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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
УДК 1 (091) (430)
О.Л. Воронюк,

аспірант
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
НІГІЛІСТИЧНИЙ ІНДИВІДУАЛІЗМ МАКСА ШТІРНЕРА
У статті в контексті нігілістичного світогляду розглядаються головні ідеї книги Макса Штірнера
''Єдиