії багатьма тогочасними письменниками розв’язуються на 
матеріалі війни, пам’ять про яку не полишає покоління тих, хто пройшов крізь її горнило. 
Е. Хемінгуей на фронтах громадянських та світових воєн повною мірою відчув на собі  трагізм, 
жорстокість та залізну хватку цього соціально-історичного феномену. Це й спрямувало його подальші 
творчі пошуки у русло антивоєнної тематики та гуманізму: Мені хотілося б вірити, що якщо я тепер 
буду писати про війну, я зроблю це чітко, а війна – ненависна справа [1: 238].  

Виходячи з цього, детермінується мета даного дослідження – історико-типологічне вивчення 
антивоєнних романів Е. Хемінгуея та виявлення гуманістичного спрямування їх поетики. 
Актуальність роботи випливає із потреби у систематичному аналізі рецепції антивоєнної новелістики 
Е. Хемінгуея зарубіжними та українськими літературознавцями (Т. Денисова, Д. Затонський, Н. Анас-
тасьєв, І. Кашкін, А. Старцев,  Н. Чикирис). 

Чи вдалося письменникові втілити у життя свій задум? Безумовно! Він писав чітко, лаконічно, 
дехто закидає, що навіть "сухо", але попри це, – яскраво, майстерно, не випускаючи читача з кола 
незаперечних і відчутних на дотик реалій. Реалій воєнного та повоєнного світів: у першому герой 
Е. Хемінгуея стоїть перед обличчям фізичної смерті, а в другому він психологічно деструктизований, 
адже його високі ідеали виявились затоптаними у багнюку фальшу, меркантильності та лицемірства. 

Тема війни, її місце у житті людини довгі роки – якщо не все свідоме життя – хвилювала 
Е. Хемінгуея, на фоні якої письменник художньо і філософськи осмислює проблему діалектики життя 
та смерті: з точки зору автора і героя, через натуралістичні описи, форму повістування, лейтмотиви, 
символіку, підтекст тощо [2: 44]. Війна, наче тінь, переслідує героїв на сторінках хемінгуеївських 
творів. Вона – безтілесний протагоніст, але реально відчутна та всюдисуща для того, на кому 
поставила своє зловіще тавро. Від неї не сховаєшся ні в соборі під час молитви; про неї не забудеш, 
охоплений хвилюючим очікуванням приходу нового життя у цей світ; її не загубиш у безкінечній 
низці ресторанів, барів, кафетеріїв; її не втопиш у солодкому вині...    

Відчуттям безнадії та трагедії пронизано більшість творів Е. Хемінгуея раннього етапу його 
письменницької діяльності. Проте до істиних висот трагізму художник піднімається в романі 
"Прощавай, зброє". Це історія кохання на рівні окремо взятих доль, трагічний розвиток якої 
визначають зовнішні катаклізми. Еволюція сюжетної лінії роману характеризується почерговим 
зображенням контрастних картин із життя героїв, де негаразди час від часу змінюються світлими 
хвилинами щастя. Та попри це, безперервно присутнє передчуття загибелі, кінця – передчасна 
безпідставна смерть головної героїні, навіть не від "обіймів ненажерливої війни", а під час пологів 
обриває всі надії та сподівання на безхмарне майбутнє життя. Та Е. Хемінгуей не зупиняється на 
зображенні особистої трагедії окремого індивіда, а переносить її у площину загальнолюдського, 
підкреслюючи хаотичність світу та беззмістовне існування людини у ньому. Вустами головного 
героя, Фредеріка, письменник промовляє формулу нездоланного закону, який керує людськими 
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долями: "Коли люди приносять стільки мужності в цей світ, світ доконче має вбити їх, щоб зламати, 
отож звичайно і вбиває. Світ ламає кожного, а опісля багато хто ще й міцнішає на зламах. Але тих, 
хто не дає себе зламати, він убиває. Він убиває і дуже добрих, і дуже ніжних, і дуже хоробрих – йому 
однаково. А коли ти ні з тих, ні з тих і ні з тих, можеш бути певен, що він уб’є і тебе, тільки не так 
скоро, без поспіху" [3: 647].   

У романі "Прощавай, зброє" герой Е. Хемінгуея втрачає все. Почуття приреченості, самотності, 
безпритульності, втрати досягають у кінці твору найгострішого звучання. Письменник залишає свого 
героя у стані відчаю, спустошеного, без надії на майбутнє, демонструючи таким чином типового 
представника "втраченого покоління", яке переживши війну, не здатне знайти свого місця у 
суспільстві, не йме йому віри і марно проживає життя.   

"Тематика, ідеї, творчі пошуки Е. Хемінгуея багатьма голосами перекликаються з проблемою так 
званого "втраченого покоління" [4: 54] – американської молоді, яка усвідомила, що держава 
підступно обманула її, відправивши на фронти Першої Світової війни  ніби для боротьби за 
демократію і свободу, а насправді лише як "гарматне м’ясо" у цинічній гризні за переділ світу. "І в 
тих, хто йшов в атаку під кулеметним вогнем, хто мокнув і мерз в окопах, хто задихався у жовтих 
хмарах газу, неначе спала з очей полуда" [5: 13].  Разом з вірою вони втратили і надію.  

Е. Хемінгуей у своїй антивоєнній новелістиці натуралістично створює духовну історію людини 
"втраченого покоління", малює її внутрішній світ та філософію життя [4: 55]. Фізична історія героя                    
Е. Хемінгуея складається із трьох головних ланок: війна, повернення солдата і подальше його буття у 
повоєнному світі. Повоєнні будні непомітно минають на сторінках роману "І сонце сходить" – 
апології богеми "втраченого покоління" – де і Роберт Кон, і Майкл Кемпбел, і леді Брет Ешлі... 
розтрачують своє життя на розваги, випивку та веселощі. Усі вони намагаються втопити біль, тугу, 
відчуття приреченості у вині, коханні та гонитві за задоволенням, що не до душі Джейку Барнсу, який 
прагне відкрити внутрішній кістяк духовного спокою. Слід акцентувати увагу на тому факті, що в 
антивоєнних романах письменника, зважаючи на певні риси їх біографічності, авторське "я" часто 
зливається із "я" ліричного героя, тобто важко визначити, де йдеться від імені діючої особи, а де 
оповідь ведеться від імені автора  [6: 26]. Таким чином, як для героя, так і для його творця, у цьому 
трагічному безнадійному світі необхідно було знайти хоч якийсь якір, чи хоча б соломинку, за яку 
можна було б зачепитись. Е. Хемінгуей знайшов такий якір у сформульованому ним у ті роки 
"моральному кодексі". Зводиться він приблизно до наступного: оскільки людина у цьому житті 
приречена на поразку і безпросвітне існування, то єдине, що їй залишається, аби зберегти свою 
гідність, це бути мужньою, не підкорятись обставинам, якими б жахливими вони не були, 
дотримуватись, як у спорті, правил "чесної гри".  

Е. Хемінгуея безумовно слід віднести до числа письменників, для яких психічне життя людини – 
головний об’єкт спостережень і вивчення. Як художника його відзначає інтерес до деталей руху 
характеру не лише під визначальним впливом довкілля, але і в результаті досить стійкого 
самостійного внутрішнього розвитку героїв, їх моральних пошуків, їх випробувань в екстремальних 
ситуаціях, роздумах про сенс життя тощо. "В антивоєнних романах Е. Хемінгуея надзвичайно 
важливу функцію виконують внутрішні монологи в аспекті психологічного аналізу" [7: 10]. У них 
людина залишається на самоті сама з собою, відокремлюється від світу, від його лицемірства і 
жорстокості, таким чином прилучаючись до істини. Думки плутаються, порушується їх логічна 
послідовність, виникають випадкові асоціації, уява примхливо змішує риси реальності і нереальності, 
але в цій плутанині є своя  правда – правда збентеження свідомості, що наполегливо шукає ясності і 
відповіді на життєві проблеми (наприклад, численні внутрішні монологи Джейка та Генрі). "Нема 
нічого гіршого, як війна. Ми тут, у санітарному загоні, навіть не можемо збагнути, яке це страхіття. 
Та навіть коли людина збагне весь жах війни, вона однаково не може нічого зарадити, бо їй 
тьмариться розум" [3: 510]. 

Відтворюючи внутрішнє життя людини, яка пройшла крізь "м’ясорубку війни", усвідомила 
страшні наслідки патріотичних вигуків і псевдофразеології патетичних промов Е. Хемінгуей на 
позиціях гуманіста стверджує, що "війна навіть за благородні ідеали – це завжди злочин проти 
людства, адже яка б сторона не одержала перемогу, людина завжди залишається у програші"[8: 13].  

Антивоєнні романи Е. Хемінгуея – це новаторські твори за змістом і за художньою формою. У них 
осмислюються з художньої і філософської точок зору глобальні проблеми століття у відповідній 
формі. Об’єднуючим принципом у кожному з творів виступає загальний ідейно-естетичний пафос – 
викриття та засудження війни. Письменник непохитний у своєму переконанні, що воєнне лихоліття є 
злочином проти людства, який не можна виправдати жодними державними інтересами. Монолітною є 
також думка Е. Хемінгуея, що війна – це безглуздя, яке не вирішує політичних проблем, а призводить 
до масового винищення, горя, сліз, каліцтв, психологічних травм, духовного зубожіння, озвіріння, 
втрачених ідеалів... Характерною художньою особливістю творчої манери письменника-гуманіста є 
те, що він не лише засуджує війну, як згусток антигуманних дій проти людства, а й правдиво 
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викриває її винуватців – правлячі кола, які заради збільшення сфер впливу приносять у жертву 
людське життя.  

Антивоєнні романи Е. Хемінгуея відзначаются реалістичним духом пізнання дійсності. Вони 
збагатили світову літературу і, можна навіть сказати, збагатили соціальну думку людства. 
Письменник з позицій конкретно-історичного аналізу зумів дати життєво правдиве зображення 
історичної дійсності та створити панораму війни, розібратись у її рушійних силах, показати людину 
на війні у небезпечних, екстремальних ситуаціях, що виникають на перехресті особистих доль з 
великими дорогами історії. У його романах звучить гуманістичний протест проти масового 
насильства і розбою. І цей протест мав життєву основу, був осмислений як вираження одностайної 
волі народів. Книги Е. Хемінгуея містять одну із найважливіших ідейних засад, властивих усій 
художній культурі XX століття: гуманістичний протест проти сил, які несуть людству смерть і 
руйнування. Таким чином, співзвучність загальної тональності творчості американського писменника 
тим настроям, що панували у світі, була одним із провідних факторів феноменального успіху і 
популярності антивоєнних романів Е. Хемінгуея. 
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Семенюк О.В.  Гуманизм антивоенной новеллистики Э. Хемингуэя 
(на материале романов "Прощай, оружие"  и "И восходит сонце"). 

Статья  посвящена проблеме гуманистического характера антивоенных романов американского 
писателя ХХ столетия Эрнеста Хемингуэя – "Прощай оружие" и "И восходит сонце";  исследованию 

факторов, которые в свое время  детерминировали тематику творческих поисков автора; 
историко-типологическому анализу вышеупомянутых литературных произведений. 

Semenyuk O.V. Humanism of E. Hemingway’s antiwar novels 
(on the basis of the novels "Farewell to Arms", "The Sun Also  Rises"). 

The article studies the problem of humanism of  E. Hemingway’s  antiwar novels "Farewell to Arms" and 
"The Sun Also  Rises". The paper also investigates the factors that determined the themes of the author’s  

creative work and works out the historical and  typological analysis of his  novels.  
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ЖАНРОВО-СТИЛЬОВЕ РОЗМАЇТТЯ ПРОЗИ В. ДРОЗДА  

У статті розглянуто основні жанрово-стильові  категорії прозових творів письменника В. Дрозда, 
серед яких можна виділити дві великі групи, що мають свої характерні особливості, сприйняття і 

аналіз яких вимагає індивідуального підходу.  

В. Дрозд як письменник-прозаїк, більше того, як автор великих епічних полотен утвердився в 
українській літературі далеко не одразу. Ще двадцятирічним юнаком письменника було прийнято 
до Спілки письменників після виходу в світ першої збірки новел та оповідань "Люблю сині зорі". А 
до того – юнацьке захоплення віршуванням, перше "биття" за "контрреволюційну" поезію 
"Берізка". Проте прагнення вилити на папері враження від спілкування з оточуючим середовищем 
(а журналіст – В. Дрозд не міг уникнути такого спілкування) змусили письменника перейти до 
прози. Про це сам автор свідчить у романі "Пришестя": "Я досить рано перестав писати вірші, 
зрозумівши свою поетобездарність, та й сковувала мене віршована форма, проза обіцяла 
стратегічного простору..." [1: 210]. 

Проза В. Дрозда – багатожанрове, різностильове нагромадження творів, різних в ідейно-
тематичному плані, проте споріднених єдиним духом, чи, як сказав би В. Бєлінський, єдиним 
пафосом. Письменник звертався як до традиційних епічних форм, таких як новели, оповідання, 
повісті, романи, так і винайшов індивідуально авторський спосіб подачі матеріалу у прозі. Яскравим 
прикладом цього став біблійно-агіографічний роман-спогад "Листя землі" – своєрідна Книга буття 
українського народу протягом століття. Варто відзначити, що В. Дрозд надає привілей великій 
епічній формі – роману. Захоплення письменника рефлексивними відступами не завжди доречне й 
можливе в малій формі, тому жанр роману дає можливість не обмежуватися у процесі висловлення 
думки на письмі.  

Жанри і стилі прози В. Дрозда розглядались різними дослідниками у різні часи принагідно, 
відповідно до поставленої ними мети дослідження, як-от: міфопоетика творів (Л. Яшина), особливості 
жанру роману "Листя землі" (М. Жулинський), своєрідність оповідань В. Дрозда (Ю. Бадзьо), 
"химородність" творів В. Дрозда (П. Майдаченко) тощо. Але на сьогодні не існує жодного 
дослідження, яке було б зосереджене на аналізі жанрово-стильових особливостей усієї прози 
письменника.  

У своєму дослідженні ми об’єктивно й обґрунтовано підходимо до виділення двох пластів прози 
В. Дрозда.  На такий поділ нас наштовхнула думка С. Андрусів про те, що усі твори письменника 
можна поділити на дві групи – такі, що їх міг би написати "хтось інший" (традиційна проза), і такі, що 
їх міг би написати тільки В. Дрозд (так звана химерна проза) [2: 322].  

До першої групи можна віднести ті твори, які отримали свого часу "зелену вулицю". Це більшою 
мірою оптимістичні твори про українське село, про героїв-революціонерів ("Новосілля", "Добра 
вість"). До творів другої групи належать ті, які були свого часу вистраждані душею, але не прийняті 
тогочасною системою ("Вовкулака" ("Самотній вовк")", "Катастрофа", "Ирій").  

Отже, перша група творів, яку ми виділяємо, – твори традиційні. У період творчої боротьби, 
спрямованої на відстоювання права на життя повісті "Ирій", письменник отримав пораду від одного 
видавця: "Пишіть, як усі, і буде вам зелена вулиця..." [3: 25]. Згодом цю фразу В. Дрозд вкладе в уста 
Бермута з роману "Спектакль". Перші спроби пера були дійсно спрямовані на подачу матеріалу 
оптимістичного змісту на селянсько-колгоспну тематику або передавали життя й боротьбу окремої 
сильної особистості. У період 60-70-х років були написані біографічні романи "Ритми життя", 
"Дорога до матері", поєднані спільною тематикою – оповідь про родину академіка О. Богомольця; та 
романи "Добра вість", "Ювеналій Мельников" – про революціонера-демократа Ювеналія Мельникова. 
Ці невеликі за обсягом романи вимагали від письменника клопіткої роботи, оскільки біографічний 
роман потребує документального підтвердження. Робота в архівах дала В. Дрозду правдивий 
матеріал, подальше використання якого, проте, скувало й деіндивідуалізувало мову письменника. 
Суворі межі історичного роману не дають можливості розвитку письменницької думки, фантазування 
і зміни дійсності. Через це, можливо, письменник і вдається до композиційного поєднання 
авторського слова й сухої мови канцелярських документів, пов’язаних зі справою Ю. Мельникова: 
"...певен, роман-біографія "Добра вість" міг бути художнішим, якби я з такою впертістю не 
зосередився на його документальності" [3: 26].  

До ланки традиційних творів можемо віднести роман про самовіддану жінку-юриста "Інна 
Сіверська – суддя". В. Дрозд при розкритті персонажу судді Інни Сіверської, який є центральним у 
творі, мав певну свободу слова, чим і скористався. Відчувається, що роман написано у відповідності з 
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життєвою позицією самого автора. В. Дрозд завжди виступав проти економічно-кримінальних 
операцій, спрямованих на особисте збагачення. Це пізніше побачимо й на прикладі його 
пригодницького роману "Злий дух. Із житієм". До того ж маємо віддати належне чоловікові-
письменнику, який намагається розкрити психологію жінки.  

"Публіцистичний", як його назвав сам автор у передмові, роман "Новосілля" базується на 
репортажних замальовках письменника, який, працюючи журналістом, свого часу був безпосередньо 
знайомий із проблемами тогочасного села. Оптимістичний роман композиційно складається із двох 
книг, які подають картини з життя села Блискавиці. Роман – данина часу. Цікавий сюжетний розвиток 
передає колорит радянського села 80-х років. Твір насичений яскравими образами, спостерігаємо 
обов’язковий на той час поділ на "позитивних" і "негативних" героїв.  

До традиційних творів можемо віднести також повість "Люблю сині зорі", що стала першим 
прозовим твором, яким В.  Дрозд заявив себе не лише як автор поезій та оповідань. Біографічні 
джерела свідчать про певну містичність появи цього твору. Так, в "Острові у Вічності" письменник 
згадує, що, пишучи повість, виступав як своєрідний Пігмаліон: створював свою Галатею на папері. І 
як не дивно, письменник наврочив свою долю: "В одній із ранніх повістинок він (Майстер – В. Дрозд 
– О.С.) намалював досить точний образ своєї майбутньої супутниці життя, навіть ім’я і по батькові 
угадав, а уперше зустрівся з нею, уже опублікувавши нетлінку..." [4: 91]. Ірина Володимирівна – ім’я 
головної героїні повісті "Люблю сині зорі" та дружини письменника Ірини Володимирівни Жиленко. 
Не дивно, що письменник, який навіть у реальному житті стикався з містичними подіями, звертався 
до створення фантастичних химерних творів. Але це було потім. А перша повість мало чим указувала 
на авторство В. Дрозда. Вона могла б розраховувати на статус оригінально-психологічної, коли б не 
постійне возвеличування комсомолу, комунізму. Виникає відчуття штучності введення 
комуністичних гасел у твір задля "так слід". Проте не можемо не відзначити своєрідність композиції 
твору: повість складається з окремих частин із підзаголовками, які вказують на ім’я того персонажа, 
від  імені якого буде вестися оповідь. Таким чином, у невеликій повісті декілька нараторів, кожен із 
яких виступає із власними поглядами на життя, завдяки чому письменник надає можливість 
персонажам самостійно нести відповідальність за свої вчинки.  

Повість "Що було, що буде" має своєрідний жанр, як визначає його автор-оповідач, "словесного 
кіно". Це не є сценарій до кінофільму, або по-іншому – кіноповість, бо зовсім інші вимоги 
висуваються до жанру сценарію. Наратор у кіноповісті майже відсутній. Активна роль надається 
персонажам. У повісті ж В. Дрозда, навпаки, – автор-оповідач всеприсутній. Повість – ніби сценарій 
навпаки – суцільна ремінісценція, в якій періодично надається слово персонажам. Твір повністю 
орієнтований на читача. На це вказують постійні звертання на його адресу: "...мушу попередити 
читача, що моєму скромному малюночку буде далеко до знаменитих пейзажів..." [5: 182]; "Відчуваю, 
що час уже нашим закоханим зустрітися. Бо навіть у найвірнішої моєї читачки баби Зіньки терпець 
увірветься..." [5: 219] та подібні.  

Із певною умовністю відносимо до традиційних творів повість "Молохви", оскільки вже на час 
написання й видання це був досить революційний і прогресивний твір, про що свідчать звинувачення 
в "надмірності психологізму" [6: 5]. У центрі повісті, на перший погляд,  – побутові проблеми сім’ї 
Молохвів. Також автор "замазує очі" редакторам надмірним патріотизмом Андрія Молохви, який 
здатен пожертвувати родинними стосунками заради громадянського обов’язку. Своєрідним подієвим 
тлом письменник обирає від’їзд родини Молохвів і пов’язані з цим побутові проблеми. Проте згодом 
розуміємо, що це лише ширма. У центрі ж повісті – проблеми і переживання сорокарічної жінки 
Марії. Уперше з’являється вона перед читачем, сидячи в "дитинній" позі, яку одразу ж автор 
умотивовує: "В розхристаній садибі, серед гармидеру винесених речей, почувала себе, ніби на 
колючих протягах. І дитинна поза була спробою втекти в себе. Ще змалку за критичних хвилин 
згорталась бубликом під ковдрою – тоді всі неприємності, образи віддалялися... а навколишній світ 
ставав крихітним, обжитим, своїм..." [7: 25]. Психологи називають таку позу-самозахист позою 
"зародка". Але звідки про це знав радянський письменник у часи, коли психологія взагалі не 
визнавалася як наука? Швидше за все спрацювала природна інтуїція, якої письменникові ніколи не 
бракувало.  

Маємо єдине видання вибраних творів В. Дрозда. І жоден із вищеназваних традиційних творів 
сюди не увійшов. Мабуть, через те що не мали вони в душі автора того відлуння, не були так 
вистраждані, як ті, що письменник "вибрав" до свого видання.   

В. Дрозд прийшов у прозу через оповідання. Мала епічна форма давала можливість робити короткі 
замальовки, які мають не меншу художню цінність, ніж романи й повісті. Тим більше, що сюжети 
багатьох оповідань – біографічні за своєю природою – пізніше знаходили своє  місце у "більшій" прозі 
письменника. Оповідання "Колесо" із присвятою "Батькові" відкриває двотомне видання творів 
письменника. Як і наступне оповідання "Злодій", воно подає моменти життя батька письменника – 
Григорія Дрозда. В оповіданні "Злодій" письменник ставить і вирішує моральні проблеми, викликані 
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протиставленням моралі, закону, з одного боку, та життя дитини, яка може померти голодною смертю 
– з іншого. Невирішеною залишається проблема жанрового визначення твору "Злодій". У двотомнику 
він поданий як оповідання. Але згодом у романі "Пришестя" письменник називає "Злодія" повістю. За 
словником: "оповідання – невеликий прозовий твір, сюжет якого заснований на певному епізоді з 
життя одного (іноді кількох) персонажів. Невеликі розміри оповідання вимагають нерозгалуженого, як 
правило, однолінійного, чіткого за побудовою сюжету... Описів мало, вони стислі, лаконічні. Важливу 
роль відіграє художня деталь" [8: 522]. Усі ці моменти мають місце в оповіданні "Злодій": наявність 
одного моменту життя – правдивий випадок із батьком письменника; у центрі – моральна проблема 
персонажа Григорія Лободи; сюжет розвивається не за рахунок описів, а на основі роздумів головного 
героя. На нашу думку, розширення сюжету за рахунок спогадів, роздумів та діалогів, наявність 
другорядних персонажів все одно не дають можливість зараховувати твір до повісті.  

В. Дрозд ніколи не претендував на звання письменника-гумориста, проте в багатьох своїх творах 
він не уникає влучного гумористичного слова. Так, оповідання "Кролик" з’явилося на основі реальної 
історії про колишнього колгоспного начальника, в якого "у голові ще свайба, а у матні уже 
похорон..." [9: 156]. Оповідання написане 1975 року і згодом увійшло до двотомника. Уже в ті роки 
письменник не уникав гострого слова і не соромився писати про "скоромне", хоча і стикався з 
нападами "імпотентного, навік переляканого редакторського пера" [10: 70]. Згодом, уже у 1990-х 
роках ця історія знов знайде своє відлуння у творчості письменника – у збірці оповідань "Усе – про 
секс".  

Коротке оповідання, що стало заголовком однієї зі збірок письменника, "Крик птаха в сутінках" 
має інтригуючи назву і ніби повинне мати якийсь алегоричний підтекст. Птах, який сумно кричить 
уночі, наче "смерть віщує", нагадує нам епізоди з дитячих екранізованих казок про Бабу-Ягу, біля 
хатини якої жалібно й лячно кричить якийсь птах. Проте немає в оповіданні очікуваної загадковості й 
фантастичності. Птах кричить не на смерть, а на згадку. Похилого віку Антон, який прожив своє 
життя укупі із дружиною Явдохою, під упливом пташиного крику згадує щасливі моменти дитинства, 
коли він закохався і втратив голову, за що його мало не вбив батько: "Немов тільки і жив він, що той 
один день, коли Явдошка пасла під горою овечки, а він мчав повз неї на схарапуджених конях, коли 
звивався вужем у батьковій руці, а все життя своє, аж до сьогоднішнього смерку, побачив за один 
вечір у телевізорі..." [11: 158]. Сумний мінорний настрій передає оповідання. Життя – лише мить, яка 
минає дуже швидко. Чи варто його витрачати на всілякі незначні дурниці, які не залишать сліду в 
людській пам’яті, не порадують спогадами на старість?  

Свого часу, за нескореність перед системою, довелося В. Дрозду, уже одруженому письменнику, 
провести три довгих роки на службі в лавах радянської армії на далекій від рідної України 
Алтайщині. Спогади і враження про цю північну місцевість знайшли свій відгук в оповіданнях "Ікра 
червоної риби" та "Алтайські малюнки", присвячених дружині. Письменникові вдалося підібрати 
яскраві колоритні образи, за допомогою яких він влучно передає життя людини в суворих північних 
лісах.  

Осібно стоїть роман "Земля під копитами", який важко віднести чи то до традиційної, чи до 
химерно-фантастичної прози. Головна героїня роману – Галя Поночівна – має реального прототипа, 
дуже близького письменнику, – його матір. Проста українська жінка на тлі війни – образ реальний і 
водночас легендарний, який уособлює не просто жінку, а незнищенну матір, переповнену любов'ю не 
тільки до своїх дітей, але й до людства в цілому. Сам письменник, створивши образ Галі Поночівни, 
не хотів, щоб вона стала ще одним літературним символом: "На жодній сторінці твору не промовляє 
вона високими "любомудрськими" словесами. І її справді-таки героїчні діяння на певному відрізкові 
історії осмислюються нею не в філософських категоріях, а в живих, реальних, звичних для неї 
поняттях – своїх дітей, свого села, своєї хати" [12: 30].  

До традиційних романів, але більш "дроздівських", ніж за радянських часів, можна віднести і 
роман "Пришестя", який сприймається як своєрідний підсумок творчості В. Дрозда. Тут є перегук із 
багатьма творами письменника різних років. Роман написано від першої особи – двійника В. Дрозда – 
письменника з хутора біля Петрушина. Жанр роману можна конкретизувати як психологізований 
монолог-спогад про хлопчика з фотокартки, якому були відкриті усі таємниці світу. 

Не можемо визначити якусь межу переходу письменника до написання інших, так званих 
химерних творів. Вони писалися паралельно із традиційними і навіть (маємо надати належне 
письменникові, який не хотів писати "до шухляди") були надруковані, правда, дещо із запізненням. 
Одначе проблема в тому, що їх сприйняли неоднозначно як читачі, так і критикі. 

 Усі химерні твори об’єднані спільним духом "пакульщини". Пакуль – вигадане місце, яке, проте, 
має свій реальний прототип. Це ті міста і села Сіверщини (Чернігівщина та Київщина), які були 
близькі письменникові, де він народився, вчився, працював.  

Вступне слово В. Дрозда до вибраного двотомного видання має заголовок "Мої духовні 
мандрівки: від Пакуля до Мрина і знову – до Пакуля...". Твори, які ми назвемо химерними, 
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підтверджують цю фразу. Пакуль – центр "дроздівського" мікрокосму, те осереддя, яке ніби притягує 
душу того, хто в ньому народився. Пакульський світ навічно викарбуваний в душі героїв творів 
В. Дрозда.  

Образ міста Пакуля формувався протягом багатьох творчих років В. Дрозда. У це місто 
письменник періодично переносив події, які відбувалися в реальному житті, в реальних місцевостях. 
Але як епіцентр Всесвіту Пакуль постав у "Євангелії від Володимира", як влучно назвав роман 
М. Жулинський, – "Листі землі": "...ще не було ні землі, ні неба, тольки тьма, а Неволя була, і Пакуль 
був" [13: 46] – свідчить Нестор, Семирозумом названий.  

Уперше за часом написання письменник згадує назву міста Пакуль у романі "Самотній вовк" 
(звідси родом Харлан, Шишига та Великий Механік)  і паралельно, але лише побіжно – в оповіданні 
"Ладимир": "Він жив у Рогу, сільській околиці, якою Пакуль наступав на луки..." [9: 142].  

У романі "Самотній вовк" події відбуваються за межами Пакуля, проте кожен із вихідців цього 
міста, а особливо головний герой Андрій Шишига, відчувають на своїх вчинках уплив походження. 
Харлан постійно тікає від свого походження, навіть подумки вже продумує назву книги про 
вивершення над власною сутністю: "Мій шлях на вершини", під останнім рядком якої буде написано: 
"Пакуль – Мрин – Київ", а може, навіть "Пакуль – Мрин – Київ – Москва". Харлан уважає, що він 
народився не в той час і не в тому місті. Як може бути рідною домівкою місце, яке викликає лише 
огиду: "Темні пакульські хати, забагнючені вулиці, тісна хижка з лози під лісом, піч, що димить, 
вічно хворі тітки...?" [9: 316].  

Найоригінальнішим у жанрово-стильовому плані є химерний роман "Листя землі". Н. Колощук 
зазначає, що жанр цього твору не можна визначити однозначно, бо це "синтетичний, багатошаровий 
твір: елементи соціально-психологічного, соціально-побутового, символіко-фантастичного 
(міфологізованого) повістування тут сплетені в одне ціле" [14: 155]. Погоджуючись із цією думкою, 
спробуємо подати визначення жанру роману з огляду на його особливості як біблійно-апокрифічний 
літопис наших часів. 

Автор-літописець подає розлогі картини життя селянства протягом століття. На підтвердження 
сказаного кожного разу надається слово персонажам: або діючи у романі, або тим, які були 
реальними учасниками подій або чули про них від старшого покоління. "Хор" голосів, вливаючись в 
авторську мову, надає їй особливого звучання, оживлює оповідь колоритом тих часів.  

Деякі моменти оповіді мають притчевий або легендарний характер. Притчеві компоненти надають 
розповіді метафоричного змісту, перетворюють окремі деталі та епізоди на важливі символічні 
мотиви. Стильова палітра роману відзначається багатством сміливо й доречно використаних 
діалектних особливостей говірок Сіверщини та різноманітних засобів стилізації в авторській 
розповіді (архаїчна, діалектна, просторічна лексика, народнопоетичні засоби тощо).  

Не всі химерні твори В. Дрозда мають пряму вказівку на Пакуль. Але за стильовими, образними, 
подієвими ознаками вони ніби "просяться" до вигаданого письменницькою уявою міста. Дія роману 
"Катастрофа" відбувається в невеличкому містечку Терехівці, переважно в редакції районної газети, 
подібної до тої, в якій працював В. Дрозд на початку своєї кар’єри журналіста. Своєрідна подача 
матеріалу в романі "Катастрофа". Перший великий химерний твір В. Дрозда є цілком новаторським, 
особливо на час свого написання. У романі ніби існує два паралельні світи: мікросвіт Терехівської 
редакції – рядової установи радянських часів із звичайними робочими проблемами, та внутрішній світ 
Івана Кириловича Загатного – нового працівника, який уявляє себе Богом, тому – вищим за інших 
працівників редакції. Ці світи розмежовані навіть графічно (чи за задумом автора, чи вже з подачі 
редактора й видавця): перший надруковано звичайними літерами, другий – виділено курсивом.  

Поява повісті "Ирій" свого часу викликала багато різнопланових відгуків. Це – один із яскравих 
прикладів химерної прози. Тут немає чіткої межі між реальним і казково-нереальним світами, в яких 
паралельно існує головний герой – хлопчик-мрійник із Пакуля Михайло Решето.  

До аналізу жанру повісті звертався свого часу П. Майдаченко, який охарактеризував "Ирій" як 
повість-кокалан. Цей жанр відомий ще з античності і являє собою "прийом розгортання в цілі епізоди, 
а то і в окремі сюжетні лінії фольклорних алогізмів" [15:38].  Жанр кокалану міг бути використаний 
В. Дроздом під упливом творів М. Гоголя, який у свою чергу писав під упливом народної коміки і 
гротеску мандрівних дяків. 

Роман "Спектакль" – своєрідний "побратим" повісті "Ирій". За часів гонитв на В. Дрозда за "Ирій", 
він почув стільки "крилатих фраз" від редакторів та видавців, що не міг не використати отриманий 
матеріал у своїй творчості. Доля головного героя Ярослава Петруня – це доля В. Дрозда навпаки. 
Роман своєрідний і багатоплановий. Розвиток сюжету, як і в багатьох інших творах В. Дрозда, 
пройнятий духом "пакульщини".  

З-поміж химерної прози В. Дрозда можна виділити пригодницько-фантастичні романи містичного 
характеру останніх років творчості такі, як "Убивство за сто тисяч американських доларів" та "Злий 
дух. Із житієм".  
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Роман "Убивство за сто тисяч американських доларів" свого часу викликав скептичну посмішку у 
критика і читача. Але лише від назви, яка створює ілюзію комерційності твору в дусі часу. Насправді 
ж читач, який прагне розважитись "легким чтивом", дуже швидко зрозуміє, що це йому не вдасться. 
Роман є яскравим плетивом, зітканим із філософських роздумів неординарної особистості Робінзона 
Макухи та "демоніади" в дусі "Майстра і Маргарити" М. Булгакова.  

До роману "Убивство за сто тисяч американських доларів" в одному виданні було додано два 
цикли оповідань "Життя як життя" та "Усе – про секс". Не зв’язаний з оповіданнями сюжетом роман, 
все ж знаходить у них своє розширення. В оповіданнях дует голосів Робінзона та Балерини збільшено 
до хору, що складається з голосів людей, які прагнуть сказати про все, що важливого було в їх житті. 
Більшість голосів безіменні, бо оповідають про свою "жисть" не називаючись. 

Роман "Злий дух. Із житієм", написаний на початку 1990-х років, є, на перший погляд, 
реалістичним зліпком із тогочасної дійсності. Якби не одне "але" – фантастично-химерне підґрунтя. 
Ця химерність не подібна до означеної у попередньому романі. Вона більшою мірою імпліцитна.  

До химерної прози належать не лише романи В. Дрозда, а і значна кількість оповідань, серед яких 
найбільш яскравими зразками є "Сонце", "Пори року", "Ворон", "Пігмаліон", "Три чарівні перлини", 
"Білий кінь Шептало", "Жертва диявола", "Бабай" тощо. 

За свідченням самого письменника, ще на початку його пошуки нових можливостей слова 
вилилися в оповідання 'Три чарівні перлини" та "Білий кінь Шептало". Але найбільш помітними 
стали в оповіданні "Сонце". Алегоричність цього фантастичного оповідання не була усвідомлена 
тогочасною цензурою. Саме тому, можливо, його так легко було надруковано.  

Оповідання "Ворон" містично-філософське за жанровою ознакою. Сюжет побудовано на вірі у 
перевтілення душі. Поринаючи письменницькою фантазією у незвідані трансцендентні виміри, 
В. Дрозд уявляє життя батькової душі після смерті: "... він помер серед зими, в січневі морози, а 
напровесні душа його вселилася в старого чорного ворона, що жив у пущі" [9: 128]. Після тяжких 
життєвих поневірянь у тілі людини для Грицька життя у тілі птаха було полегшенням. Але потяг до 
родини змушує ворона повернутися до рідної оселі, де жорстока зятева рука його вбиває. Душа вічна, 
тому вона проходить не один процес перевтілення, не зважаючи на людський фактор:"... Грицькова 
душа переселилась в кущ бузини, який ріс під хлівцем... напровесні Бориско... викорчував бузину... 
Грицькова душа переселилася в тополю край городу. Але Марія з Борисом будувалися і тополю 
спиляли, бо не стачило деревини. Грицькова душа переселилась в кущ порічок, Бориско закладав 
новий сад і того куща викопав. Грицькова душа переселилась в мороз..." [9: 138]. Оповідання "Ворон" 
– перший роздум письменника над сутністю реінкарнації. Він повернеться до цього питання набагато 
пізніше у романі "Острів у Вічності".  

Оповідання "Три чарівні перлини" більше нагадує казку, в якій вирішення загальнолюдських 
проблем відбувається казково-фантастичним способом. Людина – природна істота, яка, проте, 
кожного дня нищить цю природу заради задоволення власних потреб. Лісоруб Іван ніколи не вбачав у 
своїй професії чогось кримінального, поки не зустрівся з русалками, які подарували йому три 
перлини, що відкривали у їх володаря дивну здатність – переживати відчуття рослинного світу: 
"Дерева, молода парость, кущі, навіть трава в гущавині – усе мертвіло од жаху перед близькою, 
видимою смертю. Лісоруб майже фізично відчував той страх..." [16: 48]. Нездатність нормально 
працювати вибиває Івана зі звичного плину життя, що врешті-решт змушує його повернути перлини 
до лісу. Колишня безтурботність наповнила все його єство, але в той же час невимовний сум не давав 
порадіти, бо лісоруб "ніби загубив на цій галявині щось таке, чого вже ніколи не відшукати" [16: 51]. 
Оповідання є ще одним яскравим зразком алегоризації думки письменником. Щоденні турботи 
відкидають на задній план вселюдські моральні проблеми, згадка про які відбувається у складні 
переломні моменти життя. В. Дрозд – письменник-психолог, письменник-філософ – своїми творами 
не дає "розслабитись" читачеві, який прагне лише "легкого чтива". Свідченням цього є і оповідання 
"Три чарівні перлини".  

Отже, великий масив творів В. Дрозда можна умовно поділити на дві категорії: традиційні твори і 
химерні. Причому кожна група містить твори різні у жанрово-стильовому відношенні. Характерним 
для творчості В. Дрозда є те, що до складу химерних тяжіють не лише романи (цей жанр найбільш 
поширений серед химерних творів), а й велика кількість менших жанрових форм. На жаль, у межах 
однієї статті ми не можемо охопити весь масив прози В. Дрозда (що може бути компенсовано 
подальшими розробками цього питання), тому спираємось на найбільш цінні у художньому плані й 
найбільш популярні серед читацької аудиторії твори, намагаючись індуктивним методом зробити 
висновок про всю творчість В. Дрозда.  
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Сичкарь О.Н. Жанрово-стилистическое разнообразие прозы В. Дрозда. 

В статье рассмотрены основные жанрово-стилистические категории прозы В. Дрозда, среди 
которых можно выделить две большие группы, имеющие свои характерные особенности, 

восприятие и анализ которых требует индивидуального подхода. 

Sichkar O.M. Genre-style variety of V. Drozd's prose. 

The article  considers basic genre-style categories of V. Drozd's prosaic works, among which it is possible to 
single out two large groups with their characteristic features, perception and analysis of which require 

individual approach. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ "ЗАСОБИ ПЕРЕСУВАННЯ" У СВІТЛІ 
КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ 

У статті проаналізовано польовий підхід до вивчення принципів організації мови з позицій 
когнітивної лінгвістики на прикладі лексико-семантичного поля "ЗАСОБИ ПЕРЕСУВАННЯ". 

Системний підхід до мови – одна з характерних рис сучасних лінгвістичних досліджень. 
Положення про те, що мова є системою, було сформульовано Фердинандом де Соссюром [1]. 
Системний підхід до явищ мови дає можливість їх глибшого пізнання. Лексична система, що є 
словниковим фондом мови, в історії науки достатньо добре вивчена. Що ж до вивчення лексики в 
складі "семантичних" або "понятійних" полів, то воно починається в 20 – 30-і роки XX століття. У цей 
час відроджується вчення  В. Гумбольдта [2] про "внутрішню форму мови", яке викликає у 
дослідників дискусію з проблеми "внутрішнього змісту мови" як основного предмету лінгвістичного 
дослідження. Теоретичне осмислення принципів організації окремих слів в семантичні поля бере свій 
початок від публікації Г. Іпсена та Й. Тріра [3; 4], згодом цю проблему широко та всебічно 
досліджували Г.С. Щур, З.Д. Попова та Й.А. Стернін, Ю.М. Караулов, І.М. Кобозєва, О.В. Бондарко 
та багато інших [5; 6; 7; 8; 9; 10]. Польовий підхід до вивчення лексичних одиниць мови робить 
можливим проникнення в глибину семантичних взаємозв’язків лексем, з’ясування ієрархічних 
взаємозалежностей концептів, що вони виражають. Польове дослідження  мовленнєвих одиниць 
робить можливим встановлення закономірностей їхнього використання в процесі вербального 
спілкування. Причому йдеться також і про перспективність використання методики польового аналізу 
у порівняльних студіях [11: 178-181]. 

Роботи, де розглядалися різні типи полів, у тому числі лексико-семантичне поле (ЛСП) 
(О.В. Бондарко, О.В. Гулига та Є.І. Шендельс, Г.А. Уфімцева, Г.С. Щур тощо) [10; 12; 13; 14], 
посідають провідне місце в традиційній семантиці. Ці праці містять визначення поля як об’єкта 
лінгвістичного аналізу, критерії виділення поля, загальні принципи його структурації. Водночас, 
незважаючи на висвітленість цих проблем, низка питань у теорії поля залишаються відкритими для 
обговорення. До них належить насамперед питання про принципи структурації польових утворень, 
тобто про те, як значення одиниць поля узгоджені між собою на його різних поняттєвих ділянках, і 
яким чином останні об’єднуються в межах окремої поняттєвої категорії, що існує в мисленні як 
"відбиток структурованого знання про відповідний фрагмент дійсності" [15: 98].  

Відповідно до досліджень, виконаних у руслі традиційної семантики [10; 16; 17; 18], лексико-
семантичне поле об’єднує ряд мікрополів – словесних угруповань, що співвідносяться з 
підкатегоріями (парцелами) у межах загальної поняттєвої категорії. Серед мікрополів вирізняються 
ядерні та периферійні. Ядерне мікрополе (або мікрополя) містить одиниці, які систематично 
експлікують категорію і представляють її найбільш однозначно. У периферійних мікрополях 
зосереджено одиниці, значення яких меншою чи більшою мірою відхиляються від семантики 
ядерного мікрополя, що надає периферії ЛСП вигляд "прошаркового" утворення. Віддалений 
"прошарок" периферії поля є маргінальним, він перетинається з периферією інших полів. Цей чинник 
свідчить про наявність міжпольових реляцій і безперервність семантичного простору мови. 

Між мікрополями ЛСП встановлюються вертикальні та горизонтальні зв’язки. Вертикальні зв’язки 
ґрунтуються на ієрархічних семантичних відношеннях між одиницями поля: конкретні значення 
залучаються до значень більш загальних, що відтворено такими феноменами мови, як гіпонімія та 
партонімія. Горизонтальні зв’язки мають місце між одиницями мікрополів, які є суміжними в 
ієрархічній структурі [12; 19]. Взаємодія мікрополів на їхніх периферійних ділянках відстежується в 
мовних явищах полісемії та синонімії/антонімії [20; 21]. Гіпонімія, паронімія, полісемія та синонімія 
як основні типи семантичних відношень між одиницями ЛСП потребують розгляду у взаємозв’язку, а 
також пояснення з урахуванням специфіки концептуальної моделі поняттєвої категорії, яка є 
підґрунтям поля. Під час реконструкції такої моделі доцільно звернутися до положень когнітивної 
лінгвістики.  

Доцільність інтеграції в теорію поля положень когнітивної лінгвістики зумовлена самою 
природою поля як лінгвістичного об’єкта. Польовий підхід до явищ мови заснований на розумінні 
мовної системи як інструменту думки і комунікації, на визнанні того факту, що без наявності 
лексико-семантичної системи неможливі були б пізнання світу і саме людське мислення. 

Об’єктом досліджень у когнітивній лінгвістиці є вербалізовані знання про світ, тобто концепти, в 
яких представлено суб’єктивний образ об’єктивної дійсності. Вивчення вербалізованих знань 
відбувається за допомогою різних методик концептуального аналізу, який є логічним продовженням 
семантичного аналізу. Обидва види аналізу спрямовані на дослідження значення. Однак, якщо для 
семантичного аналізу достатнім є виявлення семантичних компонентів, які сприяють адекватному 
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тлумаченню знака, то кінцевою метою концептуального аналізу стає побудова концептуальної моделі 
того інформаційного фрагмента, який фіксується знаком. Для цього елементи значення мають бути 
особливим чином угруповані, впорядковані та взаємопов’язані [22; 23]. Інструментами такого 
впорядкування є концептуальні структури: пропозиції, фрейми, сітки, прототипові моделі тощо. При 
цьому базовими структурами вважаються фрейми та прототипові моделі [22].  

Фрейм є моделлю, що репрезентує інформацію про стереотипні явища або ситуації [23; 24]. 
Поняттєві елементи (слоти) фрейму та зв’язки між ними залишаються незмінними, у той час як 
наповнення слотів може бути різним. Залежно від характеру зв’язків між елементами фрейму 
вирізняються базові типи фреймових структур. До них належать предметно-центричний, акціональний, 
партонімічний, гіпонімічний, компаративний та асоціативний фрейми [22]. Пропозиція є будівельним 
блоком фрейму, а сам фрейм (субфрейм) може бути складовою концептуальної сітки [7; 8].  

Фреймові та сітьові моделі організують інформацію у прототипових категоріях. Прототипова 
категорія містить концепти, які відповідають її змістові більшою або меншою мірою [25; 26; 27]. 
Залежно від цього вони відносяться до центральної або периферійної зони категорії. Такий принцип 
організації концептів наближує прототипову категорію до польового утворення. Центральна зона 
категорії структурується на базі центральної схеми (пропозиційного фрейму або міжфреймової сітки). 
Периферійні зони категорії формуються на підставі моделей, що є трансформаціями центральної 
схеми [25]. Трансформація генералізації передбачає узагальнення інформації у центральній схемі, 
тоді як трансформація специфікації приводить до деталізації інформації у цій схемі – принцип, що є 
релевантним для будь-якого ієрархічного утворення.  

Дослідження фактичного матеріалу, метою якого є відтворення концептуальної моделі лексико-
семантичного поля, вимагає вирішення таких задач: 1) побудова загальної концептуальної схеми поля 
(сітьової моделі); 2) реконструкція концептуальної схеми поля (розширеної сітьової моделі, де кожен 
вузол мережі структурований у вигляді фрейма); 3) виявлення тих ділянок цієї схеми, які 
представляють центральну і переферійні зони відповідної понятійної категорії. Побудуємо, 
наприклад, концептуальну модель лексико-семантичного поля "ЗАСОБИ ПЕРЕСУВАННЯ". 

Використання словникових дефініцій дозволяє здійснити поетапну реконструкцію понятійної 
категорії ЗАСОБИ ПЕРЕСУВАННЯ. На першому етапі дослідження нами встановлюється загальна 
модель категорії, або її схема, що має вид ієрархічної міжфреймової сітки. На другому етапі 
аналізується концептуальна модель вузлів цієї сітки. Далі, сітка, що розглядається з урахуванням 
структурації її вузлів, одержує опис як концептуальна схема – модель, де представлені можливі 
варіанти реалізації загальної схеми. На останньому етапі дослідження концептуальна схема 
аналізується як структуруюча основа прототипової категорії: ідентифікується та частина моделі, яка 
формує центральну, або прототипову зону категорії, а також ті частини моделі, які відносяться до 
категоріальної периферії.  

Для вирішення питання стосовно загальної концептуальної схеми понятійної категорії ЗАСОБИ 
ПЕРЕСУВАННЯ, необхідно представити схему у вигляді фрейма, що відноситься до одного з 
згаданих вище типів – предметно-центричного, акціонального, партонімічного, гіпонімічного, 
компаративного та асоціативного фреймів. Аналіз значень лексичних одиниць, що іменують 
категорію, дозволяє припустити, що загальною концептуальною схемою, яка об'єднує понятійні 
парцели поля, є гіпонімічний фрейм. 

Отже, категорія ЗАСОБИ ПЕРЕСУВАННЯ поділяється на понятійні парцели: НАЗЕМНІ, ВОДНІ, 
ПОВІТРЯНІ ЗАСОБИ ПЕРЕСУВАННЯ, що лежать в основі відповідних мікрополів, що входять до 
складу ЛСП. З цих понять провідна роль належить НАЗЕМНИМ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБАМ 
(напр., автомобіль). Саме воно перш за все спадає на думку при згадці засобів пересування. Крім 
того, це поняття представлене найбільшою кількістю одиниць та їхніх лексико-семантичних 
варіантів, що свідчить про інтенсивність його вербалізації. У периферійній зоні, представленій 
специфікованими понятійними парцелами, знаходяться такі поняття, наприклад, як МІСЬКИЙ 
ТРАНСПОРТ, ТРАКТОРИ, ВАНТАЖІВКИ, ПАСАЖИРСЬКІ АВТОМОБІЛІ та ін. Можливий 
подальший поділ парцел. Наприклад, до понятійної категорії НАЗЕМНІ ЗАСОБИ ПЕРЕСУВАННЯ 
входять наступні парцели: ДВОКОЛІСНІ ЗАСОБИ ПЕРЕСУВАННЯ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ, 
ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ ОСОБЛИВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ГУЖОВИЙ ТРАНСПОРТ, 
АВТОМОБІЛІ, ВІЙСЬКОВИЙ ТРАНСПОРТ. 

Той факт, що в межах кожної парцели, яка входить до складу категорії ЗАСОБИ ПЕРЕСУВАННЯ, 
має місце стратифікация вербалізованих концептів між декількома слотами фреймової моделі, 
дозволяє припустити, що об'єктивуюча ними суть наділена неоднаковою здатністю представляти 
кожну конкретну парцелу окремо. Наприклад, поняття автомобіль асоціюється перш за все із 
функцією перевезення, а під поняттям трактор, у першу чергу, розуміється функція виконання певних 
робіт, сфера його використання. 

Концептуальна модель категорії ЗАСОБИ ПЕРЕСУВАННЯ, яка формує інфраструктуру ЛСП, 
дозволяє чіткіше з'ясувати принцип організації відповідних лексичних одиниць в єдиній системі. Крім 
того, наведена модель може бути використана для пояснення феноменів полісемії і синонімії в межах 
поля.  Таким чином, методи концептуального аналізу органічно узгоджуються з попереднім доробком 
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у галузі семантичних досліджень. Завдяки застосуванню методів концептуального аналізу, що 
уможливлюють побудову моделі поняттєвої категорії, яка є підґрунтям ЛСП, ці доробки можуть 
дістати більшу чіткість і конкретність. 
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Тарасова В.В. Лексико-семантическое поле "СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ" в свете 
когнитивной лингвистики. 

В статье анализируется полевой подход к явлениям языка с позиций когнитивной лингвистики на 
примере лексико-семантического поля "СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ". 

Tarasova V.V. The lexical semantic field "VEHICLE" from the standpoint of cognitive linguistics. 
The article analyzes  the field approach to the study of the principles of language organization from the 

standpoint of cognitive linguistics with  the lexical semantic field "VEHICLE" taken as an example. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНТРОПОЦЕНТРИЗМУ МОВНИХ ІННОВАЦІЙ 

У статті розглянуто антропоцентричну парадигму в сучасних лінгвокогнітивних дослідженнях, 
виявлено антропосемічну спрямованість інноваційних процесів у мові. Розглянуто два етапи 

антропогенної активності при створенні нової лексичної одиниці. 

Час на зламі XX – XXI ст. став періодом стрімкого зростання досліджень різних аспектів 
пізнавальної діяльності людини. Широкого розвитку набула когнітивна наука, яка є порівняно новою 
галуззю, що вивчає роль інформаційних структур, розташованих між мовою та світом, та  інтегрує 
дані психології, лінгвістики, філософії і комп’ютерології. У центрі її уваги знаходиться людське 
мислення, пізнання, досвід, концептуалізація та категоризація. У назву цієї науки ліг термін 
"когніція" (лат. сognitio – пізнання), що вказує на процеси, пов’язані з діяльністю людського 
мислення: сприймання, розуміння, запам’ятовування, вміння робити висновки тощо [1: 108]. 

 Лінгвістиці як науці про мову відводиться провідна роль в когнітології. Когнітивна лінгвістика – 
це новий лінгвістичний напрям, у центрі уваги якого знаходиться мова як когнітивний механізм, 
задіяний у репрезентації (кодуванні) та передачі інформації [2: 109]. Когнітивна лінгвістика 
передбачає переведення сучасних мовознавчих пошуків у площину, що спирається на якісно нову 
теоретико-методологічну платформу [3: 3]. Визначилася установка на розгляд мови як відображення 
взаємодіючих структур людської свідомості, мислення й пізнання та на визнання нерозривного 
зв’язку когніції та комунікації [4: 5; 5: 10]. 

Когнітивна лінгвістика в центрі своєї уваги ставить питання, пов’язані з характером 
функціонування мови не як особливої знакової системи, а як особливої когнітивної здатності людини 
до специфічної мовної діяльності, у тому числі і здатності до багаторазового використання мовного 
знака в різноманітних функціях. Значення в когнітивній лінгвістиці розглядається як вербалізоване 
знання, а не як певний статичний набір умов істинності, не як "жорстка структура семантичних 
компонентів" [6: 49] або диференційних семантичних ознак, а як діяльний акт мислення, як 
психологічний феномен, що є динамічною ієрархією процесів. 

На передній план виступають питання подальшого вивчення тих ментальних категорій, які не 
піддаються безпосередньому спостереженню і до яких у першу чергу відносяться: вихідні 
припущення, сподівання, наміри, знання, переконання, уявлення, думки, висновки тощо. Зближенню 
когнітивної парадигми лінгвістичних досліджень із прагматичним підходом до вивчення мовних 
явищ сприяло, по-перше, усвідомлення важливості впливу екстралінгвальних факторів, до яких, у 
першу чергу, належить діяльність людини й сукупність її намірів, умов і результатів; по-друге, 
розгляд мови як засобу впливу на партнерів по комунікації; по-третє, орієнтація найновіших 
лінгвістичних досліджень на опис мови в динаміці, що враховує стратегічну природу мовленнєвого 
спілкування [7: 9]. 

Як зазначають науковці, у лінгвокогнітивних дослідженнях неможливо не приділити увагу 
значенню людського чинника у процесі пізнання світу.  Саме людина є центральним фігурантом 
цього процесу, вона є центром конструювання універсуму. Антропоцентричний підхід як загальний 
стиль мислення у всіх стратах пізнання здобуває все більше визнання, він є новим витком спіралі у 
розвитку науки.  Панування його принципів споріднює лінгвістику із багатьма іншими сферами 
знань, адже інтерес до людини як до центру універсуму та до людських потреб як детермінуючих 
різні види людської діяльності знаменує переорієнтацію, яка спостерігається у багатьох 
фундаментальних науках. 

Антропоцентризм як особливий принцип дослідження полягає у тому, що наукові об’єкти 
вивчаються перш за все згідно їх ролі для людини, згідно їх призначення для її життєдіяльності, 
згідно їх функцій для розвитку людської особистості та її удосконалення, "людина стає точкою 
відліку в аналізі тих чи інших явищ, вона залучена до цього аналізу, визначаючи його перспективи та 
кінцеві цілі" [8: 212].  

 Антропоцентрична лінгвістика вбачає у мові перш за все прояв людини у всіх сторонах її буття – 
психологічного та соціального,  індивідуального та типового, учбового та професіонального і т. д. У 
зацікавленості мовою вбачається зацікавленість проблемами її користувача, оскільки "неможливо 
пізнати мову як таку, не виходячи за її межі, не звертаючись до її творця, носія – до людини, до 
конкретної мовної особистості" [9: 8]. Сучасне мовознавство пов’язує мовленнєву діяльність з усіма 
видами людської діяльності, що об’єктивує його персонально-орієнтований та антропоцентричний 
характер. Антропоцентричний підхід іноді протиставляється комплексним системним дослідженням, 
однак, на нашу думку, це протиставлення у аспекті гуманітарного знання не можна вважати  
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актуальним, оскільки людський вимір не протиставляється, а включається у дослідження. Форми 
реалізації тих чи інших норм або соціальних інститутів – технології – створюють самостійну 
реальність, до якої людина повинна віднестись не як до чогось безумовно злого та ворожого, а як до 
невід’ємної частини людського буття. 

Ми вважаємо, що антропоцентрична парадигма в епоху  глобалізації є особливо важливою, 
оскільки інтерпретаційна складова пов’язана з мовою як модельною системою інтерпретатора. У 
процесі інтерпретації "реконструюється" або, іншими словами, "моделюється" уявний світ людини за 
розсудом лінгвіста-інтерпретатора. Предметом опису стає і реальний, і в деяких випадках нереальний, 
але бажаний стан справ. У цій парадигмі знімається грань між універсальністю вивчення мови та 
численними аспектами дискурсивних практик, і, таким чином, знімається проблема редукції дискурсу 
до вивчення виключно мовних явищ та відбувається розширення у бік можливих моделей 
інтерпретації. 

На нашу думку, антропоцентризм можна визначити як суб’єктність подання семантичного змісту. 
Це – рушійна сила розвитку номінативних мовних засобів, не зумовлених мовою ні як формальною 
семіотичною системою, ні як відображенням природи навколишнього світу. Його можна назвати 
інтерсуб’єктивацією, тобто суб’єктністю виражальних мовних категорій.  

Мета статті – показати антропоцентричну спрямованість інноваційних процесів у мові, довести 
той факт, що в сучасній англійській мові антропологізована категорія ЛЮДИНА є 
найрепрезентативнішою, вона охоплює величезний пласт лексики, яка описує людину у всіх її 
проявах, а також те, що  її когнітивна діяльність спрямована перш за все на саму себе.   

У процесі знайомства з реальністю у свідомості  людини утворюється певна картина світу (із 
вербальною та образною складовою), яка є неповторною у кожної людини, в кожній мові. Пізнання 
світу потребує нових мовних знаків для більш точного або повного позначення невідомого або 
зміненого феномена [10: 5]. Будь-яка мовна інновація є виразом, у першу чергу, особистості свого 
творця як у сукупності ідей, так і на рівні її мовної подачі, тобто інновації є способом прояву 
антропоцентричності. Специфіка цього способу полягає у невід’ємності етапів пізнання від 
особистості суб’єкта пізнання. Так, будь-який  неологізм є концептуальним за своєю суттю: він 
відбиває статус тієї когнітивної структури, яка стоїть за словом та сформувалася у процесі 
категоризації людиною оточуючого світу на рівні повсякденної свідомості. 

 Когнітивна структура детермінує процес осмислення позначуваного, зумовлює вибір нової мовної 
форми або мовного значення. Як зазначають науковці, при  утворенні нових слів дуже часто активно 
включається механізм образно-асоціативного способу мислення людини, здатність проводити 
інтелектуальні, емоційні, перцептивні аналогії та тотожності між системами понять різних областей 
свідомості та виводити з них певний смисл. Іманентною властивістю цього способу мислення є 
концептуальна метафора, яка постає не тільки інструментом вираження ідей за допомогою мови, а 
виступає способом осмислення концептуалізованих реалій буття [11: 225].  

Концептуальна метафора розглядається науковцями як базова структура когніції, що дозволяє 
осмислити реальність у термінах поняттєвих структур, які склалися на базі сенсомоторного, 
фізичного або просторового досвіду індивіда та культурно-специфічних моделей, сформованих у 
колективній свідомості соціуму [11: 211].  

Мовна метафора є поверхневим проявом, своєрідним ключем для розуміння концептуальної 
метафори і через неї – способом пізнання основ мислення. Дослідження людиною "поглинаючого" її 
природного та соціального буття здійснюється тільки за умови його споконвічної антропологізації та 
метафоризації. Тому ототожнення оточення з людиною було та залишається незмінним прийомом 
пізнання та практичного освоєння світу і пояснює, наприклад, появу антропосемічної семантики у 
процесі утворення неологізмів техносфери та залучення до цього процесу механізму метафорики. 
Слід зазначити, що саме техносфера, тобто "комп’ютерна" термінолексика, яка безпосередньо 
пов’язана з науково-технічним прогресом, дає найбільшу кількість інновацій та впливає на збагачення  
словникового складу англійської мови в цілому. 

Антропосемічна конотація комп’ютерних термінів пояснюється аналогією, яку проводять між 
"людською" і машинною системами. Про це свідчить і широке використання медичних термінів для 
позначення "хвороби" комп’ютерних систем і методів "лікування" (antidote, antivirus, hygiene, 
disinfection, vaccine) [12: 34]. Такі новоутворення, як home site, home page, є проявом незмінної 
інтенції людської свідомості до створення комфортного та осмисленого середовища існування, 
своєрідного "віртуального дому". 

 Актуалізація емотивних проявів людини у значній кількості комп’ютерних неологізмів є доказом 
того, що людина є центральним конституентом техногенного континууму: emotags – емоційно 
забарвлена комп’ютерна символіка, emoticon – сигніфікат формату HTML, який застосовують у 
Інтернет-посланнях для індикації емоційних станів, affective computing – програмне забезпечення, яке 
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відповідає за позитивні емоції та настрій користувача, cuddletech – технології, які було розроблено з 
огляду на зовнішній приємний вигляд, загальну принадність для використання [13: 124]. 

 Будь-яка мовна інновація виникає не в мові взагалі як системі об’єктивно існуючих, соціально 
закріплених знаків, а в реалізації цієї системи – в мовленні конкретних носіїв та у конкретному 
випадку мовлення. Спостереження за "долею" неологізмів підтверджують думку про некоректність 
визначення примату внутрішніх (іманентних) явищ у структурі мови щодо впливу соціальних 
чинників [14: 86] .  

Ми пропонуємо виділяти два етапи прояву антропоцентричності у  процесі створення нової 
лексичної одиниці: перший етап – поява  неологізму як результат когнітивної діяльності людини, 
другий етап – уходження нового слова до лексико-семантичної системи мови, детерміноване 
впливом соціуму на мову. Слід зазначити, що входять до узусу в першу чергу такі мовні новотвори, 
які передають актуальні поняття. Дослідження науковців свідчать, що дуже часто інтеграція 
оказіональних мовних інновацій у лексико-семантичну систему "залежить від їх пов’язаності з 
суспільними рухами, течіями, зумовлюється висуненням на передній план певних соціальних груп, у 
яких народжуються нові слова та словосполучення" [15: 9]. 

Соціалізація особистості людини пояснює розподіл неологізмів за соціофункціональними класами 
з урахуванням їх закріпленості за певними сферами людської діяльності, що дає можливість 
установити зв’язок між соціальними явищами й інноваційними процесами. Дослідники вважають 
головними постачальниками нової лексики і фразеології  сферу сучасної інформаційної техніки, про 
яку було зазначено вище; сферу економічного життя, що відображує нові економічні теорії, явища, 
пов’язані з постійними реформами, прагненням удосконалювати економічне життя суспільства; 
суспільно-політичну сферу, що актуалізує діяльність політичних партій, виборчих кампаній, 
процеси глобалізації, зміни у словниковому складі мови, пов’язані з концептом "політична 
коректність", феміністичними течіями і т.д.; сферу повсякденного життя, яка описує феномен 
прискорення темпу життя сучасної людини, особливості життя ділової людини, зміни у середовищі 
проживання сучасного суспільства. 

Соціоцентрична парадигматика процесу входження нового слова до лексико-семантичної системи 
мови дає нам змогу припустити, що людина є саме тією ферментуючою засадою, на якій 
безпосередньо базується формування мовних новоутворень.  

Таким чином, будь-які інноваційні процеси у мові так чи інакше пов’язані з антропогенною 
активністю, оскільки вони є результатом образно-асоціативного способу мислення людини, одним із 
проявів якого є встановлення аналогій між концептуалізованою сутністю та концептом ЛЮДИНА. 
Неологізми виступають інструментом пізнання нової дійсності людиною та втіленням 
світосприйняття людини, що є незмінним доказом антропоцентризму мовних інновацій. 
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Таценко Н.В. Теоретическая основа антропоцентризма языковых инноваций. 

В статье рассмотрено антропоцентрическая парадигма в современных лингвокогнитивних 
исследованиях, выявлена антропосемической направленность инновационных процессов в языке. 
Рассмотрено два этапа антропогенной активности в образовании новой лексической единицы. 

Tatsenko N.V. The theoretic fundamentals of language innovations anthropocentrism. 

The paper examines the anthropocentric paradigm of modern linguistic-cognitive research, anthroposemic 
tendency of the language innovations processes. Two stages of the anthropogenetic activity in the creation of 

a new lexical unit are distinguished.



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 28. Філологічні науки 

 

© Федотова Н.О., 2006 
212 

УДК 81'25=111=161.2 
Н.О. Федотова, 

аспірант 
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДМЕТА ЯК СКЛАДОВА ЗАГАЛЬНИХ СИНТАКСИЧНИХ 
ПЕРЕТВОРЕНЬ СТРУКТУРИ РЕЧЕННЯ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ 

У  статті розглянуто шляхи перекладацьких трансформацій підмета в контексті загальних 
перетворень синтаксичної структури речення, а також здійснено спробу загальної класифікації 

трансформацій підмета в англо-українському перекладі. 

У дослідженні трансформацій підмета важливим та актуальним видається визначити їх місця у 
парадигмі загальних перетворень структури речення під час перекладу. Метою цієї статті є опис та 
пояснення трансформації підмета як частини комплексу синтаксичних трансформацій, що 
застосовуються в англо-українському перекладі. 

В останні роки проблема граматичних трансформацій в перекладі досліджувалася В.І. Карабаном. 
[1]; проблема синтаксичних трансформацій розглянута в працях Н.К. Гарбовського [2] та В.Г. Гака  [3]. 

Проте, водночас, слід зазначити, що у сучасній теорії перекладу проблема деяких синтаксичних 
перекладацьких трансформацій ще не отримала докладного висвітлення. Різні дослідники виділяють 
різну кількість таких трансформацій та пропонують різні способи їх класифікації. У цій статті ми 
будемо дотримуватися класифікацій I.B. Нешумаєва [4], Л.С. Бархударова [5], а також В.Г. Гака [3]. 
Так, І.В. Нешумаєв пропонує розглядати міжмовні синтаксичні трансформації з точки зору зміни 
порядку слідування членів речення при перекладі та з точки зору зміни складу синтаксичної 
структури речення під час перекладу [4: 14]. З іншого боку, Л.С. Бархударов. пропонує для 
зручності опису звести всі трансформації, що здійснюються у процесі перекладу, до чотирьох 
елементарних типів, а саме: 1) перестановки; 2) заміни; 3) додавання та 4) вилучення [5: 190]. 

Що стосується класифікації, запропонованої В.Г. Гаком, початково вона була призначена для 
внутрішньомовних синтаксичних трансформацій, але може бути також використана відносно 
міжмовних, тобто, перекладацьких трансформацій. Дослідник поділяє синтаксичні трансформації на 
перестановочні (зміна місця розташування членів речення), кількісні (додавання або вилучення членів 
речення) та якісні (заміна членів речення), до яких він, зокрема, відносить актантні трансформації [3: 
499]. У цілому, наведені вище класифікації не суперечать одна одній. 

Якщо накласти загальну класифікацію перекладацьких трансформацій Л.С. Бархударова на 
часткову класифікацію синтаксичних перетворень, запропоновану І.В. Нешумаєвим, то можна 
з’ясувати, що зміну порядку членів речення у перекладі слід відносити до перестановок (пор.: 
перестановочні трансформації В.Г. Гака), у той час як за зміни складу синтаксичної структури 
речення можуть мати місце трансформації заміни (пор.: якісна трансформація В.Г. Гака), додавання 
або вилучення (пор.: кількісні трансформації В.Г. Гака) чи їх комбінації.  

Усі вищезгадані трансформації при перекладі можуть бути застосовані практично до будь-якого з 
членів речення, і, зокрема, до підмета. Розглянемо ті випадки, коли вживання суб’єктних 
синтаксичних трансформацій є абсолютно необхідним. Зміна  порядку членів речення в англо-
українському перекладі зводиться до зміни місця розташування підмета в реченні. Така 
трансформація є досить поширеною, наприклад: 

1) A crossbow and a pair of galoshes were outside the front door [9: 104]. – Надворі коло дверей 
хатинки лежав арбалет і пара калош (пер. В. Морозова) 

Як можна бачити, загальна кількість членів речення залишається незмінною, на  лексичному рівні 
мають місце трансформації конкретизації (were→ лежав) та компенсації (front door → дверей 
хатинки), які суттєво не впливають на його граматичну структуру речення. На рівні синтаксису 
підмет, який в оригіналі був у препозиції до присудка, у перекладі перенесено в постпозицію. Подібна 
трансформація необхідна для збереження комунікативного членування речення. Як відомо, в 
англійській мові порядок слів більш фіксований, порівняно з українським, тому підмет переважно 
займає перше місце в реченні і, зазвичай, є темою речення, але в деяких випадках підмет може бути 
рематичним,  і в такому разі може стояти в кінці речення після присудка, як у наступному прикладі: 

2) At either end of the pitch were three golden poles with hoops on the end [9: 107]. – На кожному кінці 
поля стояли три позолочені стовпи з  кільцями вгорі (пер. В. Морозова). 

Переклад таких речень не становить труднощів для перекладача, оскільки норми української мови 
цілком дозволяють вживання підмета у постпозиції до присудка, тобто перекладачеві просто потрібно 
залишити незмінним порядок слів оригіналу. Проте, як можна бачити з Прикладу 1, рематичний 
підмет може також займати перше місце в реченні, і у такому випадку на його рематичність вказує, як 
правило, неозначений артикль. Для збереження тема-рематичного членування речення при перекладі 
такий підмет переноситься в кінець речення. 
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Розглянемо тепер трансформації підмета в контексті зміни складу синтаксичної структури речення 
при перекладі. Як зазначалося вище, з цього погляду можна виділити заміну підмета іншими членами 
речення (додатком, присудком, обставиною або означенням), тобто якісну трансформацію структури 
речення, а також кількісні трансформації додавання підмета при перекладі двоскладних еліптичних 
чи вилучення підмета в процесі перекладу означено- та неозначено-особових речень, а також при 
перекладі двоскладового речення односкладним. 

Причини якісних трансформацій полягають, вочевидь, у синтаксичній асиметрії мов [3: 484], яка 
виявляється у тому, що формальне членування речення не збігається зі змістовим членуванням. 
Наприклад, одне і те саме значення може виражатися одиницями різної структури (синтаксична 
синонімія). Так, основною формою позначення безсуб’єктного процесу є безособове речення, але той 
самий процес може бути позначений двоскладним реченням (пор.: It rains. – The rain falls). 

Через синтаксичну асиметрію змісту та форми елементи ситуації і  члени речення можуть не 
збігатися. Тому необхідно розрізняти члени речення, або синтаксичні актанти (підмет, додаток і т.д.), 
та семантичні актанти, що відображають реальну роль того чи іншого елемента ситуації (суб’єкт, 
об’єкт, адресат тощо) [3: 484]. Л. Тен’єр [6: 297] визначає таку міжмовну трансформацію як 
метатаксис або глибинний переклад. 

Слід, однак, зазначити, що ми не ставили своєю метою докладно описати якісні актантні 
трансформації, оскільки це вже було зроблено в попередніх публікаціях, натомість тут ми 
намагаємося визначити їх місце у загальному комплексі суб’єктних трансформацій, впорядкувати та 
уніфікувати їх класифікацію.  

Найпоширенішим з якісних перетворень структури речення є зміна діатези або так звана 
суб’єктно-об’єктна трансформація (Приклад 3), що досить часто супроводжується зміною стану з 
активного на пасивний, або навпаки (Приклад 4). У деяких випадках ця трансформація спричиняє 
зміни в ядерній структурі речення (Приклад 5) (докладніше її буде розглянуто у частині статті, яка 
присвячена кількісним трансформаціям): 

3) On Halloween morning they woke to the delicious smell of baking pumpkin wafting through the 
corridors [9: 126]. – Уранці, напередодні свята Гелловін,  їх розбудив солодкий запах печеного гарбуза, 
яким пахло в усіх коридорах (пер. В. Морозова). 

4) Mr. Vernon Dursley had been woken in the early hours of the morning by a loud hooting noise from 
his nephew Harry’s room [10: 7]. – Містера Вернона Дурслі з самісінького ранку розбудило гучне 
ухкання, яке долинало з кімнати його племінника Гаррі (пер. В. Морозова). 

5) "Library books are not to be taken outside the school", said Snape [9: 134]. – Бібліотечні книжки не 
можна виносити зі школи, – сказав Снейп (пер. В. Морозова). 

Достатньо широко вживаною є також трансформація підмета в обставину. Як правило, до неї 
доводиться вдаватися тоді, коли підмет виражений іменником або субстантивним словосполученням 
з обставинним значенням (Приклад 6); згідно з положеннями реляційної граматики такі підмети є 
нічім іншим, як просунутими до рангу підмета обставинами [7: 85]; відповідно, при перекладі 
відбувається зворотній процес. Така трансформація може також застосовуватися тоді, коли необхідно 
привести перекладене речення у відповідність до стилістичних та граматичних норм цільової мови 
(Приклад 7) : 

6) His next present also contained sweets – a large box of Chocolate frogs from Hermione [9: 147]. – У 
наступному дарунку також були ласощі – шоколадні жабки від Герміони (пер. В. Морозова). 

7) She was already wearing a salmon-pink cocktail dress [10: 13]. – На тітці вже була вечірня сукня 
жовто-рожевого кольору (пер. В. Морозова). 

До трансформації підмета у присудок перекладачу доводиться вдаватися тоді, коли в 
оригінальному реченні підмет виражений іменником зі значенням дії, тобто відбувається розгортання 
згорнутого предиката (приклад 8): 

8) The effect of this simple sentence on the rest of the family was incredible: Dudley gasped and fell off 
his chair with a crash that shook the whole kitchen; Mrs. Dursley gave a small scream and clapped her 
hands to her mouth; Mr. Dursley jumped to his feet, veins throbbing in his temples [10 : 7-8]. – Ці кілька 
простеньких слів подіяли на решту родини просто приголомшливо: Дадлі аж похлинувся, гепнувся зі 
стільця таким гуркотом, що здригнулася вся кухня; місіс Дурслі зойкнула, затуливши руками рота; 
Містер Дурслі зірвався на ноги, а вени на його скронях запульсували (пер. В. Морозова). 

Найменш уживаною з якісних трансформацій є перетворення у перекладі підмета в означення 
(приклад 9): 

9) But Hermione had a steely glint in her eyes [10: 160]. – Але Герміонині очі рішуче поблискували. 
(пер. В. Морозова). 

Наступними  трансформаціями зміни складу синтаксичної структури речення, що розглядаються, є 
кількісні трансформації додавання та вилучення підмета у перекладі. В англо-українському напрямку 
перекладу вилучення підмета застосовується достатньо широко. Ця трансформація зазвичай 
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використовується при перекладі означено- та неозначено-особових речень із займенниками we, you, 
they, one у функції підмета (приклади 10, 11, 12, 13), а також при перекладі деяких повних 
двоскладових речень із повнозначним підметом, що у процесі перекладу перетворюється в додаток, 
при цьому ядерна структура речення змінюється, і двоскладове речення перекладається 
односкладним безособовим (Приклади 14 та 5 – див. вище): 

 10) If we fill in all intermediate positions with new blue points representing all the different 
combinations of guns and butter, we have the continuous blue curve shown as the production-possibility 
frontier, or PPF, in Figure 2-2 [11: 22]. – Відкладаємо в усіх проміжках між ними нові точки, що 
відповідають різним комбінаціям кількості масла і гармат, і отримуємо на графіку 2-2 суцільну 
криву – межу виробничих можливостей (пер. С. Панчишина). 

 11) Before you can master economics, you must have a working knowledge of graphs [11: 12]. – Перед 
тим, як опанувати економічну науку, потрібно отримати певні знання щодо графіків (пер. 
С. Панчишина). 

 12) "They’re certainly going to hold on to her", Nicole assured him briskly [12: 111]. – Її однаково не 
відпустять, це зрозуміло, – впевнено сказала Ніколь (пер. М. Пінчевського). 

 13) One forgets so quickly one’s own youth: once I was interested myself in what for want of a better 
term they call news [13: 30]. – Як швидко забуваєш власну молодість: колись і мене цікавило те, що за 
браком кращого слова називають "новинами" (пер. І. Коваленка). 

14) There were armed police on the bridge and the restaurant had an iron grille to keep our grenades 
[13: 32]. – Міст охороняє озброєна поліція, а ресторан для захисту від гранат обведено залізною 
сіткою. (пер. І. Коваленка). 

Як можна бачити з прикладів 10, 11, 12 та 13, підмет у перекладі вилучається зі структури 
речення, а означено-особові та неозначено-особові речення оригіналу перекладаються, відповідно, 
означено-особовими, неозначено-особовими або безособовими реченнями. Слід зазначити, що, тоді 
як в англійській граматиці ці речення відносять до повних двоскладових, традиційна українська 
граматика вважає їх повними односкладовими реченнями. З цього приводу цікавою видається думка 
А.П. Загнітка, який вважає, що всі традиційно тлумачені означено-особові, неозначено-особові та  
узагальнено-особові речення слід розглядати як реченнєві структури з імпліцитним підметом 
нульової формальної репрезентації. Імпліцитним підметом, у свою чергу, слід вважати імпліцитно 
наявний в реченні актант, який не позначений окремим словом, але на який вказує своїми особово-
числовими і родовими закінченнями форма дієслова-присудка або дієслівної зв’язки і який при цьому 
мислиться як носій ознаки, вираженої присудком [8: 145]. Таким чином, у перекладі суб’єкт дії 
переходить з поверхневої структури речення до глибинної. 

Щодо кількісної трансформації додавання підмета до структури речення, то в англо-українському 
напрямку перекладу вона застосовується відносно рідко через вимогу обов’язкового заповнення 
позиції підмета в англійській мові, оскільки англійське дієслово не завжди може з достатньою 
ясністю вказувати на суб’єкт. Речення з нульовим підметом в англійській мові зустрічаються в 
розмовному та науковому стилі; як правило їх переклад не становить труднощів, тому що у разі 
потреби підмет легко встановити з контексту (Приклад 15): 

15) In a command economy, such as ø has operated in the soviet Union during most of this century, the 
government owns a considerable fraction of the means of production (land and capital) [11: 20]. – За 
командної економіки, подібної до тієї, яка діяла в радянському Союзі протягом більшої частини 
цього століття, уряд володів практично усіма засобами виробництва (земля і капітал) (пер. С. 
Панчишина). 

З вищевикладеного можна зробити висновок, що необхідність застосування трансформацій 
підмета в англо-українському перекладі може бути зумовлена комунікативними, стилістичними, 
граматичними та семантичними причинами. Втім, перестановочні трансформації найчастіше бувають 
спричинені потребою зберегти комунікативну структуру речення;  якісні трансформації зазвичай 
використовують тоді, коли зберегти семантичну структуру речення, не порушуючи його формально-
граматичної структури, неможливо. Щодо кількісних трансформацій, основною причиною їх 
використання можна вважати розбіжності в граматичних структурах речення англійської та 
української мові. 

Перспектива дослідження трансформацій підмета в англо-українському перекладі полягає в 
подальшому вивченні природи суб’єктних синтаксичних трансформацій і класифікації та 
обґрунтування причин їх застосування. 
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Федотова Н.О. Трансформация подлежащего как составляющая общих синтаксических 
преобразований структуры предложения в англо-украинском переводе. 

В статье рассматриваются пути переводческих трансформаций подлежащего в контексте общих 
преобразований синтаксической структуры предложения. Автор также делает попытку общей 

классификации трансформаций подлежащего в англо-украинском переводе. 

Fedotova N.O. Subject transformation as an integral part of the sentence structure general syntactic 
transformations in English-Ukrainian translation. 

The article deals with the problem of different ways of subject transformations in the framework of the 
sentence structure general syntactic transformations. An attempt to classify subject transformations in 

English-Ukrainian translation is also made. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВТІЛЕННЯ КОНЦЕПТУ ПРОТИДІЯ 
В АНГЛОМОВНИХ ЖУРНАЛЬНИХ СТАТТЯХ 

У статті доведено, що зміни перспективи втілення концепту ПРОТИДІЯ визначають внутрішню 
структуру англомовних журнальних статей. 

На сучасному етапі розвитку когнітивної лінгвістики увага дослідників зосереджена на вивченні 
мовних і текстових засобів відображення структур свідомості людини [1: 149; 2: 85; 3: 529; 4: 36]. 
Концептуальні структури мають різну кількість компонентів, а тому відрізняються ступенем 
абстракції та поділяються на схеми, прототипи, пропозиційні структури, фрейми тощо [5: 30]. 

Центром свідомості людини вважають концепти, які мають свою організацію і складаються з 
більш елементарних компонентів, що формуються внаслідок чуттєвого сприйняття світу людиною [5: 
30]. До базових концептуальних структур відносять образ-схеми – повторювані моделі 
сенсомоторного досвіду індивіда, які мають гештальтну структуру, тобто сприймаються як єдиний 
образ [6: хіv].  

 Серед образ-схем головне місце займають гештальти сили, що лежать в основі концептуалізації 
людиною взаємодії з навколишнім світом [6: 43-44]. До них зараховують ПРИМУС (COMPULSION), 
ПЕРЕШКОДУ (BLOCKAGE), ПРОТИДІЮЧІ СИЛИ (COUNTERFORCE), ВІДВЕРНЕННЯ 
(DIVERSION), УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОДИ (RESTRAINT REMOVAL), ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
МОЖЛИВОСТІ (ENABLEMENT) та ПРИТЯГАННЯ (ATTRACTION) [6: 45-48].  

Силові гештальти ПРОТИДІЮЧІ СИЛИ, ПРИМУС і ПЕРЕШКОДА, що відбивають зіткнення двох 
протилежно спрямованих сил, формують концепт ПРОТИДІЯ. Його ядро утворене образ-схемою 
ПРОТИДІЮЧІ СИЛИ, яка репрезентує фронтальне зіткнення двох однаково потужних сил, котре веде 
до припинення їхнього руху [6: 46]. Гештальт ПРОТИДІЮЧІ СИЛИ складається з джерела, вектора та 
цілі. Решта силових образ-схем відбивають інші аспекти протидії, зумовлені статусом їхніх 
складників. Образ-схема ПРИМУС представляє джерело як сильніший компонент, що діє ззаду [6:45]. 
Гештальт ПЕРЕШКОДА утворений унаслідок концептуалізації потужного джерела зупинки або зміни 
напряму руху вектора [6: 45-46], розташованого спереду.  

Трикомпонентна структура образ-схем, які формують концепт ПРОТИДІЯ, покладена в основу 
синтаксичної структури речень: підмет відповідає джерелу, присудок – вектору, а додаток – цілі 
протидії. Тому силові гештальти застосовують для опису структури заголовків і текстів, зокрема 
газетних [7: 38]. Однак наразі відсутні подібні дослідження, виконані на матеріалі журнальних 
повідомлень, що становить актуальність нашої статті. 

Структура концепту ПРОТИДІЯ впливає на композицію журнальних текстів, яку визначаємо як 
схему втілення змісту повідомлення у певній перспективі. Композиція статті включає чотири блоки: 
заголовний комплекс, до якого зараховуємо назву рубрики, заголовок і підзаголовок [8: 151; 9: 50]; 
вступний, основний та заключний блоки [9: 203-204].  

Заголовок є першим композиційним компонентом, номінативні одиниці якого називають різні 
складники протидії, що впливає на перспективу її презентації у заголовному комплексі: загальну або 
деталізовану. Остання репрезентована номінативними одиницями, що вказують на три силові 
компоненти – джерело, ціль та вектор. Наприклад, у заголовку Pakistan: The Mullahs vs. the NGOs 
(Newsweek 2.10.2000: 44) прийменник vs. ототожнює вектор протидії, підмет the mullahs називає осіб, 
які співвідносяться з джерелом, а додаток the NGOs – з ціллю.  

Загальна перспектива протидії представлена номінативною одиницею, що позначає протистояння, 
нерозчленоване на складники. У заголовках таких статей відсутні одиниці, які окремо вказують на 
вектор, джерело та ціль протидії. Так, у статті Campaign 2000: A War Over Who Controls the Left 
(Newsweek 9.08.1999: 43) загальна перспектива протидії позначена іменником war. Вона 
конкретизується у підзаголовку власними назвами Bradley та Gore, які ідентифікують джерело і ціль, 
а присудок is testing вказує на вектор: Bradley is testing Gore’s lock on the ‘old’ Democrats. Та сама 
перспектива зберігається в основному блоці, на що вказують словосполучення Gore’s predicament, де 
Gore позначає ціль, а predicament – вектор протидії, та антропонім Bill Bradley, що ідентифікує її 
джерело: The cause of Gore’s predicament is as irritating (to Gore) as it is obvious: Bill Bradley. Як 
бачимо, втілення концепту ПРОТИДІЯ в композиції цієї статті репрезентує зміну перспективи від 
загальної у заголовку до деталізованої у підзаголовку та основному блоці, тобто маємо загально-
деталізовану схему композиції.  

Номінативні одиниці журнальних статей репрезентують наступні зміни перспективи: загальну, 
наближену, розчленовану, деталізовану та фокусуючу. Загальна перспектива представляє протидію 
нерозчленовану на складники, напр., war. Наближена перспектива репрезентує протидію, обмежену 
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темпоральними, суспільними, емоційними чинниками тощо, напр., brawl. При розчленованій 
перспективі номінативні одиниці ідентифікують учасників протидії, не співвідносних з джерелом та 
ціллю, напр., one side, the other side. Презентація деталізованої перспективи передбачає 
співвіднесення учасників протистояння з джерелом та ціллю протидії, наприклад у заголовку The 
Mullahs vs. the NGOs. Фокусуюча перспектива представлена ідентифікацією однієї з протидіючих 
сторін, напр., prosecution in a case. 

Відповідно, мета нашої статті полягає у виявленні змін перспективи відображення концепту 
ПРОТИДІЯ в композиції журнальних текстів, заголовки яких містять лексему war, котра описує 
протидію у загальній перспективі. Для досягнення поставленої мети у текстових блоках виявляємо 
номінативні одиниці, що ідентифікують учасників, співвідносних з джерелом та ціллю протидії, а 
потім визначаємо роль вказаних одиниць у встановленні перспективи представлення протидії в 
окремих блоках. 

Композиція таких статей ґрунтується на двох головних схемах: загально-деталізованій та 
загально-розчленованій. Загально-деталізована схема представлена ідентифікацією події у загальній 
перспективі в заголовку та її деталізацією в текстових блоках. Ця схема притаманна статтям, у 
заголовках яких додаток позначає причину протидії. При загально-розчленованій схемі заголовок 
відображає загальну перспективу, яка розчленовується у композиційних блоках унаслідок 
ідентифікації учасників протидії без уточнення їхньої кореляції з джерелом та ціллю. Така схема 
лежить в основі побудови статей, у заголовках яких додаток вказує на предмет протистояння. 

Вказані базові схеми мають варіанти. Загально-деталізована схема має три підсхеми: 
трансформації складників; почергової ідентифікації джерела та цілі; двопланову з послідовною 
ідентифікацією джерела та цілі. Варіантом загально-розчленованої схеми є двопланова підсхема 
ідентифікації протилежних сторін протидії. 

Спочатку розглянемо композицію статей, які репрезентують варіанти загально-деталізованої 
схеми.  

Перша підсхема трансформації складників передбачає чотири зміни перспективи: позначення 
наближеної перспективи у підзаголовку унаслідок вживання номінативної одиниці, що відбиває 
емоційний аспект протидії; збереження наближеної перспективи іменником, значення якого відбиває 
темпоральний аспект протидії на початку основного блоку; деталізацію, зумовлену співвіднесенням 
учасників із джерелом і ціллю в середині основного блоку; та трансформацію перспективи 
презентації джерела протидії у її ціль в кінці основного блоці. Вказані трансформації покладені в 
основу статті Business: The New War Over Oil (Newsweek 2.10.2000: 47-48). У її підзаголовку іменник 
outrage ідентифікує протидію в емоційному плані: Outrage at the gas pump is spilling over into 
presidential politics. What’s behind the shortage? 

Її збереження представлене на початку основного блоку іменником the battle, семантика якого 
корелює зі значенням номінативної одиниці заголовка war: The outrage at the pump spilled over into the 
battle for the presidency last week. 

Деталізація перспективи у середині цього блоку здійснюється за допомогою присудка urged, який 
позначає вектор, антропоніма Vice President Al Gore, що вказує на джерело, та власної назви President 
Clinton, яка ідентифікує ціль примусу: Vice President Al Gore labeled oil prices a "national crisis" and 
urged President Clinton to tap the nation’s 570 million-barrel Strategic Petroleum Reserve.  

Презентація при розгортанні тексту Альберта Гора, співвідносного з джерелом, як цілі протидії 
зумовлена ідентифікацією претендента на пост президента Джорджа Буша, співвідносного з 
джерелом: Bush shot back that Gore was pandering and called the move a mistake. 

Друга підсхема представлена почерговою ідентифікацією джерела та цілі на початку основного 
блоку. За такої організації тексту підзаголовок репрезентує учасників, не співвідносних з джерелом і 
ціллю. 

Прикладом наведеної підсхеми є композиція статті Television: The War Over the Gipper (Newsweek 
10.11.2003: 60-61). Номінативні одиниці у підзаголовку називають політиків і працівників 
телекомпанії в аспекті послідовності розгортання події: Conservatives erupt. CBS cowers. The director 
walks. Присудок erupt у першому реченні активує вектор протидії, а підмет conservatives називає 
консерваторів, співвідносних з джерелом. Підмети CBS і the director у другому та третьому реченнях 
позначають решту учасників і сполучаються з присудками cowers та walks, що вказують на наслідки 
протидії. 

Стаття поділяється на два основні блоки. У першому блоці йдеться про боротьбу політиків проти 
телевізійної компанії, у другому – про протистояння всередині компанії. Обидва головні блоки 
побудовані на однакових підсхемах. 

При описі боротьби між політиками і телекомпанією іменником brawl встановлює наближену 
перспективу: You think that fight sounds ugly? It’s nothing compared with the brawl over CBS’s "The 
Reagans". Наближена перспектива трансформується у деталізовану за рахунок присудка  demands, 
який вказує на вектор примусу, підмет the Republican National Committee та підмет підрядної частини 
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CBS, які відповідно вказують на джерело та ціль: The Republican National Committee now demands that 
CBS let historians vet the show.  

При описі боротьби всередині компанії іменник battle у другому основному блоці наближає 
перспективу: But the ugliest battle is inside CBS itself. Її наступна деталізація полягає у співвіднесенні з 
джерелом перешкоди акторів Judy Davis and James Brolin та директора Robert Allan Ackerman, з 
вектором – присудків decline і has opted out, а з ціллю – преси та її діяльності: Stars Judy Davis and 
James Brolin decline to do any press; Director Robert Allan Ackerman has opted out of the editing.  

Загально-розчленована схема лежить в основі композиції повідомлень, у заголовках яких додаток 
позначає предмет дискусії. Ця схема ґрунтується на чотирьох змінах перспективи: розчленованій 
унаслідок ідентифікації протилежних сторін у підзаголовку; наближеній на початку основного блоку; 
її розчленуванні на протилежні сторони в кінці основного блоку та деталізованій за рахунок 
співвіднесення номінативних одиниць з трьома складниками протидії в заключному блоці. 

Таку композицію має повідомлення Education: A New War Over Vouchers (Newsweek 22.11.1999: 
46). Його підзаголовок ототожнює лідерів боротьби за права афроамериканців, позначених 
номінативними одиницями civil-rights leaders: Poor parents want them, but civil-rights leaders are split.  

Іменник a crisis на початку основного блоку вказує на загальну ситуацію, що склалася, тобто 
встановлює наближену перспективу: Numbers like that are provoking a crisis for the black leadership 
community. Її розчленування відбувається внаслідок позначення традиційних і нових груп борців за 
права номінативними одиницями traditional civil-rights leaders та a small but growing band of grass-
roots leaders: It (crisis) has divided traditional civil-rights leaders, who violently oppose vouchers, from a 
small but growing band of grass-roots leaders who believe that only competition will force inner-city schools 
to reform.  

Боротьба між старими на новими лідерами детально представлена в заключному блоці іменником 
infighting, який вказує на вектор протидії: The infighting between leaders does not mean much to parents 
who have to worry about their children’s schooling.  

Загально-деталізована та загально-розчленована схеми використовуються для організації 
двопланових текстів, які протиставляють конкретні та загальні події. Двопланові підсхеми 
представлені варіантами: послідовної ідентифікації джерела та цілі, з одного боку, й ідентифікації 
протилежних сторін протистояння – з іншого. 

Підсхема першого типу зумовлює композицію статей, які повідомляють про судове та політичне 
протистояння. Підсхема ґрунтується на встановленні у підзаголовку наближеної перспективи судової 
протидії та загальної перспективи передвиборчого протистояння.  

Така структура заголовного комплексу впливає на організацію двох основних блоків статті, один з 
яких описує позицію звинувачення, тобто джерела протидії, а інший – захисту, співвідносною з 
ціллю. В основному блоці представлена фокусуюча перспектива для ідентифікації представників 
звинувачення, політиків та захисту. 

На цій схемі ґрунтується композиція статті Justice: A War Over Witnesses (Newsweek 26.06.2000: 
46). Іменник case у її підзаголовку наближає перспективу зображення судової протидії, а номінативна 
одиниця questions вказує на загальну перспективу передвиборчого протистояння: A Texas death-
penalty case raises intriguing questions.  

Перспективу юридичного протистояння фокусує іменник prosecution, який ідентифікує сторону 
звинувачення, співвідносну з джерелом судової протидії: Sounds like a solid case for the prosecution.  

Фокусування на передвиборчій протидії представлене власною назвою Gov. George W. Bush, яка 
вказує на ціль, а номінативна одиниця to win позначає її вектор: These witnesses raise doubts about 
Graham’s conviction and death sentence, now the focus of an increasingly desperate effort to win a stay of 
execution from the state of Texas and Gov. George W. Bush.  

Фокусування на судовій протидії покладене в основу розгортання другого основного блоку, про 
що свідчить ідентифікація номінативною одиницею defense lawyers цілі, а іменником issue – вектора: 
To defense lawyers, the core issue isn’t necessarily whether Skillern was right or wrong. 

Передвиборча протидія описана в наближеній перспективі словосполученням the broader issue на 
початку заключного блоку: The broader issue is whether Texas, the nation’s leading death-penalty state 
with 221 executions since 1982, takes reasonable steps to ensure a competent defense in capital cases. На її 
деталізацію вказує іменник problem, присудок will haunt та антропонім Bush, які відповідно 
позначають джерело, вектор і ціль протидії: That is exactly the sort of systemic problem that led Illinois 
Gov. George Ryan to declare a moratorium on executions earlier this year, and there is every likelihood it 
will haunt Bush as well: between now and Election Day, 15 more people are scheduled to die in Huntsville.  

В основу композиції статті, яка представляє події, пов’язані з лікуванням хвороби в конкретному 
та загальному планах, покладена двопланова схема з ідентифікацією протилежних сторін дискусії. 
Конкретний план пов'язаний з юридичною протидією між лікарями та медичним комітетом, а 
загальний план відбиває суспільну дискусію з приводу лікування хвороби.  

Таку схему має стаття Medicine: A War Over Lyme Disease (Newsweek 13.11.2000: 72). У її 
підзаголовку іменник debate, що вказує на вектор комунікативної протидії, та номінативні одиниці 
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patients і doctors, які ідентифікують одну з її сторін, створюють фокусуючу перспективу: The debate 
about how to treat this illness has patients raging – and doctors losing their licenses.  

На перший план, пов'язаний з конкретним випадком юридичної протидії, вказує іменник disputes: 
A few days before Halloween, a popular Long Island, N.Y., Lyme disease specialist named Joseph 
Burrascano entered a state Health Department hearing room where one of medicine’s rancorous academic 
disputes will be played out: how much antibiotics is too much when treating Lyme? Її подальше 
фокусування представлене власною назвою Burrascano, яка позначає ціль, та присудком is standing 
trial, який вказує на вектор протидії: Burrascano is standing trial before the Office of Professional 
Medical Conduct on negligence charges for medicating some patients for several years on end.  

Загальний план суспільного протистояння представлений в основному блоці розчленованою 
перспективою. На неї вказують номінативні одиниці one side та the other side, які ідентифікують 
протилежні сторони дискусії: One side, which includes academics and insurance companies, says Lyme 
can be cured with just four weeks of antibiotics The other side, mostly doctors and their patients, says that in 
rare intractable cases the infection will require repeated or prolonged courses of antibiotics, costing up to 
$20, 000.  

Отже, аналіз композиційного втілення концепту ПРОТИДІЯ в журнальних статтях, у заголовках 
яких іменник war описує протидію у загальній перспективі, дозволяє виокремити дві головні схеми 
побудови статей: загально-деталізовану та загально-розчленовану схеми. Вони диференціюються в 
аспекті ідентифікації додатком заголовка причини протидії або предмета дискусії. Кожна з цих схем 
має свої варіанти. Загально-деталізована схема членується на три підтипи: трансформації складників; 
почергової ідентифікації джерела та цілі; двопланову з послідовною ідентифікацією джерела та цілі. 
Варіантом загально-розчленованої схеми є двопланова підсхема з ідентифікацією протилежних сторін 
протистояння. 

Подальше дослідження втілення концепту ПРОТИДІЯ в композиції журнальних статей передбачає 
виокремлення схем розгортання повідомлень, в заголовках яких номінативні одиниці представляють 
протидію в деталізованій перспективі.  
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Федорец Е.Ф. Перспективы реализации концепта ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ в англоязычных 
журнальных статьях. 

В статье доказывается, что изменения перспективы реализации концепта ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
определяют внутреннюю структуру англоязычных журнальных статей.  

Fedorets O.F. Perspectives of COUNTERFORCE concept embodiment in English magazine articles. 

This paper proves that the perspective changes of the COUNTERFORCE concept define the patterning of 
English magazine articles.
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ПРОБЛЕМА ЗВ’ЯЗКУ ТЕРМІНОЛОГІЇ ІЗ ЗАГАЛЬНОВЖИВАНОЮ ЛЕКСИКОЮ 

Стаття присвячена розгляду проблеми зв’язку загальновживаної лексики та термінології, виявленню 
їхніх особливостей та відмінностей одна від одної. 

Сьогодні термінологія відіграє важливу роль при комунікації людей, слугує інструментом 
оволодіння специфікою певної галузі науки чи техніки. Саме в термінології можна прослідити вплив 
суспільства на мову, а це, у свою чергу, дає можливість проаналізувати як культурний, так і науковий 
розвиток окремо взятої єдності. Термінологія визначає ступінь знання професійної чи іншої 
діяльності людини. Але лексичний склад будь-якої мови включає не тільки спеціальні, але й 
загальновживані лексичні одиниці. 

Дослідженню поставленої проблеми присвячені праці, В. Акуленко, В.В. Іванова, І.С. Квитко, 
А.В. Крижанівської, Л. Симоненко, О. Суперанської, Г.І. Філімонової,  та інших. До 70-х років 
ХХ століття науковці гостро ставили питання протиставлення термінології загальновживаній лексиці. 
З часом дослідники почали приділяти менше уваги цьому питанню, але проблема залишилася 
відкритою. До кінця ще не вивчено всіх відмінностей та особливостей впливу один на одного таких 
лексичних типів. Тому на сучасному етапі дослідження в галузі термінології проводиться за 
наступними напрямками: 

− визначення головних якостей терміна; 
− лінгвістичний опис природи термінології; 
− вивчення зв’язку загальновживаної та термінологічної лексики; 
− стандартизація існуючих терміносистем. 

Мета статті – провести зіставлення термінологічної (ТЛ) та загальновживаної лексики (ЗЛ), 
виявити їх функціональні, стилістичні відмінності та проаналізувати їх взаємозв’язок. 

Мета зумовлює необхідність виконання таких практичних завдань: 
− виділити термінологічний та загальнолексичний прошарки лексики; 
− виявити та описати засоби функціонування ЗЛ та ТЛ; 
− з’ясувати, чи існує зв’язок між цими одиницями; 
− проаналізувати особливості та закономірності при виявлені зв’язку. 

Об’єктом безпосереднього аналізу стали англійські терміни банківської справи та 
загальновживана лексика, яка взята з річних та квартальних звітів міжнародних банків. 

Існує велика кількість визначень поняття термін. Так, Б.М. Головін  дає наступне: "Окреме слово 
чи утворене на базі іменника підрядне словосполучення, що означає професійне поняття та 
призначене для задоволення специфічних потреб спілкування у сфері певної професії..." [1: 276]. 
О.Н. Галкіна пише: "Термін – це слово або словосполучення...мови, яке створюється...для точного 
вираження спеціальних понять і позначення спеціальних предметів" [2: 56]. О.І. Дуда, у свою чергу, 
виділяє таку специфіку терміна: "Слово або словосполучення, яке точно й однозначно називає 
предмет, явище або поняття зі сфери науки, техніки та розкриває його зміст" [3]. У роботі ми будемо 
дотримуватися наступного узагальненого визначення: термін – це слово, яке у своїх значеннях 
виражає специфічне поняття науки та техніки і функціонує здебільшого у конкретній сфері. 

Терміни чітко згруповані відповідно до тематичних полів. Кожна одиниця вокабуляра належить 
певному поняттю. Наприклад,  

− securities – a certificate of creditorship or property carrying the right to receive interest or dividend, 
such as shares or binds; 

− maturity spread – difference in the date upon which a bill of exchange or bond becomes due for 
payment [4: 13, 18].  
Розглядаючи положення терміна у термінологічній системі, науковці підкреслюють, що, перш за 

все, термін належить до загального класу лексичних одиниць. Потім до нього додається специфічна 
характеристика, яка протиставиться загальній. Т.Р. Кияк вважає, що не можна знайти істотної різниці 
ні у формі, ні у змісті між словами загальної лексики та словом термінологічної лексики [5: 174]. 

А.В. Крижанівська, у свою чергу, говорить про те, що основна відмінність терміна від 
загальновживаної лексики – це специфіка вживання. Термін відносять до спеціальної сфери 
вживання, беручи до уваги найменування ним спеціальних понять. 

Загальновживані слова широко застосовуються у мові для спеціальних цілей. Вони допомагають 
вести спілкування більш ефективно. Будь який спеціалізований текст не може не включати загальну 
лексику, яка використовується у її універсально понятійному значенні. Це відбувається тому, що 
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тексти з певних професій базуються на показі відношення поняття до простору та часу. Можна 
говорити про природний білінгвізм, чи навіть мультилінгвізм тих, хто, крім загальновживаної мови, 
знає ще і певну професійну мову. 

Даючи характеристику загальновживаній лексиці за функціональною ознакою, необхідно 
відзначити, що для неї типовим є використання лексем у неспеціальному значені, хоча вона має 
термінологічний зміст. Подвійне розуміння таких одиниць включає контекст, у якому вони 
застосовуються. 

Основною лексичною та понятійною одиницею спеціальної сфери мови виступають терміни, які 
дозволяють створювати єдиний інформаційний простір. Для всієї термінології характерним є чіткість, 
абстрагованість, системність, однозначність. Терміни чітко повинні виражати спеціальні поняття. Як 
зазначив Ю.М. Скребнєв "терміни в галузі лексики та формула в галузі синтаксису є ідеальними 
типами мовного вираження, до яких неминуче прагне мова науки" [6: 63]. 

Термін повинен мати обмежене понятійне, змістовне навантаження у межах певної 
терміносистеми. Його значення у цих межах повинно залишатися незмінним та чітким. Терміни 
мають різні ступені точності. Найбільш точними є такі терміни, у структурі яких особливо широко 
переданий зміст поняття або його відмінні ознаки. Будь-які одиниці спеціальної лексики знаходять 
багато споріднених рис завдяки двом причинам: 1) вони існують у межах окремих підмов, тобто 
"систем, що штучно культивуються з тематично організованих спеціалізованих мовних засобів, 
менших за об’ємом, ніж національна мова, та які займають у ній підпорядковане положення" [6: 98]. 

Терміни неоднорідні, беручи до уваги критерії, до яких вони належать. Існують такі види термінів:  
а) терміни з інших наук;  
б) вузькоспеціальні терміни.  
Перші повинні бути тематично обмежені та спеціально застосовані для певної галузі. 
Деякі науковці вважають, що терміни – це тільки слова, які не відомі чи не розпізнаються за 

межами своєї спеціальної сфери. Інші включають до термінологічних систем усі слова та фрази, які 
означають спеціальні поняття певної науки. 

Головним для термінології залишається поняття норми, нормативних вимог, що вперше було 
сформовано Д.С. Лотте. Взагалі будь-який термін повинен володіти багатьма властивостями. 

Перш за все, це точність. Термін належить безпосередньо до поняття та ясно його виражає. Він 
відображає ознаки, що вирізняють одне поняття від іншого. За О.Н. Галкіною, значення терміна – це 
визначення поняття, дефініція, яка йому приписується, якщо невідоме визначення, невідомий і сам 
термін [2: 58]. Найбільш точні терміни – це ті, в структурі яких чітко вказані зміст та головні ознаки 
поняття. Це одна з головних відмінностей між термінами та загальновживаними словами. 

По-друге, відсутність синонімії. Але це явище може зустрічатися у різних видах дискурсу. 
Наприклад, існують теміни-дублети, які визначаються функціонуванням терміносистеми: 

− revenue – earnings –  прибуток;  
− letter of credit – credit (стилістична синонімія) – акредитив;  
− issue – release – емісія – випуск [7: 19, 23] 

Крім цього, серед термінів зустрічається часткова синонімія: charge – tax – збір, дебет – податок; to 
promote – to encourage – заохочувати – сприяти. 

По-третє, значення терміна не може збігатися чи перетинатися зі значенням іншого терміна. 
Відношення конкретного терміна з іншими терміносистемами повинно чітко вказуватися за 
допомогою точної дефініції. В.В. Виноградов вважає, що термін – це слово, що виконує номінативну 
та дефінітивну функції, тобто є засобом логічного визначення. А загальнолітературне слово є засобом 
чіткого позначення [8: 20]. 

По-четверте, термін повинен бути незалежним від контексту. Учень Вюстера Фелбер (обидва –  
представники Венської школи) заявив, що ідеальний термін – це точне співвідношення об’єкта, 
концепта та знака. Крім цього, він звернув увагу на когнітивний аспект термінології, зробивши 
концепт  центральним елементом вивчення. 

По-п’яте, багато науковців виділяють таку властивість, як короткість або стислість. Незважаючи 
на те, що терміни повинні давати якомога точніше визначення, за структурою бажано, щоб вони були 
стислі. Цього можна досягнути за допомогою вживання скорочень-символів або елемента абревіації: 

− e-money – електроні гроші; 
− e-commerce – електрона торгівля; 

та за допомогою лексичних скорочень, коли відбувається заміна словосполучення одним словом: 
− money transfer – transfer – переказ грошей –  переказ;  
− Bill of Exchange – Draft – переказний вексель [7: 5; 9]. 

Порівнюючи два види лексики, не слід забувати про її оціночний характер. Вважалося, що 
застосування емоційності, забарвленості та експресивності недопустимо у професійних текстах. 
Термінологія з таким навантаженням заважає читачеві отримати точні, неупереджені факти, які 
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повинні бути донесені до нього. З розвитком технологій, удосконаленням засобів існування, появою 
нових життєвих цінностей навіть професійна мова почала застосовувати у невеликій кількості 
одиниці поданого вокабуляра. Але, на відміну від літературних оповідань, оцінка, яка існує у 
наукових та професійних текстах базується не на емоціях, а на розумі, інтелекті. Наприклад, до 
складу багатьох банків сьогодні входить підрозділ "Управління ризиками", який має справу з оцінкою 
різних ринків. Тому термінологічна лексика цього напрямку має відтінок оцінки: 

− carefully evaluating collateral (обмежена  оцінка  предметів займу);  
− adequate loan loss reserve (покриття можливих втрат) [4: 8]. 

При вивченні термінів головним стає опис їх функціонування. Для цього недостатньо просто 
надати понятійне представлення, необхідно звернутися до когнітивного аспекту, який характеризує 
термін у його дії та визнає, що учасники спілкування використовують як мовні знання, так і знання 
про соціальний контекст (фонові знання). Такий вид дослідження дозволяє вивчити семантику 
терміна, його використання в дискурсі та взаємозв’язок з людською діяльністю. 

Тому науковці говорять про невідривне функціонування термінології та інших видів лексичних 
одиниць. На використання спеціальної лексики впливає інша лексика певного стилістичного 
забарвлення – книжна та нейтральна. При цьому вибираючи лексику, необхідно враховувати такі 
фактори, як жанр, тематику матеріалу та його завдання. 

Такі ж мовні засоби можуть використовуватися в різних сферах діяльності, об’єднуючи всі стилі в 
єдину мовну систему. Залежно від мети та завдань спілкування у функціональній стилістиці 
активізуються окремі мовні одиниці в певному семантичному значенні. Наприклад, уживання 
термінів частіше зустрічається у науковому чи офіційно-діловому стилі, ніж у художньому. 

Загальновживані слова у спеціалізованих текстах використовуються в їх номінативному значенні, 
що дозволяє об’єктивно визначити сутність поняття чи явища. Але у конкретному тексті вони можуть 
змінювати свою семантику. 

Таким чином, з вищевикладеного матеріалу видно, що спеціальна та загальновживана лексика 
взаємодіють між собою, але мають свої особливості, що роблять їх унікальними. Без обох видів 
лексики неможливе функціонування будь-якого спеціалізованого типу тексту, дискурсу. 

У подальшому необхідно більш докладно вивчати питання зв’язку термінологічної та 
загальновживаної лексики на прикладі окремо взятого типу дискурсу, що дозволить надати детальну 
інформацію про особливості першого та другого типу лексики, їх вплив на застосування одне одного. 
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Khatser G.O. Problems of terminology and common vocabulary connection.  

The paper examines connection of common vocabulary and terminology. It determines their peculiarities, 
functional and stylistic differences, analyzes their correlation.
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МОДАЛЬНІ АСПЕКТИ ПЕРЕХІДНОСТІ 

Стаття присвячена перехідності в структурі тексту, текстовим референтам, що співвідносять 
текст із дійсністю. Розглянуто текстові засоби модалізації, у системі яких перехідні дієслова 

контамінують з іншими модалізаторами. 

Вихідною передумовою суджень про перехідність структурної організації тексту слугує думка 
Г.А. Золотової про те, що "орієнтування мовної одиниці  на участь у тому чи іншому різновиді тексту 
складає її суттєву характеристику, без якої уявлення мовної будови було б неповноцінним" [1: 97]. 
Ч. Філлмор підкреслює, що знання граматичних конституєнтів тексту в різних жанрах і різновидах 
тексту є необхідним для розуміння як самих граматичних структур, так і тексту [2: 14]. Перехідні 
дієслова входять до системи засобів  лінгвістичного синтаксису як особливого випадку лінійного 
розгортання тексту і дискурсу [3: 49]. 

Подібно до інших засобів, перехідні дієслова виконують функцію текстотворення. Валентні 
зв’язки, що актуалізуються перехідним дієсловом, включають його до структури, що забезпечує 
антропоцентричність, референтність і модальність тексту. Валентність дієслова монтують у 
семантичному значенні – перехідного дієслова – значення його облігаторних аргументів, що є 
елементами тексту. Оскільки цілісне значення тексту виводиться шляхом збирання значення його 
окремих елементів [2: 111], природно думати, що спрямованість на суб’єкт/об’єкт дії, як маркера 
перехідного дієслова,  передбачає його участь у формуванні антропоцентричності, референтності і 
модальності тексту. О.А. Гулига переконана, що ступінь транзитивності дієслова напряму пов’язаний 
з топікальністю: чим вищий ступінь топікальності, тим вищий ступінь транзитивності дієслова [4: 78-
95]. 

Для розподілу інформації в англійському тексті Л. Хоппер та С. Томпсон використовують  
поняття транзитивності, під яким розуміють загальну ефективність дії. Речення  з великою кількістю 
ознак транзитивності  має інформаційну відокремленість. Ключовими параметрами є об’єкт 
(висока/низька транзитивність), миттєвість (висока/низька транзитивність), аспект [5: 72-74]. 

Антропоцентричність виявляється в антропній опосередкованості дискурсу і проекції світу в 
тексті [6: 317], в орієнтації на людину як адресанта й адресата комунікативного повідомлення. У 
валентність перехідного дієслова облігаторно входить категорія особи, оскільки ця категорія є 
складовою частиною комплексної категорії предикативності і відіграє одну з провідних ролей у 
висловлюванні [7: 26]. Перехідне дієслово за своєю природою вимагає бівалентності – один елемент у 
лівосторонньому й один елемент у правостороньому оточенні. У реальному текстовому 
функціонуванні в двохвалентній облігаторності перехідного дієслова завжди принаймні один елемент 
експлікує вказівку на особу. Це означає, що перехідне дієслово  своєю актуалізованою валентністю 
сигналізує про елемент, що належить персональній сітці тексту. Однак моноперсональність сітки при 
перехідному дієслові може виявлятися тільки в рамковій конструкції, зумовленої валентними 
зв’язками перехідного дієслова. Вказівка на іншу особу чи групу осіб може легко відновлюватися з 
інших речень тексту, знову ж таки з опорою на перехідне дієслово, що вказує на імплікацію другої 
особи чи  групи осіб. Поліперсональна сітка утворюється при експлікації валентності перехідного 
дієслова вказівкою на обидві особи. Оскільки перехідне дієслово може як експлікувати, так і 
імплікувати персональну сітку, то таку сітку слід вважати змішаною. Дієслово є сигналом наявності 
елементів у персональній сітці. 

З елементів персональної сітки складаються текстові референти, що співвідносять текст із 
дійсністю. Референція і предикативність є взаємозалежними категоріями. У сучасній лінгвістиці 
референтність визначається як віднесеність актуалізованих імен, іменних виразів або їхніх 
еквівалентів до об’єктів дійсності. Текстовим референтом стає повторюване в тексті ім’я або слово, 
що його замінює і стосується одного й того ж самого предмета. Серед основних засобів референції в 
німецькій мові Л.А. Ноздрина називає низку граматичних і лексико-граматичних засобів – ім’я, 
іменне сполучення, займенник, артикль [7: 33]. У референтну сітку перехідне дієслово безпосередньо 
не входить. Однак воно є референтним сигналом, що вказує на різні види референції.  

Мета статті – виявити роль перехідних дієслів у системі текстових засобів модалізації та 
розглянути різні модальні сітки. 

Л.А. Ноздріна уявляє модальну сітку тексту як сукупність мовних засобів морфологічного, 
синтаксичного і лексичного рівнів, через які передається авторська оцінка змісту з погляду 
реальності/нереальності, неоднаковості ступеня впевненості у фактах, що повідомляються. За 
складом Л.А. Ноздріна розрізняє три опозиції: 
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1) модальна/немодальна сітка з диференційованою ознакою –  наявність єдиної форми способу в 
усіх реченнях; 

2) дієслівна/бездієслівна сітка – змішана сітка з диференційованою ознакою – за наявністю 
фінітного дієслова; 

3) однопланова/двоплановая сітка з диференційованою ознакою –  за наявністю у тексті одного 
плану автора  чи дійових осіб [7: 47]. 

Насамперед, модальна сітка, до якої входять перехідні дієслова, є або дієслівною, або змішаною. 
Роль перехідних дієслів у модальній дієслівній чи змішаній сітці полягає у виділенні планів 

дійових осіб. Як приклад наведемо статтю під назвою "Putin offers chance of talks over Chechnya", що 
складається з дев’яти абзаців. Перехідні дієслова забезпечують рамкову конструкцію, бо вживаються 
в першому і заключному реченнях статті. Ще одне вживання дієслова зафіксоване в сьомому абзаці: 

1. President Vladimir Putin yesterday offered the project of a breakthrough in the conflict between 
Russia and Chechnya (текстовий референт – президент Росії та його пропозиція). 

2. Russia has previously made such gestures on the eve of similar trips, including a pledge early this year 
to substantially reduce troop numbers... (текстовий референт – Росія та її дії, що пов’язані з пропозицією 
президента Путіна). 

3. … Mr. Nemtsov predicted that Mr. Putin would adopt his recommendations within six months 
(другий текстовий референт, який робив подібні пропозиції і переконаний у тому, що президент 
Путін цілком використає представлені Нємцовим рекомендації). 

Модальна сітка вибудовується між діями двох текстових референтів, яких об’єднує  пропозиція: 
PUTIN OFFERED THE PROSPECT OF A BREAKTHRUOGH/ NEMTSOV OFFERED HIS PROSPECT 
OF A BREAKTHROUGH. Обидві пропозиції випливають з одних реалій ситуації; стосовно суб’єкта 
"has previously made such gestures" текстові референти виступають як частина цілого (президент і 
Росія, політичний діяч і Росія). Повнота пропозицій залежить, на думку другого референта, від того, 
наскільки до нього прислухається перший референт. Вибудовується модальна сітка:  

RUSSIA HAS MADE SUCH GESTURES 
VLADIMIR PUTIN OFFERED SUCH GESTURES 
NEMTSOV OFFERED SUCH GESTURES 
MR.PUTIN WOULD ADOPT ALL NЕМTSОV’S RECOMMENDATIONS. 
Таким чином, у модальній сітці робиться акцент на тому, що Нємцов запропонував програму дій, з 

якою, хоча і не відразу, президент Путін погодиться. Два референти прагнуть одного результату: 
містер Нємцов стверджує, що ініціатива визначених дій виходить від нього (Financial Times, 8/9 Sept., 
2001). 

У змішаній модальній сітці речення з перехідними дієсловами в особових і неособових формах 
забезпечує модальну співвіднесеність реального і нереального. У цьому випадку суб’єктивна 
модальність виражається модальним дієсловом. Нижче наводяться всі речення з перехідними 
дієсловами з газетної хроніки з підзаголовком "Powell sends letter to China amіd signs crisis is easing", 
що містять перехідне дієслово і вказівку на двох текстових референтів – представника США і Китай" 
(USA Today, Apr.5, 2001). 

1. Secretary of State Colin Powell sent a letter to Chinese leaders Wednesday night that lays out steps to 
resolve a 4-day old stand off and expressed "regret" for the death of a Chinese pilot (текстовий референт – 
американська і китайська сторона, спізнілі кроки у зв'язку із загибеллю пілота, збитого 
американським літаком). Модальна сітка створюється  додатком при перехідному дієслові "lay out" 
("steps"), "resolve" ("a 4-day old stand off"), "expressed" ("regret"). 

2. We regret the loss of the life of that Chinese pilot. Конверсія іменника "regret" у перехідне 
дієслово, контекстуальна заміна "death" = "the loss of life". 

3. … Chinese Ambassador Yang Jiechi told the PBS newshour program: "We would like to see a speedy 
settlement of this time…".  Модальне дієслово "would" з неособовою формою перехідного дієслова 
актуалізує позиції текстового референта "китайська сторона". 

4. US diplomats have seen the crew once. У проблему врегулювання конфлікту включається доля 
екіпажа, що збив літак. Повтор перехідного дієслова "to see" (у неособовій формі перший раз ужитий 
для вказівки на побажання китайської сторони) в особовій формі не означає кроків до врегулювання 
конфлікту, а просто констатує, що екіпаж американського літака зустрінеться з американськими 
представниками, продовжуючи залишатися під арештом у Китаї. 

5. US officials and China experts close to the administration privately told the Chinese that Роwеll's 
statement was as much of an apology as they would get (натяк на те, що китайській стороні прийдеться 
задовольнитися тим, що пропонує американська сторона). 

6. The Navy has increased patrols off China to gather data on new submarines that could threaten US 
aircraft carriers (реальні дії американської сторони). 



С.О. Чуян. Модальні аспекти перехідності 

225 

7. The China may have been trying to send a message that the Navy was getting too close to military 
secrets (ірреальні дії, міркування про які ніби знімає відповідальність американської сторони або 
частково переносить її на американську сторону). 

Було виявлено низку закономірностей: 
1. Паралельні речення з перехідними дієсловами при збереженні агента і пацієнта дії у повторі 

лексем, з модальними дієсловами при особовій і неособовій формах перехідного дієслова. Наприклад: 
The start of Roh Moo-hyun’s presidency has been clouded by complaints from South Korea’s newspapers 

that the government is trying to restrict their free-dom. Press rooms at government departments are being 
replaced by "briefing" rooms. Reporters can see officials only by appointment. In the past reporters from top 
newspapers were able to meet officials freely, although often on the basis that their comments would not be 
attributed (The Economist, Apr. 19, 2003). 

У наведеному першому абзаці зі статті "A question of distortion" агентом дії в суміжних реченнях з 
перехідними дієсловами є лексеми "reporters" і "reporters from top newspapers", що співвідносяться як 
ціле та його частина. Патиєнс дії в обох випадках позначений однаково, через лексему "officials". 
Персональна сітка з текстовим референтом "преса" вибудовується ланцюжком перейменувань: South 
Коrеа’s newspapers – pressrooms, "briefing rooms" – reporters – reporters from top newspapers. У 
персональній сітці текстового референта "уряд" у ланцюжок вибудовуються перейменування 
"government" – "government departments" – "officials" – "officials". У кожному ланцюжку останні два 
елементи конструюють агента і патиєнса дії: репортери хочуть отримувати інформацію з перших рук, 
з офіційних заяв уповноважених на це осіб, однак активній діяльності репортерів перешкоджають 
офіційні особи, що обмежують доступ преси до інформації. 

Вагомою і значимою є зміна модальних дієслів can і were able: хоча труднощі виникали і раніш, їх  
можна було перебороти, на відміну від регламентованого спілкування преси з офіційними особами, 
що діє в певний час. 

Таким чином, паралелізм перехідних дієслів, позначень агента і патиєнса дії при них, зміна 
модальних дієслів утворюють вузол, у якому формулюється єдність учасників, дія – з одного боку, 
преса, а з іншого, – уряд, і єдність топіка – обмеження доступу інформації, що ініційована урядом. 

2. Повтор модального дієслова у суміжних реченнях або частинах складносурядного речення в 
однотипних конструкціях з перехідними дієсловами. Приклад зі статті з підзаголовком "Better to 
replace the Fеd’s chairman sooner, rather than a couple of years later". 

The initiative for an early retirement – now, or early in 2005, after the election – really needs to come 
from Mr. Greenspan himself. He should take that initiative; and the president and the financial markets 
should welcome it (The Economist, Apr. 26, 2003). 

Перетинання сіток  виявляється у наступному:  
1) текстовий референт, названий у підзаголовку "Fеd’s chairman", у двох наведених реченнях 

позначений власним ім’ям та особовим займенником he; 
2) він виступає каузатором дії, що має перепозначення "the initiative" – "that initiative" – "it" 

(повтор іменника зі зміною визначеного артикля вказівним займенником і заміною особовим 
займенником it); 

3) модальність сітки обумовлена зміною каузатора – якщо Гринспен не піде у відставку, її треба 
буде ініціювати. Рекомендована дія каузатора "he should take that initiative" припускає схвалення з 
боку офіційних осіб: "the president and the financial markets should welcome it". 

3. Виділення речення з перехідним дієсловом риторичним питанням,  а також серійністю 
перехідних дієслів у можливому повторі  лексем. Приклад зі статті "Happy families" (The Economist, 
June 7, 2003). 

The Tories have sunk even lower than the NDP. Can Mr. MacKay revive them? He has good looks, 
affability and an endearing tendency not to take himself too seriously. And he has a winsome girlfriend 
whose father was…yes, yet another of Mr. Mulroney’s ministers. 

Текстовий референт "the tories" у виділеному  перехідним дієсловом реченні позначений особовим 
займенником them. Каузатором дії (новий лідер консервативної партії в Канаді) виступає особа, яка 
позначена ім’ям власною назвою та його замінником, особовим займенником "he". Виокремленість 
каузатора дії здійснюється  паралельними реченнями з перехідними дієсловами, модальним дієсловом 
"can".  Текстовий референт "консерватори" репрезентований конкретною особою, лідером партії. 

4. Заміна перехідного дієслова текстовим замінником  "do" у суміжному реченні: 
 African governments need to take malaria more seriously, too. Some do, notably Tanzania and Eritrea 

(The Economist., May 3, 2003). 
 У тексті "Africa’s other plague", в якому містяться ці речення, у ролі  експериєнцера виступають 

африканці, які страждають від  стимулу  "малярія". Агенти  дії "African governments" і "some" 
виконують однакові дії і різняться  приналежністю до цілого та його частини.  Модальність  
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виділяється модальним дієсловом need  при перехідному дієслові "take",  прислівником "seriously"  і 
підсилювальною часткою "too".  

5. При повторі взагалі опускається перехідне дієслово: 
 Can Italy offer such leadership? Or, rather, can its prime minister, Silvio Berlusconi? (The Economist, 

May 10, 2003) – повтор модального дієслова і  паралельних структур з ритмічним питанням при 
концентрації текстового референта. 

6. Виділення речень з перехідними дієсловами іменником загального значення із вказівним 
займенником, що  забезпечує єдність  топіка. 

Наприклад:  
For, in the early days of computing. Mr. Moore spotted a principle: the number of transistors on a silicon 

chip would double roughly every 18 months. 
For one thing, the improvement of chips now faces serious technical challenges. The more densely 

transistors are paced, the hotter they get. Intel’s chips will soon reach the energy density (meaning watts per 
square centimetre) of a nuclear reactor. Most people do not want a small nuclear reactor on their laps: they 
will not cause computers to melt down, but laptops have already inflicted nasty burns. Engineers will 
doubtless solve such problems. (The Economist , May 10, 2003). 

У наведеному уривку ланцюжок  вибудовується 7 перехідними дієсловами, що виділяють різні 
сторони однієї проблеми удосконалення комп'ютерних технологій, яке не може бути нескінченним. 
Підмети  у реченнях з перехідними дієсловами виконують різні семантичні ролі: виготовлювач 
збільшує виробництво, покупець має потребу в  якісному, сучасному товарі, інженерам треба буде 
задовольнити вимоги обох сторін. 

На наш погляд, перехідність дієслова регламентує, насамперед, єдність  учасників дії та єдність 
топіка. Перехідна конструкція з транзитністю переходу дії на об’єкт спрямованої дії, що  може бути 
як одухотвореною, так і неодухотвореною, сигналізує про семантичний вузол, перетинання різних 
текстових сіток. 

На відміну від мас-медійного дискурсу, в художньому дискурсі ланцюжок з перехідними 
дієсловами замикається, якщо відбувається зміна предмета мовлення. У розповіді Тіма О’Брайона 
"Going after Cacciato", де йдеться про важкі військові будні американських військовослужбовців в 
азіатському  регіоні, історія одного із солдатів будується паралельними структурами  з підметом – 
експериєнцером при різних перехідних дієсловах: The early September Vaught caught an infection. He’d 
been showing Oscar Johnson the sharp  edge on his  bayonet. It was a shock to learn that he’d lost the arm 
(Norton, 368). 

Персональна  сітка текстового референта "Vaught"  будується  замінником, особовим займенником 
he. Стимул, що призвів до ампутації руки, виконує семантичну роль комплемента: an infection – the 
sharp  edge on his  bayonet – the arm. Замикання  ланцюжка підкреслюється визначеним  артиклем при 
лексемі "arm" замість очікуваного присвійного займенника: ампутована в результаті нещасного 
випадку рука немов відокремлюється від експериєнцера – солдата, який випадково подряпався 
багнетом. 

Оскільки більшість художніх  текстів мають вільну модальну сітку  [7: 148], для  художнього 
дискурсу можна лише перерахувати закономірності, що супроводжують перехідним дієсловам. По-
перше, модальна сітка виділяється повтором перехідного дієслова на контактному текстовому 
референті, а також уживанням  модального дієслова разом з перехідним дієсловом. По-друге, речення 
з перехідними дієсловами можуть служити переходу від опису однієї особи до іншої. 

Перехідні дієслова входять також у дискурсивну модальну модель і в системі її координат 
виступають текстовими модалізаторами. У системі текстових засобів модалізації перехідні дієслова 
контамінуються з іншими модалізаторами, наприклад, модальними дієсловами, негативними 
частками. Очевидно, окремі лексико-семантичні групи перехідних дієслів більшою мірою беруть 
участь у побудові модальної сітки, ніж інші. Вважаємо, що в першу чергу до них належать емотивні 
дієслова, а також перехідні дієслова в коментабельному вживанні, яким традиційно приписується 
модальна рамка. 
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Чуян С.А. Модальные аспекты переходности. 

Статья посвящена переходности в структуре текста, текстовым референтам, которые 
соотносят текст с действительностью. Рассмотрены текстовые средства модализации, в 

системе которых переходные глаголы контаминируют с другими модализаторами. 

Chuyan S.O. Modal aspects of transitivity. 

The article examines  transitivity in the text structure, text referents, which coordinate the text with reality. 
Transitive verbs contaminating with other modalizers  in the system of the text means of modality are 

distinguished.
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"DICHTUNG UND WAHRHEIT" ГЕТЕ У КОНТЕКСТІ ЖАНРОВОЇ ТРАДИЦІЇ 

У статті розглянуто проблему впливу попередніх автобіографій на створення "Поезії і правди" 
Гете; питання формування Гете-автобіографа та прагматики автобіографічного письма Гете. 
Питання міфологізації Гете своєї особистості представлено з погляду наукового обґрунтування та 

творчого бачення. 

"Поезія і правда" Гете − епохальний твір, дослідженню якого присвячені роботи багатьох відомих 
літературознавців (Д.В. Затонський, М.М. Вільмонт, В.П. Жирмунський, Д.Л. Чавчанідзе, 
І.Н. Лагутіна та інші). Однак із точки зору жанрової специфіки цей твір ще недостатньо вивчений. 
Актуальність такого дослідження полягає в тому, що саме жанрові особливості допомагають 
якнайкраще розкрити все художнє багатство автобіографічного твору. 

Проблема жанрового новаторства "Поезії і правди" Гете ставить питання ретроспективного 
погляду на жанр автобіографії (від Св. Августина), який пройшов певні етапи розвитку, змінюючись 
відповідно до запитів кожної епохи. Процес розвитку автобіографічного жанру можна визначити як 
процес еволюції самоусвідомлення особистості. Хоча, на думку деяких літературознавців, корінними 
такі зміни назвати важко. Американська дослідниця автобіографізму Е. Брюсс ознакою жанру 
автобіографії називає співвіднесеність із текстами попередників (у нашому випадку Св. Августина, 
Челліні, Руссо, Монтеня) [1: 166]. Тому закономірним є той факт, що "Поезія і правда" Гете у всій 
своїй неповторності проникнута духом автобіографічних писань минулих віків, який виявляється 
трансформованим під упливом різних чинників, насампеперед самоусвідомлення автора та 
віддзеркалення його розуміння завдань художньої автобіографії. 

Питання впливу попередніх автобіографій на створення "Поезії і правди" Гете вже частково 
торкалися у своїх дослідженнях російські та німецькі дослідники (М. Вильмонт "Век Гете и 
автобиография поэта", M. Schütz "Die Autobiographie als Kunstwerk" та інші). Українськими 
дослідниками творчості Гете це питання на сьогодні ще не вивчене. Як, зрештою, і весь широкий 
спектр теоретичних питань, пов’язаних із "Поезією і правдою" Гете та її рецепцією в українській 
літературі. Актуальність докладного вивчення жанрової традиції в автобіографії Гете зумовлюється 
тим, що саме традиція дає ключі до розуміння новаторства Гете-автобіографа. 

М. Вільмонт наголошує, що Гете у своїй автобіографії прагнув увібрати всі тенденції, що вже 
склалися в ході розвитку автобіографічного жанру. Однак таке хороше знання автобіографічних творів 
його попередників не завадило Гете як справжньому художнику слова створити абсолютно новий тип 
художньої автобіографії – "Поезію і правду", про що М. Вільмонт говорить: "Гете був добре знайомий із 
усім, що коли-небудь писалося у біографічному та автобіографічному жанрах, і, приступаючи до роботи 
над "Поезією і правдою, розрізняв різні тенденції, яких дотримувалися (не завжди усвідомлюючи це) 
його попередники – біографи й автобіографи. Крім того, він добре розумів, що кожна із цих тенденцій 
виражає певний різновид самосвідомості та світорозуміння, яка відрізняється в усіх випадках від його, 
Гете, само-й світорозуміння і тому не відповідає його задуму" [2: 11]. 

Канонічним зразком сповідального життєпису вважається "Сповідь" Августина, про вплив якої на 
наступні автобіографії російський культуролог А.І. Шендрик пише: "Без перебільшення можна 
сказати, що якби не було б її, не було б "Історії моїх лих" П’єра Абеляра, "Досвідів" Мішеля Монтеня, 
"Сповідей" Жан-Жака Руссо і Льва Толстого, "Поезії і правди" Йоганна Вольфганга Гете, 
"Вчорашнього світу" Стефана Цвейга та інших великих творів, які є чудовими прикладами 
сповідальної прози" [3]. Однак, як підкреслює М. Вільмонт, "Гете не слідує цьому зразку в своїй 
автобіографії…" [2: 12]. Тексти цих двох автобіографій демонструють, наскільки Гете відходить від 
сповідальної манери Августина, яка є поєднанням молитви та філософського трактату. Насамперед це 
стосується самосприйняття обидвох авторів, віддзеркаленням яких стали їхні твори. 

Однією з головних ознак "Сповіді" Августина є віртуозне володіння ним Святим Писанням. Хоч 
ще з дитинства Гете був добре знайомий із різними релігійними текстами, мав тягу до їх вивчення, 
про що сам згадував у "Поезії і правді" [4: 152], цитат із Біблії у його автобіографії не знаходимо. На 
основі та під упливом отриманих вражень від знайомства з релігійною літературою, що поставала в 
нього поєднанням казки, історії, міфології та релігії, яскраво оживали в його багатій дитячій уяві 
картини Старого завіту, відтворені ним через багато років у "Поезії і правді" [4: 141]. Саме 
старозавітні історії були в дитинстві поштовхом для створення Гете епічної поеми у прозі про 
Йосифа. Якщо у Августина у центрі розповіді виявляється діалог із Богом, то в Гете центром усіх 
подій, а не малозначущим їх елементом, стає власне Я.  

Розглянемо, на основі чого формувалася концепція життєпису Гете. Вона, як відомо, охоплює 
релігійно-сповідальну автобіографію (Св. Августин), автобіографії людей епохи Відродження (у 
першу чергу Челліні) та психологічний тип автобіографії (Руссо). Гете був знайомий із різними 
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художніми автобіографіями епохи Відродження. На особливу увагу серед них заслуговує "Життєпис" 
Челлліні, який був перекладений на німецьку мову самим Гете. Челліні, як відомо, розпочав роботу 
над своїм "Життєписом" у віці п’ятдесяти восьми років, але нижньою межею, що дозволяє розпочати 
роботу над описом життя, вважав сорокарічний вік. Покликаючись на Челліні, Гете шкодував, що так 
пізно почав писати автобіографію, коли спогади вже досить сильно притупилися. Вивчення 
документальної літератури про Челліні дає підстави охарактеризувати його як людину, що добре 
знала собі ціну як митцю. Високе самоусвідомлення Челліні і було чи не найголовнішим поштовхом 
до написання ним автобіографії. Подібні судження про власну значущість можна зустріти і в 
дослідженях, присвячених творчості Гете: "Гете добре розумів своє значення для культури" [5: 219]. 

Поле автобіографічних досліджень конструюється як мультидисциплінарне. Саме тому вивчення 
жанру автобіографії вимагає звернення до даних психологічних наук, без яких воно є неповним. 
Психологи виділяють десять зовнішніх та три внутрішні причини звернення людини до 
автобіографічного жанру [6], і в кожному окремому випадку ці причини будуть, безперечно, різними. 
Однак майже у всіх випадках основним поштовхом для написання автобіографічних творів була 
висока самооцінка (яскраво виражена чи майстерно завуальована) її авторів. Принагідно слід 
зауважити, що "Сповідь" Руссо називається класичним зразком автобіографії, основним мотивом для 
написання якої був ексгібіціонізм – егоїстичне прагнення показати себе [6]. 

Про вплив "Сповіді" Августина на "Сповідь" Руссо сказано вже немало і літературознавцями, і 
філософами, і культурологами. Правда, інколи сказане характеризується певною суперечливістю із 
загальноприйнятою думкою. Український літературознавець М.К. Наєнко про це наслідування пише: 
"Жан-Жак Руссо свою "Сповідь" писав уже у вигляді пародії чи баламутного наслідування існуючого 
зразка ("Сповіді" Аврелія Августина, 354-430 рр.)" [7: 18]. І.М. Дзюба вбачає у "Сповіді" Августина 
корені ідеї позитивістської психології 18-19 століть, а також ідеї психоаналізу 20 століття. "Твір 
Августина, який був принципово новим явищем в агіографії, породив традицію європейської 
автобіографічної літератури. Особливо близька до "Сповіді" Августина "Сповідь Руссо – не з 
теологічного погляду, а своїм, сказати б, подвигом самовикриття як засобу сказати правду і про 
людську природу, і про свою неповторність взагалі" [8]. І.М. Дзюба цікаво розгортає питання 
наслідування "Сповіді" Руссо, пов’язуючи ступінь наслідування з рівнем розвитку суспільства: "Руссо 
помилився, кажучи, що в нього не буде наслідувачів. Наслідувачів було багато. Але з поступом 
цивілізації дедалі більше втрачалися властиві Августину й Руссо цнотливість самовикриття, 
стриманість етичного мазохізму й розуміння самовикриття й самокартання як шляху до 
самовдосконалення, – дедалі більше запанував пафос демонстрування власної бридоти як 
звинувачення людству" [8]. 

"Сповідь" Руссо стала не просто важливим етапом у розвитку автобіографічного жанру, але й 
джерелом багаточисельних наслідувань У літературознавчих дослідженнях можна знайти також 
висловлювання про вплив "Сповіді" Руссо на формування Гете автобіографа. Однак вони аж ніяк не 
претендують на однозначність смислу. Деякі дослідники притримуються думки, що між цими 
автобіографіями подібного дуже мало. Певні спільні риси, визначені іншими, мають загальний 
характер і не відображають повною мірою специфіки цих творів, як, наприклад, належність до одного 
жанру, розповідь про власне життя з дистанції іншого світосприйняття і т.д. Дещо конкретнішою 
виглядає спроба проведення певних паралелей між "Сповіддю" Руссо та "Поезією і правдою" Гете в 
дослідженні М. Вільмонта, який знаходить багато подібного в змалюванні саме дитячих спогадів 
обидвох авторів, які з дорослішанням Гете втрачають подібні риси. Про спогади Гете з дорослого 
життя М. Вільмонт пише: "Але до "безстрашної відвертості" автора "Сповіді" Гете ніколи  не 
доходив, для цього він надто респектабельний" [2: 14]. 

Попередники Гете писали свої автобіографії з почуттям великої важливості того, що вони хотіли 
сказати своїм читачам. "Поезія і правда" Гете виступає новою концепцією автобіографічного письма, 
яка одночасно дає можливість упізнати в ній і традиційні риси автобіографічного жанру. У 
Св. Августина суб’єктивне сприйняття допомагає зрозуміти історію сучасної йому епохи. Челліні у 
центр свого "Життєпису" ставить власне життя, яке обрамлене багатими картинами свого часу. 
Яскраво виражений егоцентризм автора та вибраний ним дещо авантюрний характер розповіді були 
тими характерними рисами, які здійснили найбільший уплив на розвиток автобіографічного жанру. 
На думку Гете, в "Життєписі" Челліні подано замало інформації про тодішню історичну епоху. 
Розглядаючи людину як частинку певного часу, можна краще зрозуміти деякі особливості, які без цієї 
допомоги ризикують залишитися загадкою. У "Поезії і правді" Гете картини його часу розгортаються 
до широкого змалювання історичної епохи, в яку йому випало жити. Можна сказати, що 
автобіографія Гете – це психологічно багате історичне джерело та своєрідний життєвий приклад для 
наступних поколінь. 

У названих вище випадках автобіографія не є простою фіксацією подій (це характерно, зрештою, 
для будь-якої художньої автобіографії). Художні автобіографії включають різною мірою виражені 
самоаналіз, звернення автора до свого внутрішнього світу, переоцінку цінностей і т.д. У кожному 
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випадку автобіографія є відданням себе на суд читача, оскільки пишеться вона з наміром обов’язково 
бути кимсь прочитаною.  

Своєрідний філософський тип автобіографічного твору, епохи пізнього Відродження формує 
своїми "Дослідами" Мішель Монтень. Гете був добре знайомий з цією книгою. Стосовно неї він 
указував, що писання, яке лише передає нам матеріал, вимагає від нас певного опрацювання. А на 
таке опрацювання ми не завжди налаштовані, і не кожному притаманні необхідні навички. "Досліди" 
Монтеня – це книга, в якій переплетені роздуми філософа про людину та її місце у світі з її думками 
про саму себе. На противагу Челліні, Монтень виставляє на суд читача себе без будь-яких прикрас: "Я 
ставлю на показ життя щоденне, яке не має ніякого блиску…. Автори,  які говорять про себе, 
повідомляють читачам лише те, що відрізняє їх печаткою особливості та незвичайності; щодо мене, 
то я перший розповідаю про свою сутність у цілому, як про Мішеля де Монтене, а не як про філолога, 
поета чи юриста" [9: 23]. Подібно до Святого Августина, Монтень прагне донести до читача про себе 
істинну правду: "Св. Августин, Ориген і Гіппократ відкрито повідомили про свої помилки; що ж до 
мене, то я це застосовую до своїх поглядів" [9: 74]. 

У деяких джерелах заявляється поділ усіх пізніше створених автобіографій на дві групи: 
автобіографії, створені на зразок "Життєпису" Челліні, та автобіографії, що наслідують Монтеня, 
підкреслюючи (іноді й кокетливо) ординарність свого життя. Суттєвим є зауваження щодо деякої 
кокетливості автора, яка спостерігається в зображенні буденності власного життя. "Досліди" Монтеня 
носять автобіографічний характер, який найбільш яскраво виявляється у його третій книзі. Автопортрет 
Монтеня називається продуктом самоусвідомлення автора, який удосконалюється, змінюється, 
піддається виправленням від розділу до розділу "Дослідів". У контексті співвіднесення текстів художніх 
автобіографій Монтеня та його наступників Г.В. Косиков говорить: "Монтеню не властивий 
егоцентризм та пихата любов до себе, які з’являться півтора століття потому у "Сповідях" Руссо, який 
заявив, що він "не схожий ні на кого на світі," що, якщо він "не кращий за інших", то не такий, як вони", 
та який стверджував, що саме це здатне зробити його цікавим для оточуючих" [10: 27]. 

Для нашого дослідження вартим уваги є звернення до змістовної роботи німецького вченого 
Штефана Ройтнера "Висловлювання Гете про жанр автобіографії та його програма "Поезії і правди". 
На основі щоденникових записів, листів та маловідомих робіт Гете дослідник аналізує його шлях до 
розуміння ним завдання художньої автобіографії, яке зрештою демонструє його "Поезія і правда". 
Широке коло найрізноманітніших наукових інтересів, грунтовні знання з різних галузей (фізика, 
хімія, біологія, ботаніка, історія і т.ін.) привели Гете до особливого розуміння ним суті художньої 
автобіографії. Надзвичайно велика ерудиція Гете-письменника, вченого і просто людини була одним 
з найголовніших факторів, що дозволили йому зламати типові для епохи Просвітництва форми 
автобіографічного письма і створити абсолютно новий тип художньої автобіографії, яким стала його 
"Поезія і правда". У першу чергу на увагу заслуговує часовий елемент, представлений зображенням 
історичного процесу через суб’єктивне переживання. Через сприйняття Гете минулого і  сучасного та 
розуміння ним свого життя як складової частини загального існування виникає незнане до того часу 
поєднання біографії конкретної людини та загальної історії.  

Будучи добре знайомим і з літературою факту свого часу, Гете скептично і критично 
висловлювався стосовно такої біографічної практики, хоча з-під його пера вийшла не одна біографія 
відомих людей. Важливу роль у формуванні Гете-автобіографа відіграли "Портрети сьогоднішніх 
берлінських вчених" (1806), а саме дискусія стосовно вміщеної у цій збірці автобіографії Й. фон 
Мюллера стала поштовхом до розвитку в Гете чіткої програматики автобіографічного письма. Ще 
задовго до початку роботи над "Поезією і правдою" Гете був добре знайомий із багатьма 
автобіографічними творами, цікавився такою літературою на протязі всього свого життя. Він 
захоплювався читанням автобіографічних творів Альф’єрі, Кардано, Челліні, Декарта, Монтеня, 
Петрарки, Руссо, Бомарше, Сен-Сімона, Цельтера та інших відомих особистостей. Мемуари 
приваблювали Гете зображеними в них картинами культурного життя різних епох, близькідо 
психологічного типу автобіографії захоплювали Гете закладеними в них великими можливостями 
кращого розуміння глибоких внутрішніх зв’язків. 

За програматикою Гете автобіографічне письмо є лише частиною історичного писання з 
перспективи окремого індивіда. На його думку, автобіографічне письмо має бути важливою частиною 
історичної традиції, яку пильно зберігає минуле. Відчуваючи свою велику відповідальність перед 
прийдешніми поколіннями, передачу яким історичних традицій свого часу Гете вважав обов’язковою, 
він підкреслював її виховну та терапевтичну функції. Спілкування людей різних поколінь відзначене 
різного роду труднощами, що й викликає необхідність певного пояснення. Молодь інколи 
виявляється безпорадною перед писаннями минулих поколінь, якщо відсутнє грунтовне пояснення 
їхнього коріння. 

Цікавим є звернення Ш. Ройтнера до паралелей між ученням про метаморфози Гете та його 
автобіографічним письмом. Слід зауважити, що це не перше звернення німецьких дослідників до цієї 
проблеми, а розвиток заявлених ще у минулому столітті (проте актуальних і на сьогодні) думок про 
зв’язок між автобіографією Гете та його вченням про метаморфозу. У написаній учервні-липні 1813 
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року, але так і не опублікованій передмові до третьої частини "Поезії і правди", Гете сам говорить про 
те, що три книги його автобіографії за його ж задумом повинні мали бути написаними за тими ж 
законами, які диктує нам метаморфоза рослин. У першій книзі дитина повинна пустити ніжне 
коріння, і повинні з’явитися лише зачаткові листочки. У другій книзі дитина повинна вкрити зеленим 
листям гілочки, і лише на третій грядці це стебло повинно вкритися цвітом і представити сповненого 
надій юнака. В шостій книзі "Поезії і правди" Гете знаходимо епізод (до речі, єдиний в усій 
автобіографії), в якому автор говорить про себе, як про рослину: "Зникнення Гретхен вирвало 
серцевину з молоденької рослини; потрібен був час, щоб вона знову пустила бокові пагінці і здолала 
новим ростом нанесену шкоду" [4: 261] (переклад мій – Г.Ш.) Однак у ході роботи над 
автобіографією метаморфоза як принцип зображення відхиляється самим Гете, оскільки він 
усвідомлює, що концепцію поетапного розвитку застосувати до власного життя є неможливо, хоч у 
ній як повчальній історії великого життя вималювалися фази становлення людини від дитинства аж 
до старості. У центр автобіографії Гете виводяться, в першу чергу, позитивні якості її автора. Тим 
самим робиться спроба створення позитивної моделі, яка вказує у значенні метаморфози Гете на 
процеси перетворення і переходи між окремими стадіями розвитку. Шлях розвитку кожної окремо 
взятої особистості, що є обов’язково частинкою природи, відзначений переходами від одного ступеня 
метаморфози до іншого. Навіть якщо такі перетворювальні процеси і протікають болісно, вони 
фізично необхідні і викликаються зовнішніми умовами. Відтворені в автобіографії Гете 
захворювання, перенесені ним у пізньому дитинстві у Франкфурті, та тяжкий фізичний стан під час 
повернення з Лейпцігу додому – фізіологічно-патологічні цілеспрямовані процеси вдосконалення 
індивіда, і через це вони повинні бути обов’язково зображеними. Нераціональним виявляється 
зображати хворобливі стани, що можуть викликати зворотній ряд метаморфоз аж до загибелі 
індивіда. Тобто йдеться про негативний процес дегенерації, якого, на думку Ш. Ройтнера, в 
автобіографії потрібно уникати. Автобіографія застосовує морфологічну модель, щоб упливати на 
читача в значенні позитивної метаморфози й запобігти хворобливим станам та хворобам.  

У німецькому літературознавсті існують різні точки зору на те, що було головним стимулом до 
роботи Гете над своєю автобіографією. "Поезія і правда" часто називається продуктом глибокої кризи  
після багатьох тяжких утрат (смерть Гердера, Шіллера, Анни-Амалії, матері Гете). Хоча про тісний 
зв’язок Гете з матір’ю говорити не доводиться. На протязі свого 33-річного перебування у Веймарі 
Гете відвідав свою матір лише три рази. Та навіть отримавши повідомлення про смерть матері, він не 
поїхав у Франкфурт, а відправив туди свою дружину та сина. У тяжкий час невпевненості 
автобіографія служить для самопереконання та самовизнання Гете. Крім цього, "Поезія і правда" 
називається поетичною втечею у минулі часи. Також обґрунтовується точка зору про те, що 
звернення до автобіографії викликане хворобливим передчуттям смерті. А саме автобіографія дає 
можливість усе фрагментарне й запланове чітко окреслити та зберегти від забуття. До того ж 
додається і тодішня ситуація на літературному ринку. Пік популярності Гете залишився вже в 
минулому, твори його тепер виходять у скромних маленьких видавництвах. 

Однією з найголовніших робіт Гете перед "Поезією і правдою" є переклад автобіографії Челліні, 
який демонструє вдосконалення розуміння Гете історичного способу зображення. Індивід стає тоді 
особливо цікавим, коли він здобуває символічний характер часу, в якому він живе. У листі до Г. 
Майєра від 28. 04. 1796 року Гете писав, що робота над "Життєписом"  Челліні була для нього дуже 
корисною. Його очима він побачив це століття набагато чіткіше, аніж у найкращих історичних 
писаннях. Саме суб’єктивність автобіографії сприяє наочному розумінню історичної епохи, в яку жив 
її автор. 

Гете свідомо відмежовує себе від релігійних автопортретів, сповнених самозвинувачень та описів 
гріхів. Використання різних літературних форм (екскурс, портрет, опис, дорожні замітки, сценічний 
діалог, ідилія, казка) сприяють літературизації "Поезії і правди". У розмові з Еккерманом від 30. 03. 
1831 року, яка стосувалася "Поезії і правди", Гете назвав свою автобіографію підсумками свого життя 
(Resultate meines Lebens) [11: 493]. 

Із вказівкою на символічне перспектива розгляду "Поезії і правди" розширюється ще більше. І 
саме тоді видимими стають надчасові поляритети і символи як вища істина (Grundwahre) людського 
життя. У багатьох німецьких дослідженнях символізму автобіографії Гете вихідним пунктом 
виявляється сама назва автобіографії, особливо перший її компонент "Dichtung". Необхідною умовою 
створення автобіографічного твору є, безумовно, конкретні факти. Однак немаловажним є і 
поетичний спосіб їхнього зображення. Саме поетичний спосіб зображення дає можливість 
узагальнення типового з метою певної символічної надбудови [12: 89]. Поезія існує як засіб для 
досягнення вищої мети − надати біографії символічної форми. Саме в поезії справжні факти і 
результати поєднуються у символічну єдність вищої істини. 

У контексті розгляду проблеми символізму "Поезії і правди" Гете особливо слід відзначити роботу 
І.М. Лагутіної "Символическая реальность Гете", один із розділів якої присвячено розгляду символізму 
саме в автобіографії Гете. Дослідниця робить висновок, що "..текст "Поезії і правди" свідомо будувався 
як конструкція, у якій кожний факт має значення символа" [5: 224]. У роботі підкреслюється символізм 
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зображення часу народження Гете, прив’язаність подій автобіографії до великих імперських міст. 
Особливо докладно аналізується вставна казка "Новий Паріс" (Der neue Paris), оскільки вона, на думку 
І.М. Лагутіної, виконує функцію праформи, її структура символічно виявляє "зміст" цілого. Казковий 
шлях Нового Паріса називається символічним шляхом пізнання істини, який проходить сам Гете. 
Дослідниця зупиняється на чітко структурованому образі саду. Докладному розгляду піддаються навіть 
і незначні, на перший погляд, деталі, яким у цьому дослідженні аргументовано надається глибоке 
символічне значення: кам’яна огорожа, час події, дзеркало, дорога, липова алея, золотий міст, три 
яблука і т.д. Сповненими глибокого символізму виявляються і кольори, наприклад, синій пісок, колір 
якого об’єднує небесно-голубий рай та темно-синє пекло. Символічними в казці є жовтий, червоний і 
зелений кольори. Особливий акцент на дівчинці у зеленому платті розглядається як закономірність 
зображення життя. Алерта називається втіленням творчої сили і фантазії самого Гете, а її танець 
розглядається як пластичний образ творчого акту [5: 218]. 

Гете сприяє міфологізації своєї особистості, підтримуючи власну легенду. І.М. Лагутіна 
звертається, перш за все, до назви автобіографії, відносно якої можна подискутувати. 
Загальноприйнятий переклад "Поезія і правда" можна було б піддати сумнівам, оскільки в часи Гете 
слово "Dichtung" мало декілька смислових відтінків, серед яких і "міф". "Оскільки творчість 
розуміється епохою як певний сакральний акт міфологізації дійсності, то слово "Dichtung" набуває 
нового відтінку, наближується до "міфу" [5: 222]. Чи не виглядають процитовані вище слова І.М. 
Лагутіної теоретичним обґрунтуванням того, що так майстерно висловив у художній формі Б.-І. 
Антонич: 

Я творив з життя великий міт,  
я шукав тебе, о божественна казко. 
Хоч на плечах більше вісімдесяти літ, 

все-таки вмирати важко. 
 

Аж пізнав я таємницю міту,  
де в Європу перша йде дорога,  

вивчився я в грецьких майстрів заповіту, 
як людина може сотворити бога [13: 239]. 
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Шевцив Г.М. "Dichtung und Wahrheit" Гете в контексте жанровой традиции. 
В статье рассмотрена  проблема влияния предыдущих автобиографий на создание "Поэзии и 
правды" Гете; вопрос формирования Гете-автобиографа и прагматики автобиографического 
письма Гете. Вопрос мифологизации Гете своей личности представлен с точки зрения научного 

обоснования и творческого видения. 

Shevtsiv H.M. Goethe’s "Poetry and Truth" in the context of genre tradition. 

The article deals with the problem of the influence of previous autobiographies on Goethe’s creation of 
"Poetry and Truth“. The question of the formation of Goethe-autobiographer and the pragmatism of 
Goethe’s autobiographical writing is investigated. The problem of Goethe’s mythologizing his own 

personality is scientifically grounded and reflects the author’s creative vision.



 

© Яценко С.А., 2006 
233 

УДК 811.161.2’0 
С.А. Яценко, 

викладач 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка ) 

ТРАДИЦІЙНА НАРОДНА ЇЖА ЯК ПРЕДМЕТ ЕТНОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

У статті проаналізовано етнографічні дослідження, у яких спеціально чи принагідно порушено 
питання становлення, розвитку, функціонування, регіональних особливостей традиційної народної 

їжі, напоїв та  продуктів харчування українців, починаючи з ХІХ століття і до сьогодні.  

Як відомо, їжа є одним з важливих елементів традиційної матеріальної культури кожного народу, 
адже саме в ній відбито народний побут, господарювання людей, їх смаки та уподобання. Тому 
процеси виникнення їжі та продуктів харчування, їх становлення та розвитку, функціонування в певні 
історичні періоди були і є предметом дослідження учених різних галузей знань, зокрема етнографів, 
етнологів, істориків, мовознавців, що свідчить про актуальність нашого дослідження. Хоча варто 
зазначити, що першими звернули увагу на опис їжі та продуктів харчування саме етнографи, а назви 
цих реалій лінгвісти почали досліджувати дещо пізніше. 

Мета нашої розвідки – проаналізувати етнографічні праці, у яких порушено проблеми 
становлення, розвитку і функціонування традиційної народної їжі та продуктів харчування. 

Як свідчать опрацьовані джерела, українським народним харчуванням здавна цікавилися 
дослідники культури та побуту, хоча до початку ХХ століття в етнографії майже не було спеціальних 
узагальнюючих праць, присвячених українській народній їжі та харчуванню, хоча окремі розділи 
етнографічних розвідок, в яких робиться спроба дослідити це питання, з’являються ще в середині 
XIX ст. Слід відзначити, що традиційний поділ матеріалів на джерела та наукові дослідження тут 
досить умовний, оскільки переважна більшість досліджень ХІХ – поч. ХХ ст. має суто описовий 
характер і може бути використана передусім як довідковий матеріал. Тут варто згадати дослідження 
М. Маркевича [1], П. Чубинського [2; 3], Хв. Вовка [4], у яких подано не лише докладні описи і 
частково локальну характеристику, але й зроблено спробу етнографічної систематизації народних 
страв. 

Першим систематизованим джерелом і водночас першою спробою тематичного етнографічного 
узагальнення про українську народну їжу є розділ книги відомого українського історика та етнографа 
середини XIX ст. М.А. Маркевича "Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян" [1]. Але, на жаль, 
ці відомості мають описовий характер і зводяться до переліку різних страв. 

Цінним джерелом для висвітлення досліджуваної проблеми стали матеріали експедиції етнографа 
П.П. Чубинського. Однак він, захопившись описом народної їжі, лише розширив деякі відомості 
М.А. Маркевича, не зупиняючись на питаннях класового аналізу, типології і локальних особливостей 
цієї ділянки народної матеріальної культури [2]. 

З етнографічних праць, присвячених питанням матеріальної культури, можна назвати роботу 
Хв. Вовка "Етнографічні особливості українського народу", у якій уміщено розділ про народну їжу 
[4]. Це перша спроба типологічного аналізу української їжі, і, крім того, автор звернув увагу на 
локальні особливості народної їжі. 

Значний внесок у розвиток етнографічних досліджень зробило створене у 1845 р. Російське 
географічне товариство (РГТ), яке розробило і поширило по всій території Російської імперії першу 
етнографічну програму, що охоплювала основні складові народної побутової культури, й отримало 
величезну кількість відповідей на неї від численних кореспондентів, у тому числі і з України. Майже 
кожен рукопис, написаний за програмою РГТ і присвячений питанням народної культури, більшою 
чи меншою мірою містить цінний матеріал з народної їжі та харчування і є важливим джерелом для 
вивчення побуту українського народу [5: 179]. 

Однією з перших спроб висвітлили питання їжі й харчування українського народу є стаття Акима 
Канівського "Народная пища в Золотоношском уезде" [6: 5], у якій чимало місця відведено питанням 
економіки селянського господарства, подано перелік основних страв, способів їх виготовлення і 
вживання, відзначено вплив сезонності на селянське харчування, розглянуто звичаї та обряди, 
пов’язані з харчуванням.  

Серед праць, які були надіслані до РГТ у 50-ті роки XIX ст., слід виділити також статтю відомого 
етнографа А.І. Димінського "Быт крестьян Каменецкого и Проскуровского уездов Подольской 
губернии" [6: 6]. Автор докладно висвітлює питання поширення основних рослинних культур, 
характеризує тваринництво, відзначає ринкові ціни продуктів і готових страв, дає докладний опис 
народної кулінарії цього району, наводить деякі повір’я, пов’язані з їжею. 

У рукописних фондах Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії імені 
М.Т. Рильського НАН України зберігається матеріал, зібраний лікарем і етнографом середини XIX ст. 
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Степаном Носом і вміщений у збірці "Поварство України" [6: 6]. Тут подано докладний опис страв, 
поширених на Полтавщині й на півдні Чернігівщини. 

До спроб висвітлення проблеми народної їжі й харчування можна віднести замітку М.М.Шевченка 
"Несколько данных о жилище и пище южноруссов",  у якій дається ґрунтовна характеристика 
харчування селянства під час постів і в свята, визначається залежність народного харчування від 
сезону і пори доби тощо. 

Заслуговують на увагу статті видатного дослідника українського побуту кінця XIX – початку 
XX ст. В.Гнатюка: "Народна пожива і спосіб її приправи у Східній Галичині" і "Народна пожива в 
Галичині" [6: 7]. Це ґрунтовні описи їжі селян Галичини з порівняльними даними з Покуття і Поділля, 
відомості про надзвичайно низьку калорійність харчування більшості населення. 

Багато етнографічних матеріалів, у тому числі про народну їжу, публікувалося наприкінці XIX – 
на початку XX ст. у спеціальних етнографічних журналах ("Этнографическое обозрение", "Живая 
старина"), різноманітних статистичних земських збірниках, газетах і літературно-історичних 
журналах ("Записки Черниговского губернского комитета", "Киевская старина" та ін.). 

Одним з найцінніших джерел з питань їжі та харчування українського селянства на початку XX ст. 
була велика стаття в "Киевской старине" етнографа й фольклориста В. Мілорадовича "Житье-бытье 
лубенского крестьянина", в якій, зокрема, подано докладний опис технології виготовлення тих чи 
інших основ страв на Полтавщині, вживання їх, залежність харчування селянської сім’ї від пори року 
[6: 8]. 

Варто відзначити і книгу З. Клиновецької, у якій авторка продовжує започатковану вітчизняними 
етнографами тему, однак є першою справжньою кулінарною (поварською) книгою в Україні, де 
зібрано більше тисячі рецептів національної кухні. Авторка володіє широким матеріалом з різних 
регіонів України, і не лише селянської, але й шляхетської кулінарії, не просто подає описи страв, але 
й розкладку вихідних продуктів [7]. 

Певний внесок у дослідження української їжі зробив відомий польський учений К. Мошинський. 
Його фундаментальна праця "Народна культура слов’ян" містить розділ "Приготування страв", де 
наводиться широкий порівняльний матеріал з народної кулінарії та начиння слов’ян. 

Таким чином, етнографія к. ХІХ – поч. ХХ ст. залишила в спадщину лише окремі розвідки, що 
стосувалися проблем народної їжі. Не було жодної узагальнюючої праці, спеціально присвяченої цій 
темі. 

Новий етап у розвитку етнографії розпочався в останні десятиріччя XX ст. Уперше з’являються 
дослідження про народну кулінарію. Питаннями їжі та харчування цікавилися Л.О. Молчанова, 
І.П. Корзун (на території Білорусії), К. Мілю (на території Литви), Л.О. Анохіна, М.Г. Рабинович, 
Т.В. Станюкович, М.М. Шмельова (на території Росії) та ін. 

Зокрема у монографії Л.А. Молчанової "Очерки материальной культуры белоруссов ХVІ – ХVІІІ 
вв." Досить ґрунтовно проаналізовано основні види та продукти харчування того періоду і страви 
білоруської національної кухні, обрядове застілля, напої і способи їх приготування. Важливо, що 
авторка провела відповідні аналогії і порівняння з російською та українською кухнею. Заслуговує 
також на увагу і її праця "Їжа та домашнє начиння білоруського селянства до революції", в якій 
досліджено способи випікання хліба, печива, м’яса, виготовлення домашніх ковбас, приготування 
страву з овочів тощо. 

Кількість праць, спеціально присвячених хоча б окремим аспектам їжі та харчуванню українського 
народу, поки що не дуже значна. Проблема їжі і харчування висвітлювалася також дослідниками 
українського побуту, які розглядали ці  питання у зв’язку з іншими проблемами (В.К. Борисенко, 
В.Ф. Горленко, О.М. Кравець, О.Ф. Кувеньова, В.А. Маланчук, Т.Ю. Стельмах). 

Варто відзначити діяльність у цій царині Л. Артюх, яка опублікувала ряд праць, у яких 
різноаспектно досліджено народну їжу [8; 9; 10]. Ґрунтовною працею вченої є книга  "Українська 
народна кулінарія", у якій здійснено спробу описати і класифікувати як щоденну, так і святково-
обрядову їжу українського селянства другої половини XIX – початку XX ст., проаналізувати її 
соціальні функції, показати тенденції розвитку їжі та харчування народу на сучасному етапі [11]. У 
своїй статті "Обрядовий хліб у символіці культурно-побутової спільності народів" Л. Артюх 
охарактеризувала хліб не тільки як продукт споживання, а як один з елементів культурно-побутової 
традиції, як форму соціального спілкування, традиційну суспільну цінність, яка несе велике 
символічне навантаження в багатьох обрядових діях (весілля, поховання, родини).  

Хліб та його різновиди були предметом вивчення багатьох учених, зокрема Л. Артюх "Весільне 
печиво українців та росіян", В. Борисенко "Форми побутування весільного короваю", В. Яструбова 
"Свадебные обрядовые хлеба в Малороссии", П. Чубинського "О состоянии хлебной торговли в 
северных районах", Н. Здоровеги "Нариси народної весільної обрядовості на Україні" та ін. 

Варто відзначити дослідження В. Скуратівського "Русалії", у якому поряд з іншими матеріалами 
представлено розділи про роль хліба в обрядах та святах та про обрядові напої, які відбивають 



С.А. Яценко. Традиційна народна їжа як предмет етнографічного дослідження 

235 

частину матеріальної культури Полісся, вихідцем з якого був  сам дослідник. Важливо, що поряд з 
описом самих реалій, способом їх приготування автор подає багато назв традиційного обрядового 
хліба, які мають виразне локальне звучання (жайворонки, хресці, карачун, жиловники, балабушки 
та ін.). Серед обрядових напоїв В. Скуратівський називає мед, варенуху, запіканку, калганівку пиво, 
ситу, узвар квас, сирівець та ін., які використовуються у різних обрядах поліщуків [12].  

О. Воропай у книзі "Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис" поряд з багатьма 
народознавчими проблемами висвітлює і питання народної їжі, особливо пов’язаної з різними 
обрядами, віруваннями населення тощо [13]. 

До питань повсякденної та святкової їжі звертаються автори ілюстрованого довідника "Українська 
минувшина". Так, зокрема, вони розглядають особливість харчування українців. У книзі зазначено, 
що традиційними способами обробки продуктів для приготування їжі були переважно варіння і 
тушкування, меншою мірою — печіння та смаження, пряження. Заготівлю продуктів на запас (харчі) 
проводили теж засобами термічної обробки (сушіння), а також безтермічної ферментації (соління, 
квашення) та в'ялення. Менш поширеним було вуджєння, характерне передусім для деяких західних 
районів. Кліматичні умови сприяли різноманітності рослинних компонентів, що споживалися на 
Україні: досить велика кількість різних зернових — жито, пшениця, гречка, просо, ячмінь, кукурудза, 
овес; бобових — горох, квасоля, боби; овочевих — буряк, морква, пастернак, капуста, цибуля, часник, 
огірки, пізніше картопля тощо; а також фруктів, ягід, грибів. Досить розвинене вже до кінця XIX — 
початку XX ст. тваринництво сприяло збільшенню споживання м'ясопродуктів, здебільшого свинини, 
щоправда, у щоденному побуті переважно у вигляді сала і смальцю [14]. 

В останні десятиріччя вийшли друком кілька кухарських книг. Так, у книзі  "Закарпатські народні 
страви" вміщено близько 700 рецептів найбільш поширених страв, виробів і напоїв з викладом  
раціональних технологічних способів приготування їх. Більшість з них готують із продуктів 
рослинного походження, без м’яса або з незначною його кількістю. В книзі подані рецепти 
стародавніх страв і кулінарних виробів закарпатських домогосподарок та нові рецепти, розроблені 
кращими кулінарними підприємствами громадського харчування Закарпатської області і затверджені 
обласними кулінарними радами [15]. 

У праці "Куховарська книга" подано характеристику основних принципів харчування та правила 
їх приготування, оформлення страв та кулінарних виробів, запропоновано великий перелік 
приготування страв з риби, м’яса, крупів, молока, овочів та фруктів, а також способів їх приготування 
[16]. 

 У навчальному посібнику "Страви української кухні" висвітлено особливості національної 
старовинної і сучасної української кухні, подано рецептуру і технологію приготування традиційних 
українських страв, розроблених майстрами-кухарями різних регіонів України, запропоновано значний 
асортимент приготування холодних закусок, страв із м’яса, риби, овочів, виробів із тіста, 
різноманітних напоїв  [17]. Хоча вищезазначені книги не є власне етнографічними, але ми повинні 
були взяти їх до уваги, адже вони спираються на наявний етнографічний досвід у висвітленні 
порушених проблем. 

На нашу думку, варто відзначити етнографічні праці, присвячені Поліссю, які вийшли в останні 
роки, оскільки в них поряд з іншими етнографічними проблемами, пов’язаними з  матеріальною та 
духовною культурою поліщуків, порушено і питання традиційної поліської народної їжі, яка має 
виразні локальні особливості, зумовлені способом життя та географічно-кліматичними умовами краю 
[18; 19; 20; 21]. 

Проблеми народної їжі цілком закономірно висвітлено в наявній етнографічній періодиці [22; 23; 
24; 25] та в інших дослідженнях, у яких представлено особливості народної їжі різних регіонів 
України [26; 27]. 

Отже, як свідчать проаналізовані етнографічні праці, проблеми народної їжі, напоїв та продуктів 
харчування були в полі зору вчених ще у ХІХ ст., хоча перші системні описи цієї галузі народної 
матеріальної культури опубліковані вже в ХХ ст., особливо зацікавлення цією темою наявне в останні 
десятиріччя. 

Запропонована розвідка повністю не вичерпує поставлені завдання, оскільки перспективною 
вважаємо проблему номінації тематичної групи лексики їжі, напоїв та продуктів харчування в різні 
періоди існування мови, починаючи з 14 ст., особливу увагу звернувши на 16 – І половину 17 ст., а 
також на досліджувані назви на різних теренах українського діалектного континууму, що буде 
представлено у наступних наших дослідженнях. 
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Яценко С.А. Традиционная народная пища как объект этнографического исследования. 

В статье проанализированы этнографические исследования, в которых специально или вместе с 
другими проблемами освещаются вопросы становления, развития, функционирования, региональных 
особенностей традиционной народной пищи, напитков и продуктов питания украинцев, начиная с 

ХІХ века и до сегодня. 

Jatsenko  S.A.Traditional ethnic food as an object of ethnographic studies. 

The article analyzes the  ethnographic studies which deal with the problems of genesis, development, 
functioning, and regional peculiarities of  traditional ethnic food from the 19 th centurytj the  the present day.
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ТЕРМІН ТА ЙОГО ДЕФІНІЦІЯ ЯК ГОЛОВНІ ОНТОЛОГІЧНІ ПОНЯТТЯ 
ТЕРМІНОЗНАВСТВА 

У статті зроблено спробу дати визначення терміна з огляду на існуючі термінознавчі теорії. 
З’ясовуються та аналізуються критерії віднесення певних мовних знаків до терміносистеми. Термін 

розглядається як невід’ємний елемент терміносистеми. 

Незважаючи на відносно тривале існування термінознавства, до нашого часу немає одного 
загальноприйнятого визначення слова термін. І це притому, що вчені наголошують на обов’язковості 
дефініції як умови для існування будь-якого терміна [1; 2]. Наразі є неоднозначним і саме слово 
дефініція. Дуже часто воно вживається як повний синонім слова визначення чи як його видовий 
термін, пор. напр.: "Дефініція – це коротке визначення певного поняття" [3]; "Дефініція – пояснення 
значення (смислу) терміна та/чи об’єму (змісту) висловлюваного цим терміном поняття" [4]. Ми ж, 
слідом за А.В. Суперанською, схильні вважати визначення логічним процесом (прийомом) пояснення 
поняття, а дефініцію – самим результатом цього процесу [5].  

Отже, роблячи спробу дати визначення терміна, ми маємо на увазі дати не свою нову дефініцію 
(stipulative definition), а лише його "уточнюючу дефініцію" (precising definition) (обидва терміни 
С. Леймана) [6: 104-105] шляхом аналізу та синтезу вже існуючих визначень. Як слушно зазначає 
Т.Р. Кияк, термін, як і всі інші мовні універсалії, важко піддається дефінуванню [2: 10].  Не можемо 
не погодитися з цією думкою, оскільки огляд наукових праць демонструє присутність великої 
кількості визначень терміна. Цілком зрозумілим є й те, що тут не йдеться про міжгалузеві омоніми 
цього слова: "термін" як елемент економічної, логічної, правознавчої та інших терміносистем [7; 8].  

У сучасній лінгвістиці існують наступні визначення слова "термін": "Слово чи словосполучення, 
що точно позначає певне поняття, застосовуване в науці, техніці, мистецтві" [9: 503]. Аналогічну 
дефініцію знаходимо в словнику лінгвістичних термінів Д.Е. Розенталя та М.А. Тєлєнкової [10: 556], 
в підручнику "Теория языка" М.Ф. Алєфірєнка [11: 243] та інших. 

Більш чітке визначення дає Б.Н. Головін: "Слово чи підрядне словосполучення, що має спеціальне 
значення, виражає та формує професійне поняття та застосовується у процесі пізнання та освоєння 
наукових і професійно-технічних об’єктів та відносин між ними" [12: 5].  

Більшість термінознавців зазначають, що термін являє собою елемент певної терміносистеми. 
Причому вчені наголошують, що він є невід’ємним її елементом чи, інакше кажучи, може існувати 
лише як елемент цієї терміносистеми [1; 2; 13; 14]. Отже, термін є вторинним стосовно 
терміносистеми, яка є, відповідно, первинною. Важливість цієї ознаки, здавалося б, не можна 
зневажати. Однак ця ознака чомусь не входить до більшості дефініцій терміна. 

Крім того, більшість учених при з’ясуванні головних понять спочатку звертаються до терміна і 
тільки згодом, на основі його дефініції, до терміносистеми (термінології). З цього приводу доречно 
навести точку зору К.Я. Авербуха, який наголошує на методологічній некоректності такого підходу. 
Задля повного розуміння такого ставлення дозволимо собі процитувати його більш детально: 
Основний прийом визначення поняття, як відомо, – визначення через найближчий рід та видову 
відмінність, тому точність і наукова цінність визначення залежать від того, наскільки правильно 
обраний найближчий рід та як відбиває специфіку поняття, що визначається, його видова відмінність. 
Як  найближчий рід у дефініціях терміна за традицією … називаються "слово або словосполучення", 
але якщо виходити з первинності цілого (системи) і вторинності складових його елементів (термінів), 
то найближчий рід виявиться іншим – це елемент (член) термінології (терміносистеми) певної 
предметної галузі [15]. 

Визнаючи дискусійність та неоднозначність проблеми черговості визначення цих понять ми, 
однак, не ставимо собі за мету з’ясовувати її в нашій статті. Зазначимо тільки, що "визначення через 
найближчий рід та видову відмінність є найбільш розповсюдженим прийомом визначення, але не 
єдиним" [16: 412]. Тому така проблема черговості розташування дефініцій може нагадувати часом ще 
одну, загальновідому, про курку та яйце. Однак, на нашу думку, не можна не наголосити на 
необхідності включення до дефініції слова "термін" такої ознаки, як елемент терміносистеми. 

Наступним моментом, що викликає сумніви, є визначення терміна як "слова чи словосполучення, 
що точно позначає певне поняття" [4; 11; 12]. Сумнівним, на наш погляд, є те, що більшість учених, 
даючи визначення терміна, говорять про те, що терміни номінують лише поняття. Інші ж, наприклад, 
Н.П. Кузькін, навпаки, наголошують лише на денотативній спрямованості останніх: "слово у складі 
термінологічної лексики – це слово, співвіднесене зі специфічним об’єктом" [13: 71].  
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На нашу думку, дефініції обох сторін не є зовсім влучними. З одного боку, загальновідомим є 
трикутник Ч. Огдена та А. Річардса, в якому наочно представлені відношення між словом, поняттям 
та предметом [17: 34]. Згідно з цією концепцією слово тільки через своє поняття "узагальнено вказує 
на певний предмет, ознаку, процес, стан і т.д." [18: 31]. Зв’язок між словом та предметом "не 
обов’язковий, умовний, і він неможливий без зв’язку з поняттям" [17: 34]. І.А. Стернін уточнює: 
"Окрім поняття, немає будь-якої окремої форми віднесення знака до предмета, предметна 
віднесеність зумовлюється самим поняттям" [18: 37]. (Про концепцію удосконалення та уточнення 
семантичного трикутника див., напр., статтю Т.Р. Кияка [19: 75-78]). Однак далі вчений підкреслює, 
що "предметна віднесеність – обов’язкова сторона поняття’ і що поняття без предметної віднесеності 
були б лише "продуктами розуму, позбавленими об’єктивної основи" [18: 38]. Згідно з І.А. 
Стерніним, навіть слова з абстрактною семантикою "характеризуються не відсутністю, а широкою 
предметною віднесеністю… в протилежному випадку їх можна було б з рівним успіхом віднести до 
будь-якого предмета чи явища, хоча коло їх референтів і справді обмежено" [Ibid.]. 

Таким чином, деякі вчені при надаванні дефініції не розмежовують чи не розрізняють поняття 
денотата та референта, хоча таке розмежування сягає ще праць Ґотліба Фреґе [4]. І.А. Стернін також 
розмежовує ці поняття: а) референт знака – це "конкретний одиничний предмет, з яким 
співвідноситься знак в акті вживання, узятий в усій сукупності своїх ознак", а б) денотат знака – це 
"відокремлена думкою деяка сукупність реальних ознак предметів при певній абстрагованості від 
реальних предметів" [18: 45].    

Отже, кажучи, що слово-термін співвідноситься через поняття з предметом, слід мати на увазі 
співвіднесеність з денотатом, а не з референтом.  

З огляду на вищевказане розуміння семантичного трикутника неможливою є й відсутність поняття 
між знаком та об’єктом (предметом).   

Тому ми цілком згодні з А.В. Лємовим у тому, що "суперечка про те, що іменує термін: поняття чи 
предмет (денотат) не має рішення на користь жодної зі сторін. Термін номінує і те, й інше" [13: 72]. 

Останнім неоднозначним моментом є безвинне, на перший погляд, формулювання, з якого і 
починається більшість дефініцій терміна: "слово чи словосполучення". Задля перевірки істинності чи 
хибності цієї частини визначення терміна звернемося до словотворчої архітектоніки термінологічних 
одиниць. Найбільш повну та містку класифікацію словотворчих типів термінів ми знаходимо у 
Т.Р. Кияка. Через важливість цієї інформації наводимо її повністю. Отже, він пропонує розподіляти 
терміни за наступними групами. 

1. Терміни – кореневі слова, куди входять: а) корінна непохідна лексика та б) запозичена 
непохідна лексика. 2. Похідна лексика – терміни утворені афіксальним способом. 3. Терміни – складні 
слова. 4. Терміни-словосполучення. 5. Терміни-абревіатури. 6. Літерні умовні позначення (гамма-
випромінювання). 7. Символи (знаки) – наприклад, математичні, хімічні, астрономічні та інші 
символи. 8. Номенклатура [2: 13-14]. 

Особливо показовими, з огляду на нашу проблему, є шоста та сьома групи, терміни яких не є, в 
повному розумінні, ані словами, ані словосполученнями. 

З тим, що під терміном може розумітися не тільки слово чи словосполучення, погоджується й 
К.Я. Авербух. Учений стверджує, що в іншому випадку, така дефініція "виключає із термінологічної 
множини такі, наприклад, знаки, як: @, H2O, <, ?, +, Q, ºC – що є загальноприйнятими знаками 
спеціальних понять" [15].  

Проаналізувавши отримані висновки щодо основних системних (мовних) ознак терміна, 
спробуємо визначити термін наступним чином: термін – це мовний знак, що співвідноситься з 
поняттям і предметом певної професійної сфери та на основі цього співвідношення входить до 
певної терміносистеми як її невід’ємний елемент. Під співвідношенням слід розуміти "взаємний 
зв’язок" [20: 650] між знаком, поняттям та предметом. 

Ми розуміємо, однак, що цього недостатньо задля того, щоб дати вичерпне визначення терміна, 
оскільки осторонь поки що залишаються його власні функції в мові та функціонування в мовленні, а 
саме в науковому дискурсі. У цьому ми вбачаємо перспективу нашого подальшого дослідження.  
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Щерба Д.В. Термин и его дефиниция как главные онтологические понятия терминоведения. 

В статье сделана попытка дать определение термина исходя из существующих терминоведческих 
теорий. Выясняются и анализируются критерии отнесения определённых языковых знаков к 
терминосистеме. Термин рассматривается как неотъемлемый элемент терминосистемы. 

Shcherba D.V. Term and its definition as fundamental ontological notions of terminology. 

The article is an attempt to define a term considering the existing terminological theories. The criteria of 
belonging of certain language signs to a terminological system are analyzed. A term is examined as the 

inseparable element of a terminological system.
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ВТОРИННА НОМІНАЦІЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ДІАЛЕКТОЛОГІЧНИХ СТУДІЙ 

У статті розглянуто теоретичне підґрунтя вторинної номінації, представлено погляди різних 
учених на це явище. На основі проведеного аналізу окреслено шляхи майбутніх студій у цій галузі.  

Значне зацікавлення процесами номінації в цілому і вторинної зокрема припало на минуле 
століття у зв’язку із розвитком семасіології та ономасіології. Проте й сьогодні цей інтерес не тільки 
не згасає, а й з кожним роком помітно зростає.  

Одна з комплексу проблем вторинної номінації – це оцінка продуктивності окремої лексичної 
групи, що виступає базою для творення вторинних, похідних назв. Такою групою лексем є соматизми 
– назви частин тіла, зокрема людини. Серед соматичної лексики українських діалектів особливу 
цінність має матеріал, зібраний у поліських говірках – одній із найбільш архаїчних діалектних зон 
Славії.  

Метою статті є аналіз поглядів діалектологів щодо прийомів вивчення вторинної номінації та 
окреслення шляхів майбутніх студій у цій галузі.  

Вторинна номінація – це складне і багатогранне явище. Свідченням чого є неоднозначність 
тлумачення самого терміна у лінгвістиці. З одного боку, вторинну номінацію тлумачать як процес 
"надання об’єкту ще однієї назви: з іншою мотивованістю і з певною спеціальною метою або як 
трансформацію попередньої назви об’єкта" [1: 386; 2: 50]. З іншого – її розглядають як використання 
матеріальної оболонки уже наявної одиниці (у нашому випадку лексеми) як назви іншої реалії [3: 336; 
4: 73, 92], яке супроводжується появою в її семантичній структурі нової семеми.  

На нашу думку, обидва запропоновані визначення дещо однопланові, оскільки відводять місце 
вторинній номінації у сфері сема- чи ономасіологічних досліджень, тоді як у мовознавстві традиційно 
утвердився погляд на вторинну номінацію як явище, що розглядається на пограниччі семасіології та 
ономасіології, які вивчають його в різних аспектах.  

Спільним для обох дефініцій є те, що в основу вторинної номінації покладено асоціативність 
людського мислення. При творенні вторинного номена встановлюються асоціації за подібністю чи 
суміжністю між ознаками елементів позамовного ряду, що вже відображені в семантичній структурі 
лексеми, і ознаками нового позначуваного, що називається шляхом переосмислення цього значення 
[3: 336] .  

Серед діалектологічних досліджень, дотичних до вивчення поставленої проблеми, слід відзначити 
праці П. Гриценка, В. Павела, М. Рут, В. Лєснової, М. Поістогової та ін.  

Важливою умовою появи і функціонування вторинної номінації є полісемія. Вона виникає в 
результаті "семантичного розширення структури лексеми, коли новими компонентами структури 
стають елементи інших семантичних полів", підставою для цього, як зазначає П. Гриценко, є 
"усвідомлювана мовлянами спільність або суміжність елементів лексичної системи" [5: 34]. Тому в 
мові весь час з’являються вторинні номени. Наслідком їх творення стає звуження чи розширення 
номінативного поля лексеми [5: 120-121].  

Вчений поділяє вторинну номінацію на одно- та двонаправлену, представлє ці типи номінації у 
вигляді формул. Часто вторинний номен є не єдиним найменуванням реалії, а дублетною назвою, яка 
функціонує поряд з іншою назвою цієї ж реалії (а → а1b, де а і b – первинні, а1 – вторинний номен) [5: 
121]. Випадків двонаправленої вторинної номінації (формула – а1b → аb1 – а1b) виявлено поки що 
небагато. Серед них автор наводить гуاба/ гриб ’губа, частина тіла’ і гриб/ гуاба ’гриб’ [5: 121]. 

Серед лексичних груп, які мають значний потенціал щодо творення на їх основі вторинних 
номенів, П. Гриценко відзначає "відсоматичні назви, похідні від голов-, глаз-, ок(о), рук-, ног-" [6: 
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" [6: 126].  

Зауважимо також про значну цінність для вивчення проблеми вторинної номінації монографії В. 
Павела "Лексическая номинация", у якій досліджено способи і види лексичної номінації на матеріалі 
молдавських говорів. Автор справедливо зазначає, що рівень вивчення "закономірностей номінації в 
конкретних мовах", їх діалектах є недостатнім [7: 3]. На підтвердження цього наведено міркування Ф. 
Філіна: "Не варто також забувати про те, що … літературна мова і зараз поповнює і буде 
поповнювати свій словниковий склад із діалектних лексичних запасів, а тому лексика народних 
говорів має не лише теоретико-пізнавальне, але і практичне значення" [7: 5]. 

В. Павел указує, що "при виникненні нових, вторинних значень, із складу старих, первинних 
значень виділяється мотиваційна ознака, яка виконує функції внутрішньої, семантичної мотивації, як 
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один з перших моментів у процесі позначення предметів" [7: 38]. Одначе виникнення нових значень 
не обов’язково супроводжується творенням нових матеріальних одиниць (слів). Цей процес може 
супроводжуватися й повторним використанням "старої" звукової оболонки. Термін "вторинна 
номінація" дослідник використовує лише на позначення одного з варіантів назви семантичної 
деривації, останню він розглядає як інваріантну [7: 38]. Замість терміна "вторинний номен" В. Павел 
послуговується назвою "семантичний дериват" – актуальна одиниця "лексико-семантичного рівня, 
яка являє собою єдність позначуючого полісемантичного віртуального словесного знака (лексеми) і 
кожного з його похідних семантичних варіантів, взятих окремо" [7: 39]. Автор звертає увагу й на ряд 
методологічно важливих моментів при дослідженні семантичних дериватів. До них, зокрема, 
відносить розмежування вихідних і похідних лексико-семантичних варіантів (ЛСВ), необхідність 
виявлення різного роду мотиваційних зв’язків (живих та тих, що вже відійшли) [7: 39]. Прикладом 
останніх може служити поява концепту ‘віповідальність’ у семантичній структурі лексеми голова, що 
простіше зрозуміти опосередковано, на підставі фразеологізму на свою голову у значенні ‘на свою 
відповідальність’ [8: 179-180] та головою відповідати (відповісти, ручатися, ручитися) ‘брати на себе 
повну відповідальність’ [СУМ ІІ:110]. Очевидно, в основу творення цього значення лягла метафора за 
сутнісною ознакою – важливість цієї частини тіла і відповідної характеристики людини. Проте 
зв’язок, який чітко простежується між поняттями ‘голова’ – ‘відповідальність’, не дозволяє дати 
цілком переконливої відповіді про механізм його утворення, відповісти на запитання, яким чином 
компонент ‘відповідальність’ увійшов до семантичної структури лексеми голова. Тому появу 
наведеного значення кваліфікуємо як синтагматично зумовлену. 

Отже, з одного боку, маємо констатацію залежності "на певному синхронному рівні" між ЛСВ у 
межах полісемантичного слова, з іншого – неможливість у ряді випадків однозначної відповіді на 
питання про її послідовність чи супідрядність, що супроводжується у свою чергу перетворенням 
одного з елементів семантичної структури на "ядерний" [7: 39]. 

При семантичній деривації В. Павел виділяє прямий і опосередкований типи переносу 
найменувань. Прямий перенос забезпечується перетворенням мовного знака, "який указує 
безпосередньо на ту чи іншу ознаку даного предмета ..." [7: 40]. Опосередкований перенос 
характеризується виділенням через порівняння спільних ознак двох предметів-понять. Учений 
наводить приклади повних ("пор. рос. зуб "частина тіла" > зуб "частина пили"... ) і часткових ( "зуб > 
зубець") опосередкованих переносних назв [7: 44]. Більш частотними є повні переносні назви. Серед 
основних типів образних переносів автор називає метафору, метонімію та її різновид – синекдоху. Він 
погоджується з думкою інших лінгвістів про кількісну перевагу метафоричних одиниць, акцентуючи 
увагу на необхідності розрізнення художньої і мовної метафори. Одним із найсуттєвіших недоліків 
при вивченні мовної метафори В. Павел уважає те, "що вчені мало зв’язують метафоризацію із 
складним механізмом мовної номінації" [7: 45]. Наводячи приклади метафоричних одиниць, він 
указує на принципову різницю між словами з переносним значенням і такими, що виникли в 
результаті образного переносу та сприймаються як єдино можливі назви тієї чи іншої реалії [7: 45]. 
Тобто 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" [7: 48]. Відтак мовці здебільшого не 
усвідомлюють їх переносності. 

В. Лєснова, наголошуючи на необхідності залучення до студій із теорії номінації матеріалів 
діалектної лексики, розглядає вторинну номінацію як один із найпоширеніших і найпродуктивніших 
способів номінації в українській мові. Обстоюючи ономасіологічний підхід [9: 113], вона указує на 
дублетність вторинних номенів, оскільки вони часто співіснують з попередніми (первинними), 
відрізняючись при цьому семантично, стилістично чи функціонально [6: 125].  

Специфіка функціонування вторинних номенів у діалектній лексикці полягає в тому, що "у різних 
говірках одна й та сама лексична одиниця зовсім не обов’язково називає одне й те саме поняття, що 
зумовлено особливостями мовної свідомості діалектоносіїв – унаслідок різних асоціацій між реаліями 
виділенню як суттєвих підлягають неоднакові властивості тих самих реалій" [9: 118]. Наприклад, 
лексема гاрива, крім первинного соматичного значення ’довге волосся на шиї і хребті диких тварин’, 
відома у різних діалектах української мови із суттєво відмінною семантикою: у західнополіських 
діалектах із соматичною (’довге незаплетене волосся’, ’дівоча зачіска, коли частина рівно підрізаного 
волосся спадає на лоб’ [10: 109]), сільськогосподарською (’пропуск при косінні’ [10: 109]) та 
будівельною (’верх, де з’єднуються схили солом’яної покрівлі’ [11: 37]); у степових діалектах – із 
топонімічною (’гребінь, продовгувате підвищення’, ’острів на болоті продовгуватої форми’ [12: 64]); 
у румунських – також сільськогосподарською (’пропуск при косінні’ [13: 427]).  

М. Поістогова звертається до висвітлення вторинної номінації у процесі дослідження мотивації 
флорономенів, фіксуючи номінативні моделі, їх репертуар, атрибути вторинності номенів [14].  
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Таким чином, підвищений інтерес мовознавців, зокрема діалектологів до процесів номінації 
зумовлює потребу звернення до інтегрального підходу в дослідженні, який би об’єднав досягнення 
семасіології та ономасіології [15: 116]. Адже використання номінативної одиниці в новій для неї 
семантичній функції "залежно від ситуації може бути оцінене і як вибір імені, і як його створення. У 
першому випадку значима трансформація смислу, яка відбувається у слові, в другому важливі мотиви 
зміненої предметної співвіднесеності, тобто на перший план виступає власне ономасіологічний 
аспект" [16: 4]. Недоліками, які викликані нехтуванням будь-якого з цих аспектів є те, що в 
дослідженнях суто семасіологічного характеру розглядається окрема лексема і її семантична 
структура, тоді як поза увагою залишаються системні зв’язки, невідомо, які мовні процеси призводять 
до формування саме такої архітектоніки сем у межах лексеми. І, навпаки, ономасіологія бере до уваги 
не тільки засоби номінації, а й відношення між мовними одиницями у процесі їх становлення. Такий 
підхід важко реалізувати в рамках семасіології, оскільки більшість лексем має складну семантичну 
структуру, не кажучи вже про розгляд їх у комплексі, оперування семасіологічними моделями чи 
категоріями.  

Саме прагнення до аналізу семантичного способу деривації, який дав би змогу зіставити, 
наскільки активно використовується та чи інша лексема і для творення назв, і як словотвірна база у 
дериваційному комплексі, зумовлює потребу в інтегративному підході до поставленої проблеми.  
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ФАУНА, ПОШИРЕННЯ ТА ЕКОЛОГІЯ ПРІСНОВОДНИХ МОЛЮСКІВ СХІДНИХ КАРПАТ 

У статті вперше для Горган (Східні Карпати) наведено 17 видів прісноводних молюсків: Lymnaeidae 
– 9, Рlanorbidae – 2, Hydrobiidae – 1, Cycladidae – 5. Відзначено особливості їх поширення та екології. 

Прісноводна малакофауна  Східних Карпат є об’єктом пильної уваги зоологів, зокрема 
малакологів, трохи більше сторіччя. Втім, до наших днів майже не дослідженим у малакологічному 
відношенні залишається чималий регіон цієї гірської країни – Горгани. Це система гірських хребтів, 
розташованих у межах Івано-Франківської і Закарпатської областей. Висота їх сягає 1818 м 
(г. Сивуля). Схили Горган укриті ялицево-смерековими лісами, чагарниковим криволіссям і луками. 

Водойми і водотоки Горган належать до басейнів Прута і Тиси. Переважають тут проточні 
водойми (річки, гірські потоки, джерельні струмки), а зі стоячих водних басейнів найпоширенішими є 
джерельні мочари і калюжі.  

Відомості щодо фауни прісноводних молюсків Горган містяться у невеликій кількості робіт [1-4]. 
Усі вони фрагментарні і не дають загального уявлення про якісний склад малакофауни 
досліджуваного регіону, про поширення кожної з родин і належних до них видів у його межах. 

Нашими дослідженнями охоплено всю територію Горган.  У період з 1965 до 2005 року у 
водоймах цієї території зібрано й опрацьовано понад 160 якісних і кількісних проб. Крім того, 
переглянуто матеріали колекції (119 проб) прісноводних молюсків відділу палеозоології Інституту 
зоології НАН України ім. І.І. Шмальгаузена (Київ) і малакологічні колекції з фондів Державного 
природознавчого музею НАН України (Львів) (21 проба). 

До наших досліджень для водойм і водотоків  Горган було відомо всього 87 видів, які належать до 
двох родин черевоногих (Lymnaeidae – 3, Рlanorbidae – 3) та однієї родини двостулкових молюсків 
(Cycladidae – 1). У результаті наших досліджень їхня прісноводна малакофауна збагатилася 17 
видами, серед яких 12 видів черевоногих (Lymnaeidae – 9, Рlanorbidae – 2, Hydrobiidae – 1) і 5 – 
двостулкових  (Cycladidae) молюсків. 

З’ясовано, що у наш час у водоймах Горган найбільшою якісною різноманітністю відзначається 
родина Lymnaeidae. У першу чергу це стосується видів підроду Peregriana. Нами тут виявлено 5 видів 
цього підроду, з яких лише Lymnaea peregra (О.F. Müller) і L. peregra var. compressa Нartmann раніше 
були названі для західної частин Горган, яка охоплює басейн Пруту [2-5]. Першого з цих молюсків 
виявлено у східній частині Горган – у басейні Бистриці Надвірнянської (Надвірна Івано-Франківської 
обл.), а також у ряді інших місць цього регіону. У Горганах із  Peregriana найбільш розповсюдженими 
є L. lagotis (Schranck), багаторазово відзначений нами у басейні Прута, L. fulva Ziegler і L fontinalis 
Charpentier, зареєстровані як у басейні Прута, так і в басейнах Бистриці Надвірнянської і Tиси. 
Коефіцієнт зустрічальності L. lagotis становить 12,8, а L. fulva і L. fontinalis – по 8,5%. Значно рідше 
трапляються тут L. bakowskiana Clessin і L. tumida Held, виявлені тільки у басейні Прута (Ворохта і 
Кремінці Івано-Франківської обл.). 

У Горганах переважають ті Peregriana, які оселяються зазвичай у напівпересихаючих і тимчасових 
водоймах. З видів, які живуть у постійних водоймах, тут зареєстровано лише L. lagotis, досить широко 
розповсюджений у басейнах Пруту і Тиси. Він однаково часто зустрічається як у передгірській, так і в 
гірській зоні Східних Карпат. Наприклад, ми його виявили на Яблуницькому перевалі (Яблуниця 
Івано-Франківської обл.) на висоті 931 м н. р. м. 

У водоймах Горган, як і в інших ділянках ареалу, види роду Peregriana живуть переважно на 
м’яких донних відкладеннях. Саме  тут найчастіше популяції Peregriana зустрічаються і 
відзначаються найбільшими значеннями щільності населення та біомаси. Так, найбільшу щільність 
населення L. lagotis, L. fulva , L. fontinalis відзначено на мулистих, а також на піщано-мулистих, 
L. bakowskiana – на глинистих із намулком, а L. tumida – на глинисто-мулистих донних відкладеннях. 
У неглибокому (0,2 м) і дуже зарослому водяними макрофітами придорожньому рові з глинисто-
мулистими донними відкладеннями (Кремінці) щільність поселення L. peregra сягає, за нашими 
матеріалами, 95, а L. bakowskiana – 25 екз./м2.  Натомість у біотопах із жорстким кам’янистим, 
гальково-кам’янистим і гальковим дном Peregriana зустрічаються рідше, і популяції їх 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 28. Природничі  науки 

244 

характеризуються  невисокими  значеннями  щільності  населення.  Наприклад, у  заводях  р. Жонка 
(притока Прута)  у межах Яремчі (Івано-Франківська обл.) на бічних поверхнях великого каміння, 
вкритого шаром слизу, утвореного зеленими і синьо-зеленими водоростями, виявлено L. fulva 
кількістю 0,25 екз./м2, а в безіменній притоці Прута (Ворохта) –  L. bakowskiana за щільності 
поселення 1 екз./м2. 

З літератури для Горган [2-5] відомий єдиний вид підроду Galba – L. truncatula (O.F. Müller). 
Виходячи з власних спостережень і зборів Й. Бонковського, що зберігаються  у Державному 
природознавчому музеї НАН України (Львів), можна зробити висновок, що цей вид є найбільш 
розповсюдженим, але не єдиним представником згаданого підроду, поширеного у межах цього 
регіону. Показник зустрічальності L. truncatula тут становить трохи більше 30%. У водоймах Горган 
поряд із цим видом виявлено трьох інших представників підроду Galba – L. oblonga Puton, 
L. ventricoza Moquin – Tandon, L. gоupili Moguin – Tandon. Зустрічальність перших двох із них 
становить 4,2, а останнього – 2,1%. За даними З.І. Іззатуллаєва зі співавторами [1], на Памірі L. goupili 
піднімається у високогірних  районах набагато вище за всі останні види підроду Galba, чого не 
спостерігається у Карпатах. Найвища точка знаходження  його тут  – це Яблуницький перевал 
(пансіонат "Беркут", Івано-Франківська обл.), де його було виявлено одночасно з L. truncatula і 
L. ventricosa. 

Серед видів підроду Galba, поширених у водоймах Горган, найбільш реофільними є L. truncatula і 
L. oblonga, які живуть здебільшого у мілководних струмках із джерельним живленням. Останні види 
цього підроду трапляються як у проточних, так і в стоячих водоймах (калюжі, джерельні багна, рови, 
копані ставки та ін.), віддаючи помітну перевагу останнім із них. Усі види Galba оселяються на різних 
донних відкладеннях, переважно мулуватих або з намулком. Нерідкими вони є у лісових водоймах, 
дно яких встелене суцільним шаром алохтонного матеріалу (мацерований листовий опад ). Їх 
знаходили також у сплетіннях нитчастих водоростей (Ulothricales, Cladophorales) – як на дні водойм, 
так і в товщі води. Хоча L. truncatula широко розповсюджений у водоймах і водотоках Горган, 
щільність населення його популяцій зазвичай тут невисока – 1 – 2 екз./м2 (джерельні мочари біля 
водоспаду "Перебий" на р. Прут (Яремча)). Інші види підроду Galba трапляються переважно 
поодинокими екземплярами, лише зрідка утворюючи більш-менш значні скупчення. Найбільша 
щільність поселення  L. ventricosa у Горганах становить 11 екз./м2 (мочари біля водоспаду 
"Перебий"), L. goupili – 10 (струмок із джерельним живленням, Яблуниця), L. oblonga – 1 екз./м2 
(струмок, Ямна Івано-Франківської обл.). 

З підроду Radix на низькогір’ї  Горган, як і в середньогірських місцевостях (200 – 600 м н.р.м.),  
звичайним  є  L.  auricularia  (L.).  Цього  молюска  вперше було зареєстровано тут  

Й. Бонковським [3] у басейні Прута. Нами його відзначено неодноразово як у басейні Прута, так і 
в басейнах Бистриці Надвірнянської (Надвірна) і Чорної Тиси (Лазещина Закарпатської обл.). Цей вид 
переважно небагаточисельний. Переважає зазвичай у складі пелофільних, псамопелофільних, рідше – 
літопелофільних біоценозів на невеликих глибинах (0,1 – 0,4 м). Із підроду Stagnicola у Горганах 
виявлений L. turricula Held (басейн р. Прут, залізнична станція Дора, Івано-Франківська обл.). 

Проведені нами дослідження дозволили до чотирьох відомих раніше видів родини Рlanorbidae – 
Anisus spirorkis (L.), A. septemgyratus (Rossmaessller), A. leucostoma (Millet), Ancylus fluviatilis 
O.F. Müller – додати ще  два – Anisus albus (O. F. Müller і Segmentina montgazoniana (Clessin in 
Westerlund). Першого з них виявлено у басейні Бистриці Надвірнянської (Надвірна), другого – 
неодноразово у басейні Пруту. Види роду Anisus живуть у водоймах сповільненого водообміну, 
розміщених у передгір’ях Горган. Із них A. spirorbis, A. septemgyratus та A. leucostoma зустрічаються 
здебільшого у складі фітофільних біоценозів на рослинності, набагато рідше – на донних 
відкладеннях, а карпатські A. albus – компоненти літореофільних біоценозів, які оселяються на 
нижній та бокових поверхнях підводного каміння. За незначної зустрічальності (2,2%) ці види 
відзначаються досить високими значеннями щільності поселення:  A. leucostoma (придорожний рів, 
Яремча) – 16, A. albus (озерце, Надвірна) – 20 екз./м2. Горганські S. montgazoniana  виявлено як на 
вегетуючій, так і на відмерлій рослинності (Typha angustifolia L.) у неглибокій заболоченій водоймі з 
мулистими донними відкладеннями з великою кількістю крупного рослинного детриту. Щільність 
поселення – 3 екз./м2.  

Найзвичайнішим видом родини Рlanorbidae з числа тих, які живуть у водоймах Горган, є Ancylus 
fluviatilis. За нашими спостереженнями, як і за матеріалами Й. Бонковського [3; 4], цей  вид  
зустрічається  тут  до  висоти  600 – 800 м н. р. м.  Так,  нами  його  виявлено у р. Жонка 
(правобережна притока Прута, Яремча) на перевалі Переслоп (близько 800 м н. р. м.). У Карпатах 
A. fluviatilis зазвичай оселяється на бічних поверхнях великих кам’яних глиб, які утворюють ложа 
річок, укритих шаром зелених і синьо-зелених водоростей. Ці молюски, як правило, зосереджуються 
неподалік від урізу води, а часом одразу над ним (у зоні захлюпу). Щільність населення горганських 



А.П. Стадниченко. Фауна, поширення та екологія прісноводних молюсків Східних Карпат 

245 

популяцій A. fluviatilis нерідко досить висока. Наприклад, у р. Жонка (хребет Буковець) вона сягає 
значення 125 екз./м2.    

З родини Hydrobiidae для водойм  Горган поки що відомий єдиний вид  – Bythinella austriaca 
(Frauenfeld), виявлений нами на нижній поверхні каміння у безіменному потоці, який стікає з гори 
Магури (Яблуниця). Щільність поселення – 2 екз./м2. 

У складі прісноводної малакофауни Горган найменш дослідженою є родина Cycladidae. Про це 
свідчать знаходження  тут не тільки нових для регіону  видів відомих родів, але й видів інших, раніше 
не зазначених для нього родів. Досить розповсюдженим у Горганах видом родини Cycladidae, як і на 
інших теренах Карпат, є Euglesa fossarina (Clessin in Westerlund). Він поширений, за даними Й. 
Бонковського [3; 4] і за нашими спостереженнями, як у передгірській, так і в гірській зонах, де 
оселяється у напівпересихаючих і тимчасових водоймах. Щільність населення переважної більшості 
його популяцій перебуває у межах 1 – 12 екз./м2. Трапляються часом популяції із вищими значеннями 
цього показника. Так, у невеличкому джерельному струмку поблизу Яблуниці щільність поселення 
E. fossarina становить близько 60 екз./м2 . Hовими видами цієї родини для Горган є E. tetragona 
(Normand), E. nitida (Jenyns), E. fedderseni (Westerlund). Усіх їх виявлено у складі інфауни джерельних 
мочар: E. tetragona і E. nitida (Яблуниця) – у мулистих (27 і 1 екз./м2 відповідно), а E. felderzeni (Ямна) 
– у глинисто-мулистих донних відкладеннях. Стагнофілонні види цієї родини у Горганах є рідкісними 
через малочисельність на їхніх теренах водойм, сприятливих для оселення у них видів родини 
Cycladidae. Усі знахідки цих молюсків приуроченні виключно до передгірської зони. Так, Мusculium 
ryckholti (Normand) i M. creplini (Dunker) виявлено нами в околицях Яремчі: першого з них – у 
мулистих донних відкладеннях невеличкої і неглибокої, дуже зарослої водяними макрофітами 
водойми, розміщеної біля підніжжя гори Чорногорчик (55 екз./м2), другого – у джерельній мочарі біля 
підніжжя гори Маковиці на кам’янистому дні, вкритому тонким шаром намулку (45 екз./м2). 
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В статье впервые для Горган (Восточные Карпаты) приведены 17 видов пресноводных моллюсков: 
Lymnaeidae – 9, Рlanorbidae – 2, Hydrobiidae – 1, Cycladidae – 5. Отмечены особенности их 

распространения и  экологии. 

 Stadnychenko A.P. Fauna, distribution and ecology of  the freshwater mollusks of 
Eastern Carpathian region. 

The paper shows the first discovery in the Eastern Carpathian region of 17 species of the freshwater 
mollusks: Lymnaeidae – 9, Рlanorbidae – 2, Hydrobiidae – 1, Cycladidae – 5. The article deals with the 

peculiarities of their distribution and ecology. 
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МЕДИКО-САНІТАРНА ДОПОМОГА НАСЕЛЕННЮ ЖИТОМИРЩИНИ, 
ПОСТРАЖДАЛОМУ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ 

У статті викладено результати досліджень стану здоров’я постраждалого населення через 20 
років після  катастрофи на Чорнобильській АЕС (у порівнянні зі станом здоров'я всього населення 

області)  та медичні заходи з мінімізації наслідків аварії. 

Чорнобильська катастрофа поставила перед постраждалими державами і світовою наукою 
надзвичайно складні та широкомасштабні проблеми, що стосуються практично усіх сфер суспільного 
життя, багатьох аспектів науки і виробництва, культури, моралі і моральності, а  більнемедичної 
галузі: нагляду та контролю забруднених територій, стану здоров’я постраждалих; вивчення наслідків 
дії іонізуючого опромінення тощо, які, на жаль, поки що далекі від вирішення. Пройде ще не одне 
десятиліття, поки шкідлива дія радіаційного фактора на забруднених після Чорнобильської 
катастрофи територіях не зведеться до мінімуму. Основним уроком Чорнобильської катастрофи слід 
уважати надто високу ціну помилок при забезпеченні безпеки роботи атомних реакторів. Адже 
витрати на таке забезпечення суттєво менші від усіх витрат на ліквідацію наслідків аварії. 
Чорнобильською катастрофою нанесено колосальних матеріальних збитків. Вона негативно змінила 
також стан навколишнього середовища і життя мільйонів людей, і перш за все – в Україні. Поряд із 
погіршенням здоров’я від дії радіації, переселення, обмеження у використанні природних ресурсів, 
виробництві сільськогосподарської та промислової продукції радикально погіршили життя людей [1]. 

Слід відзначити, що процес ліквідації наслідків аварії дозволив нагромадити позитивний досвід 
концентрації зусиль урядових структур, економічного та науково-технічного потенціалу для 
зменшення негативних наслідків подібних катастроф. Завдяки заходам, що відбуваються в Україні, у 
постраждалих районах підтримується достатньо стабільна безпека населення. Розроблено правову та 
нормативну базу із проблем подолання наслідків катастрофи. На її основі створено систему 
медичного і соціального захисту постраждалого населення. 

Накопичений досвід використано в міжнародних рекомендаціях щодо першочергових заходів при 
аваріях на атомних електростанціях. У той же час, слід зазначити, що заходи щодо мінімалізації 
наслідків Чорнобильської катастрофи повинні базуватися на підтримці та розширенні наукових 
програм національного та міжнародного рівнів, направлених, (у найближчі десятиліття) на вирішення 
проблем віддалених наслідків Чорнобильської катастрофи [2]. 

Житомирська область є найбільш потерпілою внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. 
Станом на 01.01.2006 року область мала 23 сільські райони, 5 міст обласного, 6 – районного 

значення, 43 селища міського типу, 1623 сільські населені пункти [3]. 
У зоні радіоактивного забруднення області розташовано 19 міських та 679 сільських населених 

пунктів, у т.ч. в зоні безумовного (обов’язкового) відселення – 45, у зоні гарантованого добровільного 
відселення – 291 і зоні посиленого радіоактивного контролю – 362. 

Щільність населення в області складає 45 осіб на квадратний кілометр (в Україні  - 79). Середній 
вік населення складає 39,6 років, у т.ч. чоловіків – 36,6, жінок – 42,1 роки.  

Слід відзначити, що середній вік сільських мешканців – 41,9 років, із них чоловіків – 38,2 роки, 
жінок – 45,1, а серед міського населення – 37,8 років, у т.ч. серед чоловіків – 35,4 роки, серед жінок – 
39,8 років [4]. 

Демографічне навантаження на 1000 осіб працездатного віку нараховує 759 непрацездатних, у т.ч. 
особами, молодшими працездатного віку – 318 і старшими за працездатний вік – 441 особа. Рівень 
навантаження на 1000 осіб працездатних у сільській місцевості  перевищує цей рівень серед міського 
населення в 1,6 раза (серед сільського – 998 осіб, із них молодшими працездатного віку – 375, 
старшими – 623, в той час як серед міського населення – 609 осіб, у т.ч. молодшими працездатного 
віку – 283, а старшими – 326). Цей процес в області з року в рік погіршується. 

Чисельність населення області станом на 01.01.06 року становила 1337655 осіб, із них 757656 
проживало в міських поселеннях та 579999 осіб – у сільській місцевості. Питома вага чоловічої статі 
– 46,3%, жіночої – 53,7%. У структурі населення особи, молодші працездатного віку, складають 
18,1%, працездатні – 56,9%, старші працездатних – 25,0% [4].  
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Станом на 01.01.06 в області проживало 371882 громадян (27,8% від усього населення області), які 
мають статус постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, понад 340 тисяч із них мешкають 
на радіоактивно забруднених територіях (91,5% від усіх постраждалих області)(рис.1). Серед усіх 
постраждалих області 12,1 тисячі осіб (3,2%) визнано учасниками ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, 
275 тис. осіб (73,9%) – потерпілими від Чорнобильської катастрофи різних категорій та 11 тис. осіб 
(0,3%) не віднесено до вищезгаданих категорій, але мають право на пільги, передбачені статтею 24 
Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи". Діти,  молодші 18 років, серед постраждалих  від катастрофи складають 
83,9 тис. осіб, із них 89,3% мешкають на забруднених територіях [5;6]. 
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Рис.1. Розподіл населення по зонах радіоактивного забруднення (%) 

 
В області, як і в Україні, триває процес депопуляції – прогресивного зменшення населення як 

наслідок звуженого його відтворення, коли наступні покоління менш чисельні попередніх. 
Уважається, що для простого відтворення населення необхідно, щоб сумарний коефіцієнт 
народжуваності складав 2,2 дитини (на сьогодні цей показник 1,4, у т.ч. в містах – 1,3, в сільській 
місцевості – 1,6 дитини). 

Починаючи з 1987 року чисельність населення області скоротилося майже на 13%, а чисельність 
постраждалих зросла на 92,8%, в т.ч. дорослого населення – на 93,7%, дітей – на 88,4%.  

Скорочення чисельності відбулося у всіх регіонах області, найбільше – в районах, які постраждали 
внаслідок аварії на ЧАЕС, а саме:  Коростенському, Лугинському, Народицькому, Овруцькому, 
Олевському [7; 10]. Провідна роль у зменшенні загальної чисельності населення належить 
природному скороченню (у 2005 році – 12,1 тис. осіб). 

Коефіцієнт народжуваності серед населення області у 2005 році становив 9,67 на 1000 населення 
проти 9,8‰ у 2004 році, а в 1987 році – 14,2‰. Серед постраждалого населення цей рівень становив 
10,07‰  проти 9,0‰ у 2004 році, у 1987 році – 14,2‰. Найвищі рівні щорічно фіксуються в 
Малинському районі – 10,82‰, Новоград-Волинському – 11,03‰ , Олевському – 11,22‰. Нижчими 
середньо обласного рівня  є показники народжуваності в Народицькому – 8,71‰, Коростенському – 
8,97‰ , Овруцькому – 8,2‰ [8].  

Коефіцієнт смертності серед усього населення області у 2005 році склав 18,69‰ проти 18,17‰ у 
2004 році, у 1987 році – 12,3‰.  Серед постраждалого населення – 20,57‰ проти 19,2‰ у 2004 році. 
Найвищий рівень смертності в Коростенському (27,93‰) , Народицькому (25,54‰), Ємільчинському 
(23,42‰) районах.  

Зростання смертності неминуче спричиняє зменшення середньо очікуваної тривалості життя, яка в 
останні роки для народжених хлопчиків складає 61,5 років, а для дівчаток – 73,8 років (15 років тому 
для чоловічої статі цей показник становив 61,1 років, для жіночої – 75,3 років) [3; 4; 7]. 

Сучасна реальність констатує катастрофічне співвідношення числа народжених та померлих 
1:1,93 (в забруднених районах – 1:2,04). 

Незважаючи на незначний ріст народжуваності в окремих регіонах області, смертність продовжує 
зростати у всіх регіонах, що призводить до подальшого і досить прогресивного росту рівнів 
від’ємного природного приросту населення, який за 2005 рік склав серед населення області (-) 9,02‰  
проти (-) 8,47‰ у 2004 році, а серед населення забруднених регіонів він складає (-) 10,5‰. Серед 
контрольованих районів найвищий від’ємний природний приріст в останні роки зафіксовано в 
Коростенському (-) 18,96‰ , Народицькому (-) 16,83‰ , Овруцькому (-) 14,7‰ районах [8; 9]. 

На початок 2005 року в медичних закладах області перебувало на обліку 381820 постраждалих, із 
них 9941 ліквідаторів (І група первинного обліку), 1031 евакуйованих (ІІ група), 283689 осіб, які 
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проживали або проживають на територіях, що підлягають нагляду (ІІІ група), 87159 дітей, які 
народилися від батьків І – ІІІ групи (ІV група первинного обліку). 

У 2005 році взято на облік 3438 осіб ІV групи та 1 ліквідатор, вибуло 7602 (183 – І групи, 10 – ІІ 
групи, 7346 – ІІІ групи, 63 – ІV групи). 

Упродовж 2005 року померло 7558 постраждалих (183 – І гр., 10 – ІІ гр., 7298 – ІІІ гр., 63 – ІV гр.).  
На початок 2006 року на обліку знаходилось 371882 особи, в т.ч. 9805 ліквідаторів (2,6%), 1013 

евакуйованих (0,3%), 271125 осіб, які проживають на територіях, що підлягають нагляду, (72,9%), 
89939 дітей (24,2%). Дорослі і підлітки складають 82,3%, діти 17,7% (рис.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис.2. Кількість дорослих і підлітків, дітей 
 

Статистичні спостереження за станом здоров’я громадян області, що підпали під уплив наслідків 
Чорнобильської катастрофи, свідчать про наявність у стані їх здоров’я змін транзиторного та 
стабільного характеру.  

Головна причина негативних тенденцій у стані здоров’я населення полягає у кількісних та якісних 
змінах, що відбувалися у навколишньому середовищі за 2 останні десятиріччя. Саме ці негативні 
зміни сприяли створенню нового фізичного, хімічного та біологічного оточення, яке зумовило 
погіршення загального стану здоров’я населення.  

Стан здоров’я, як правило, оцінюється однобічно – на основі вивчення окремих захворювань, а 
негативні наслідки пов’язуються лише з радіаційним фактором. Стан здоров’я населення не 
пов’язується з медичним та соціальним забезпеченням, рівень якого, як відомо, суттєво впливає на 
значення показників здоров’я, особливо захворюваність за зверненням за медичною допомогою [10].  

При проходженні профілактичних оглядів обстежено 349753 особи (94,1%), із них осіб І гр. – 
97,0%, II гр. – 99,0%, III гр. –  92,5%, IV гр. – 99,4%. 

У результаті медичних оглядів визнано здоровими серед осіб І гр. – 9,1%, II гр. – 12,5%, III гр. – 
21,5%, IV гр. – 30,2%, тобто питома вага хворих у І групі – 90,8% проти 89,2% у 2004 році, у II гр. – 
87,4% (87% – 2004 рік), у III гр. 78,4% (78,7 – 2004 рік), у IV – 69,8% (68,9% у 2004 році). Таким 
чином, число хворих серед ліквідаторів зросло на 1,79%, серед евакуйованих на 0,4%, серед осіб, які 
проживають на територіях, що підлягають нагляду, зменшилось на 0,3%; серед дітей, відповідно, на 
0,8% (рис.3). 

Серед оглянутих постраждалих підлягало лікуванню 268735 осіб. Пролікувалися та оздоровилися 
в різних типах закладів 267494 (99,5%) постраждалих, з них: амбулаторно – 244061, стаціонарно – 
77150, санаторно-курортно – 22387, у реабілітаційних закладах – 991 та інших – 4833 [11]. 

Аналіз стану здоров’я постраждалого населення виявив у динаміці негативні тенденції змін 
здоров’я дорослого і дитячого населення, при цьому було виявлене відмінності в рівнях і структурі 
захворюваності, які характерні для раннього і віддаленого періодів (1987 – 1992 рр.) та (1993 – 1997 – 
2000 рр.). У перші післяаварійні роки в формуванні загальної захворюваності значне місце займали 
вперше виявлені хвороби. Найбільш високу їх питому вагу зареєстровано в 1987 – 1988 роках, 
причому у чоловіків первинна патологія виявлялася частіше. Первинна захворюваність зумовлена, 
перш за все, хворобами органів дихання, нервової системи, психічними розладами (неврози, 
невростенії, вегето-судинні дисфункції, астено-неврологічні стани, нейроціркуляторні розлади). При 
цьому перше місце займали хвороби органів дихання. У перші роки після аварії первинна 
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захворюваність формувалася значною мірою гострими формами захворювань (48-56%). У 1996 року 
рівень захворюваності щорічно зростав, зменшилася частота гострої і зростала частота хронічної 
патології. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Питома вага визнаних хворими у %.   
 

Поширеність хвороб серед усього населення області складає 155323,2 на 100 тис. населення проти 
149938,6 (+3,5%) у 2004 році – 168170,1). Перевищують середньообласний рівень показники 
поширеності хвороб у м. Коростені, Народицькому, Овруцькому районах. У структурі поширеності 
хвороб серед усього населення перше місце посідають хвороби системи кровообігу 42304,7 на 
100 тис. нас. – 27,2% ( є у 2004 році 42277,7 – 28,2%, в Україні 48400,7 – 28,8%). На другому місці 
хвороби системи органів дихання 30646,3 на 100 тис. нас. – 19,7% (у 2004 році 27879,9 – 18,6%, в 
Україні 34671,3 – 20,6%). Третє місце займають хвороби органів травлення 21029,3 на 100 тис. нас. – 
13,5%, (у 2004 році 12717,2 – 8,5%, в Україні 16009,6 – 9,5%). Четверте місце посідають хвороби 
сечостатевої системи 11913,9 – 7,7% проти 7,8% у 2004 році, в Україні 8898,0 – 5,3%. Травми, 
отруєння, інші дії зовнішніх факторів займають 3,5%, новоутворення – 2%. На долю інших хвороб 
припадає 26,3%. 

Рівень поширеності хвороб серед постраждалих дорослих і підлітків 15683,7 на 10 тисяч 
відповідного контингенту, в порівнянні з минулим роком збільшився на 3,6%. У структурі 
поширеності на першому місці хвороби органів кровообігу – 5007,5 на 10 тисяч, на другому – 
хвороби органів дихання (1916,2), на третьому –  хвороби органів травлення (1602,6) (рис.4). Серед 
осіб 1 групи первинного обліку рівень поширеності  – 22962,7, II групи – 24975,3, III групи – 15319,4. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Структура поширеності 
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Поширеність хвороб серед дітей 0-14 років складає 20593,4 на 10 тисяч.  Перші   місця   посідають   
хвороби   органів   дихання – 8035,5,   хвороби ендокринної системи – 2224,4, хвороби органів 
травлення – 2090,5 (рис.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис.5. Структура поширеності 
 

Рівень первинної захворюваності всього населення області – 62414,2 на 100 тис. усього населення 
проти 58952,2 у 2004 році, в Україні – 68659,4. У структурі захворюваності населення області на 
першому місці хвороби органів дихання – 26134,3 (41,8%) (проти 23553,2 (39,9%)), в Україні 28479,5 
– 41,5%. Друге місце посідають хвороби сечостатевої системи  – 6772,4 на 100 тис. населення (10,8%) 
(проти 6465,1 (11%) у 2004 році, в Україні – 4538,5 – 6,6%). На третьому місці – травми, отруєння, 
інші дії зовнішніх факторів – 5123,7 (8,2%) (проти 5104,2 (8,7%) у 2004 році, в Україні 4731,2 – 6,9%). 
Деякі інфекційні та паразитальні хвороби посідають четверте місце –  3506,2 на 100 тис. населення 
(5,6%) (проти 3422,6 (5,8%) у 2004 році, в Україні 2811,6 (4,8%)). Серед основних причин первинної 
захворюваності дорослого населення перші місця посідають хвороби органів дихання, сечостатевої 
системи, травми, отруєння, інші дії зовнішніх факторів, хвороби системи кровообігу. Найвищий 
рівень захворюваності реєструють упродовж останніх років у м. Коростені, Народицькому районі і, 
навпаки, найнижчі – в Лугинському, Володарськ-Волинському районах. 

Захворюваність сільського населення складає 48748,4 на 100 тис. сільського населення, в Україні – 
55450,90. У структурі захворюваності на І місці хвороби органів дихання  – 19889,2 (40,8%), в Україні 
у 2004 році – 22669,7. ІІ місце посідають хвороби сечостатевої системи – 3937,9 (8,1%) на 100 тис. 
сільського населення, в Україні – 3425,0. На ІІІ місці – травми, отруєння, інші дії зовнішніх факторів 
– 3930,7 (8,06%), в Україні – 3112,5. ІV місце посідають інфекційні та паразитарні хвороби 2897,2 
(5,9%), в Україні – 1759,6. На V місці хвороби системи кровообігу 2615,6 (5,9%), в Україні – 5257,5. 
На VІ місці хвороби системи органів травлення – 2225,5 (4,6%), в Україні – 2917,6 на 100 тис. 
сільського населення. 

Рівень первинної захворюваності постраждалого дорослого населення складає 4736,8 на 10 тисяч, 
що на 6,6% збільшився  порівняно з минулим роком. У структурі захворюваності цього контингенту 
на першому місці хвороби органів дихання  – 1430,1 на 10 тисяч, на другому – хвороби сечостатевої 
системи – 537,5, на третьому – травми та отруєння – 528,6, на четвертому – хвороби шкіри – 307,5 
(рис.6). Серед осіб І групи первинного обліку рівень захворюваності – 3643,0, II  групи – 4718,6, III 
групи – 4605,2. У структурі захворюваності осіб І та III груп на перших місцях  – хвороби органів 
дихання, травми та отруєння, хвороби сечостатевої системи, травлення, а серед осіб II групи на 
першому місці хвороби органів дихання, потім органів кровообігу, травлення, на третьому місці – 
хвороби ока. 

Слід відзначити, що ріст захворюваності спостерігався до 2001 року. Збільшилась захворюваність 
і за 2005 рік. 

Звертає увагу зростання рівнів захворюваності на новоутворення з 1999 до 2002 (+ 15%), із 2002 
до 2004 – зниження на 10,6%, а за 2005 р. знову зріс рівень захворюваності на 7,8%, також 
захворюваність  на хвороби ендокринної системи 1999 – 2002 роки (+ 27%), а за період 2002 – 2004 
ріст на 0,6%, 2005 р. (+15%). Рівень захворюваності у класі хвороб крові і кровотворних органів: 
1999 – 2002 роки – ріст на 50,9%,  за 2002 – 2004 роки – зменшення на 38%, 2005 р. –збільшення на 
18,9%.  Рівень захворюваності на хвороби нервової системи має хвилеподібний  характер: від 127,8 на 
10 тис. дорослого населення у 1999 році до 96,8 у 2001 році (24,3%); в 2004 – 2005 рр. – 103,9. За 
останні 5 років найвищий рівень захворюваності у класі хвороб системи кровообігу зареєстровано у 

Діти 
2005р.

39,0%10,8%

5,1%
10,1%

хв.орг.дихання хв. ендокрин. с-ми

хв. орг.травлення інфекц.та параз.хв.
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2000 році –  694,1 на 10 тис.; 320,0 у 1999 році; 310,6 у 2004 р.; у 2005 р. – 287,2. Захворюваність на 
хвороби органів дихання у порівняні з 1999 роком (1472,8 проти 1281,9) – зменшилась на 13%, 
найнижчий рівень припав на 2001 рік – 1132,2, 2005 р. – 1430,1, ріст на 10,3%.  Рівень захворюваності 
(1999 – 2004 рр.) на хвороби органів травлення зменшився на 7,3%, найвищий  у 2004 році – 180,9, у 
2005 р. рівень захворюваності збільшився на 4,9%. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.6. Структура захворюваності 
 

Рівень захворюваності дітей 0-14 років – 1244,9 на 10 тис., у порівнянні з 1999 роком зменшення 
на 3,8% , дещо вищий рівень зареєстровано в 2002 році (1345,7) (рис.7). 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.7. Структура захворюваності 

Найвищі рівні захворюваності декілька років поспіль фіксуються в місті Коростені, 
Народицькому,  Ємільчинському районах,  найнижчі – в Лугинському, Володарськ-Волинському 
районах. 

Показники смертності підвищилися за всіма основними класами причин смертності. Показово, що 
смертність від екзогенних причин  за темпами зростання не поступається смертності від ендогенної 
патології. Рівні смертності всього населення в розрізі окремих причин має стабільність структурних 
причин  як в області, так і в державі. 

Перші місця серед причин смерті всього населення області упродовж останніх років займають 
хвороби системи кровообігу 1215,0 (2005 р.) – 1190,0 (2004 р.) на 100 тис. населення (68,8 % – 65,5%), 
злоякісні новоутворення 180,5 – 189,2 (10,2% – 10,02%), нещасні випадки, травми, отруєння, інші дії 
зовнішніх факторів 148,0 – 146,8 (8,0% – 7,5%), хвороби органів дихання 63,3 – 60,3 (3,5% – 3,3%), всі 
інші причини складає 13 – 10%. Смертність від хвороб системи кровообігу займає перше місце у 
всьому світі (близько 50% усіх смертей). Зокрема серед дорослих (18 років і старших) смертність від 
хвороб системи кровообігу складає понад 68%, на другому місці – злоякісні новоутворення – в межах 
12%, на третьому місці – нещасті випадки, травми та отруєння – 8%, на четвертому – хвороби органів 
дихання – понад 3%. Всі ці причини складають 91%, хоча зростає кількість померлих від інших 
причин. 

Серед померлих дорослих і підлітків хвороби системи кровообігу складають 68%, злоякісні 
новоутворення – 11%, травми, отруєння та нещасні випадки – 8%, хвороби органів дихання – 3%. 

Основні причини смерті осіб, старших працездатного віку: 8,3% складають хвороби органів 
системи кровообігу, 10% –  злоякісні новоутворення, 3%  –  хвороби органів дихання, 2% – травми, 
отруєння та нещасні випадки; на долю інших причин припадає лише 2%. 

Структура і рівень смертності населення у працездатному віці мають свої особливості: на 
першому місці травми, отруєння та нещасні випадки, далі – хвороби системи кровообігу і злоякісні 
новоутворення. 

Дорослі і підлітки 
2005р.

30,2%

11,3%

6,5%

11,1%

хв. орг.дихання хв. сечостатевої с-ми
травми, отруєння хв. шкіри та підшкір. клітков.

Діти 
2005р.
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хв. системи кровообігу хв. органів дихання
хв. орг.травлення хв. кістк.-м'язової с-ми
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У структурі смертності дітей 0-14 років на першому місці – травми, отруєння, інші дії зовнішніх 
факторів – у межах 30%, на другому – стани перинатального періоду – понад 20%, на третьому – 
вроджені вади розвитку – до 20%. 

Смертність серед постраждалих дорослих і підлітків від усіх причин – 244,6 на 10 тис., серед 
ліквідаторів – 6,0, серед  осіб, які проживають на забруднених територіях  –  238,3. 

У структурі смертності перші місця посідають хвороби системи кровообігу – 16,6, новоутворення 
– 2,3, травми, отруєння – 1,8, хвороби органів травлення – 0,9 (рис.8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.8. Структура смертності 
 

Смертність постраждалого населення (всі групи первинного обліку ) складає 203,1 на 10 тис. 
населення. Смертність серед ліквідаторів – 186,6 на 10 тис. відповідного населення, евакуйованих – 
98,7, серед  осіб, які проживають на забруднених територіях  – 269,2, серед дітей 0-18 років – 7,0 
(серед дорослого населення – 265,7). 

У структурі смертності ліквідаторів на першому місці хвороби системи кровообігу – 86,7 на 10 
тис., на другому – злоякісні новоутворення – 41,8, на третьому – травми, отруєння – 193, на 
четвертому – хвороби органів травлення – 15,3 на 10 тис. ліквідаторів. 

У структурі смертності евакуйованих на перших місцях – хвороби системи кровообігу – 88,8, 
хвороби органів дихання – 9,8 на 10 тис. відповідного населення. 

Основними причинами смерті серед проживаючих – на першому місці хвороби органів кровообі-
гу – 184,7,  на другому – злоякісні новоутворення – 24,3, на третьому – травми, отруєння – 20,4 на 10 
тис. відповідного контингенту. 

Смертність осіб ІV групи 9,6 на 10 тис. населення. 
У структурі смертності осіб ІV групи первинного обліку на першому місці травми, отруєння  – 23 

на 10 тис., на другому – вроджені аномалії – 1,4, на третьому – інфекційні та паразитальні хвороби – 
0,7 (рис.9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.9. Структура смертності 
 
Упродовж 2005 року серед постраждалих уперше визнано інвалідами 581 особу, в т.ч. І групи 

інвалідності – 165 осіб (8 – І група первинного обліку, 155 – ІІІ гр. первинного обліку),  356 осіб ІІ гр. 
інвалідності (14 – І гр. первинного обліку, 342 – ІІІ гр. первинного обліку), 62 особи ІІІ гр. 
інвалідності (9 – І гр. первинного обліку, 53 – ІІІ гр. первинного обліку), 34 дитини. 

Дорослі і підлітки 
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 Первинна інвалідність у зв’язку з аварією на ЧАЕС знизилась на 236 осіб, у зокрема від 
новоутворень – на 157 осіб, хвороб системи кровообігу – на 28 осіб тощо. 

У 2004 році із приводу новоутворень визнано інвалідами 677 осіб, у 2005 році – 520 осіб, з них 
44% – становлять особи працездатного віку. 

У структурі первинної інвалідності: 
І місце займають новоутворення 520 (17,0%); 
ІІ місце – хвороби системи кровообігу 32 (1,0%); 
ІІІ місце – хвороби ендокринної системи 10 (0,3%); 
ІV місце – хвороби органів дихання 9 (0,29%); 
V місце – хвороби кістково-м’язової системи 7 (0,2%). 
Серед дітей 0-14 років (ІV група первинного обліку) в 2005 році вперше визнано інвалідами 32. 

У структурі первинної інвалідності на першому місці вроджені вади розвитку – 17 (53,1%), на 
другому – злоякісні новоутворення – 7 (21,8%), на третьому – хвороби сечостатевої системи – 4 
(12,5%), на четвертому – хвороби ендокринної системи – 3 (9,4%), на п’ятому – хвороби органів 
дихання – 1 (3,1%). 

Первинний вихід на інвалідність серед дорослого населення складає 58,6 на 10 тис. дорослого 
населення. Серед  населення контрольованих  районів найвищі рівні в Олевському районі – 71,4, 
Малинському – 64,1, Лугинському – 63,5, м. Коростені – 62,0, і менше середньообласного рівня в 
Коростенському районі – 50,6, Ємільчинському – 54,6, Володарсько-Волинському – 55,3. 

Первинна інвалідність осіб працездатного віку в області 64,6 на 10 тис. працездатних. У 
контрольованих районах найвищі рівні в Олевському районі – 81,6, Новоград-Волинському – 64,6, 
Малинському – 67,8, Лугинському – 66,8. 

У 2005 році відзначається ріст інвалідності від хвороб кістково-м’язової системи, хвороб органів 
травлення, нервової системи, від травм. 

У структурі первинної інвалідності серед дорослого населення на першому місці хвороби 
системи кровообігу, на другому – новоутворення, на третьому – хвороби кістково-м’язової системи, 
на четвертому – травми і на п’ятому – хвороби нервової системи. 

В області нараховується понад 5,3 тис. дітей–інвалідів віком 0–17 років, що складає 2% від 
чисельності дітей. У 2005 році  стали інвалідами 609 дітей (0–17 років), рівень інвалідності 21,7 на 
10 тис. населення цієї категорії. У структурі інвалідності провідне місце займають вроджені вади, 
хвороби нервової системи та розлади психіки і поведінки. 

За останні роки відзначається тенденція збільшення інвалідності через вроджені вади розвитку 
(майже на 30%), вихід на інвалідність дітей з ендокринною патологією, порушенням гостроти слуху, 
від ДЦП. Зростає також інвалідність від хвороб кістково-м’язової системи, травм, отруєнь, інших дій 
зовнішніх факторів. 

Ураховуючи складність ситуації медико-соціального характеру, медична галузь області сьогодні 
має чітку концепцію реформування охорони здоров’я Житомирщини – так звану Дорожню карту 
розвитку медичної галузі, в якій визначено стратегію і тактику структурних змін шляхом 
узаємопов’язаних короткострокових та довгострокових заходів. 

Реалізація реформи галузі в області передбачає відповідні зміни організаційних та управлінських 
засад медичного обслуговування населення і повинна мати правову та фінансову підтримку владних 
структур різних рівнів. 

Згідно з концепцією розвитку охорони здоров’я на 2005-2006 роки планується відкрити та 
укомплектувати належним обладнанням 80 лікарських амбулаторій та ІІ дільниці сімейного лікаря у 
23-х районах. 

Для реалізації намічених завдань в області активно впроваджується Проект Європейського 
Союзу "Фінансування та управління у сфері охорони здоров’я в Україні" в Попільнянському районі 
(отримано обладнання для впровадження ІТ на 98 тис. євро). Маючи позитивні надбання, прийнято 
рішення про початок упровадження напрацьованого проекту ще в 6 районах області. 

З метою підвищення якості і ефективності медичної допомоги, розробки медичних стандартів на 
принципах доказової медицини на базі Житомирського району розпочато впровадження Проекту ЄС 
"Підтримка розвитку медичних стандартів в Україні". 

За підтримки Агенції США і міжнародного розвитку впроваджується проект "Здоров’я матері та 
дитини" (обладнано 17 сімейних пологових залів). 

У рамках реалізації програми "Репродуктивне здоров’я" створено мережу дитячої і підліткової 
гінекології, функціонує обласний центр планування сім’ї та 25 кабінетів у районах. 

За 2005 рік обласним центром захисту матері і дитини придбано: 2 апарати УЗД, 2 інкубатори 
для новонароджених, апарати ШВЛ – 3, "Малятко" – 2, 2 фетомонітори, обладнано 4 реанімаційні 
місця.  

Дихальною апаратурою забезпечено 8 пологових відділень області. 
В області функціонує 172 заклади сімейної медицини, в яких працюють 330 сімейних лікарів 

(забезпеченість на 10 тис. – 2,47). 
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Сімейними лікарями обслуговується понад 48,3% населення області. На базі Житомирського 
базового медичного коледжу за минулий рік підготовлено 70 сімейних лікарів. На засадах сімейної 
медицини відкрито 25 закладів: 16 амбулаторій, із них 13 на базі СЛА, 2 – на базі ФАП і одну міську.  

За рахунок централізованих поставок отримали комплекти обладнання 7 амбулаторій та 6 
ФАПів, 3 амбулаторії отримали сучасні кардіоустановки. 

 Із державного бюджету ЛПЗ області отримали 23 автомобілі підвищеної прохідності "Таврія – 
ДЕУ", 17 з яких отримали районні заклади; обладнання та апаратури на суму 4 млн. 400 тис. грн. Крім 
цього, автомобільний парк ЛПЗ поповнився 18 автомобілями, придбаними за рахунок коштів 
місцевих бюджетів та спонсорів.  

На 2006 рік в області видано субвенцію на придбання медичного обладнання, апаратури, 
санітарного транспорту для ЛПЗ сільської місцевості в сумі 9 млн. 559 тис. грн. 

Із метою покращення оздоровлення та реабілітації дітей із хронічною патологією в м. Бердичеві 
відкрито центр реабілітації дітей. 

В обласній дитячій лікарні на базі неонатологічного центру організовано роботу ліжок для 
етапної реабілітації недоношених дітей, дітей із перинатальним ураженням нервової системи та 
новонароджених з жовтяницею. У складі центру працює виїзна реабілітаційна бригада. 

Виконання пріоритетних напрямків діяльності системи охорони здоров'я області у 2006 році 
та на майбутні роки щодо мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи продовжується [3; 5]. 

Разом з тим, на сьогодні, після 20-х роковин Чорнобильської катастрофи, в області накопичилося 
багато проблемних питань, які потребують вирішення на державному рівні щодо надання медичної 
допомоги та послуг населенню, що постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи і продовжує 
мешкати на забруднених радіонуклідами територіях. 

Зокрема, парк дозиметричних комплексів для визначення вмісту радіонуклідів у організмі 
людини не працює. Кошти на ремонт та повірку не виділяються, у зв’язку з цим вимоги Закону 
України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи" не виконуються. Така ж ситуація і з парком техніки по наповненню Національного 
реєстру постраждалих.  

Залишається гострою проблема нагляду за особами, які зазнали опромінення щитовидної залози. 
Так, після досягнення 18-річного віку, ця категорія населення втратила статус постраждалого, але на 
сьогодні їх віднесено до групи ризику і вони мають право на щорічну спецмеддиспансеризацію. До 
того ж, у жодну зі щорічних статистичних форм цю категорію не включено. 

Непокоїть державний підхід щодо оздоровлення "чорнобильців". Із року в рік коштів на ці 
заходи виділяється все менше і менше, а медичні послуги стрімко дорожчають. За 2005 рік 
оздоровлено лише п’яту частину дітей із числа тих, які потребували санаторно-курортного 
оздоровлення. 

Таким чином, аналіз стану здоров’я постраждалого населення виявив у динаміці негативні 
тенденції щодо погіршення стану здоров’я як дорослого, так і дитячого населення, відмінності в 
рівнях і структурі захворюваності у порівнянні з населенням, яке не підпало під дію радіації, і які 
характерні для раннього і віддаленого періодів упливу наслідків Чорнобильської катастрофи [13]. 
Поліпшення ситуації в найближчому майбутньому не можливе без упровадження термінових 
соціально-економічних заходів з боку держави, уряду, місцевих органів виконавчої влади. 
Першочерговими завданнями системи заходів повинні бути спрямованість на покращення та 
збереження здоров’я населення, покращення демографічних показників, збільшення тривалості життя 
[5]. 

До найбільш актуальних завдань сьогодення і майбутнього слід віднести: 
− вивчення механізмів радіаційних ефектів малих доз опромінення на різних рівнях біологічної 

організації (на генетичному рівні і рівні екосистем) та комбінованого впливу на організм людини 
факторів радіаційної і нерадіаційної природи, розробка повних методів і заходів профілактики 
відділених медико-біологічних наслідків, уключаючи лікарські засоби, які знижують генетичні, 
онкологічні і інші наслідки дії хронічного опромінення; 

−  розробку нових підходів щодо оптимізації природовикористання на забруднених територіях; 
− наукове обґрунтування соціально-економічних проблем із метою покращення життя 

населення та соціально-психологічної реабілітації населення, яке мешкає на забруднених 
територіях; 

− продовження реорганізації ЛПЗ, відкриття ФАПів у малонаселених пунктах, відкриття 
лікарських амбулаторій, надання медичної допомоги на засадах сімейної медицини; 

− подальший розвиток центрів спеціалізованої медичної допомоги; 
− розвиток центрів, кабінетів реалізації хворих; 
− проведення заходів по удосконаленню надання невідкладної і ургентної медичної допомоги; 
− продовження роботи по залученню джерел позабюджетних коштів; 
− удосконалення систем забезпечення оргтехнікою ЛПЗ, новітніми технологіями 

інформаційного забезпечення усіх рівнів; 
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− збільшення обсягів фінансування галузі, урегулювання диспропорцій щодо структури 
бюджету; 

− прийняття нормативних актів на рівні держави, місцевих владних структур; 
− залучення зацікавлених відомств, юридичних, фізичних осіб для вирішення проблем здоров'я 

населення; 
− розвиток ринку медичних послуг. 
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Медико-санитарная помощь населению Житомирщины, пострадавшему вследствие 

Чернобыльской катастрофы. 

В статье изложены результаты исследований состояния здоровья пострадавшего населения через 
20 лет после Чернобыльской катастрофы (в сравнении с показателями здоровья населения области) 

и  медицинские мероприятия по минимизации последствий аварии. 

Tolstanov О.K., Pavlovsky V.A., Torbas O.M., Ulanytsky S.М., Нryban M.P. 
Medical and sanitary help to the population of Zhytomyr region suffering the consequences of 

Chornobyl catastrophe. 
The article studies  the health  of  the population in affected areas. It also analyzes the demographic data 
collected 20 years after the  Chornobyl catastrophe (as compared  with the average health index of the 

region) as well as medical measures taken to minimize its effects. 
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ПРАВИЛА 
для авторів "Вісника Житомирського державного університету імені Івана Франка" 

 

У "Віснику Житомирського державного університету імені Івана Франка" публікуються 
оригінальні (раніше не опубліковані) статті теоретичного і експериментального характеру з різних 
галузей науки. Вони повинні бути певним науковим внеском в ту галузь, якій присвячена робота. 

 

Редакція просить авторів при оформленні статей керуватись такими правилами: 
 Мова рукопису - українська. 
 Рукопис подається на дискеті 3,5 дюйма, що містить матеріали, набрані у вигляді документа 

Word (російський варіант редактора Microsoft Word 97 for Windows чи пізніших версій). До дискети 
додається підписана автором роздруківка тексту. Текст рукопису має бути перевірений коректором 
(філологом), а роздруківка тексту – ним підписана. Матеріал рукопису на дискеті повинен бути 
ідентичним роздруківці. 

2.  Параметри сторінки: формат А4, поля – 3,5 см з усіх боків, верхній колонтитул – 1,27 см, 
нижній колонтитул – 2 см. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті).  

3.  Текст набирається гарнітурою Times New Roman Cyr 10 пунктів, без переносів. Допускається 
виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Бажано 
уникати (там, де це можливо) набору тексту великими літерами. Назву статті не допускається 
набирати лише великими літерами. Необхідно використовувати прямі лапки (не парні). При наборі 
тексту потрібно розрізняти символи дефісу та тире (тире відокремлюється з обох боків пропусками та 
є більшим за довжиною від дефісу). Текст повинен бути виконаним стилем Обычный. Використання 
інших стилів не допускається.  

4.  Параметри абзацу: перший рядок – відступ 0,5 см, відступи зліва і справа – 0 мм, інтервал 
між рядками одинарний, інтервал між абзацами – 0 мм. Вирівнювання абзаців – за шириною (якщо 
інше не передбачено даними правилами). 

5.  Рисунки нумеруються. Елементи окремого рисунку групуються в один об'єкт  і разом з 
надписами поміщаються у рамку, для якої встановлюється горизонтальне вирівнювання по центру 
поля. Нижній абзац рамки містить номер та назву рисунка, виділяється курсивом та вирівнюється по 
центру.   

6.  Таблиці виконуються в редакторі за допомогою пункту меню "Таблиця". 
7.  Формули в статтях мають бути набраними за допомогою редактора Equation Editor і 

відповідати наведеним нижче формам (рис. 1). Параметри редактора формул: розміри - Full 10 pt, 
Subscript/Superscript 7 pt, Sub-Subscript/Superscript 5 pt, Symbol 16 pt, Sub-Symbol 10 pt.  

Крім того, усі формули мають бути вставлені у таблиці без обрамлення: 
Формула вставляється в таблицю без абзацу з виключкою вліво, а номер формули - в другу 

колонку з виключкою вправо. Перша колонка таблиці зсунута відносно поля на 20 мм вправо.   
 

   
 

Рис.1. Параметри для розмірів та стилю редактора формул. 
 
 

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. Матеріали розташовуються у такій послідовності: 
а)  індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю); 
б) ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю); 
в) вчене звання, вчений ступінь, посада (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю); 



 

 

г) місце роботи: назва установи, 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; 

д) персональна e-mail адреса (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);  
е) назва статті (напівжирний шрифт, малі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з 

вирівнюванням по центру); 
є) анотація статті (5 рядків) українською мовою без назви статті і прізвища автора (курсив, 

окремий абзац з вирівнюванням по центру); 
ж) текст статті; 
з) список використаної літератури; 
і) місце для запису дати надходження рукопису до редколегії, наприклад "__"_____ 2000 р. 

(окремий абзац, вирівнювання по правому краю); 
ї) анотації статті російською та англійською мовами. 
 
10.  Список використаної літератури подається у порядку посилань. У тексті статті посилання 

позначаються в квадратних дужках, наприклад, [4]; номер сторінки відділяється двокрапкою, 
наприклад, [6: 35]; номер тому також відділяється двокрапкою, наприклад, [6: 2: 35] (6 пункт списку 
літератури, другий том, 35 сторінка); декілька джерел відділяються крапкою з комою, наприклад, 
[6; 7; 8], [8: 21; 9: 117]. Список починається підзаголовком "Список використаних джерел та 
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, прийматися 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 Зарицькій О.Л. (кім. № 213 центрального корпусу).  

Дискети з текстами статей авторам не повертаються.  
 

Редколегія 
 



 

 

П О С Т А Н О В А 
 

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 
 
"Бюлетень Вищої атестаційної комісії України", № 1, 2003 р. 
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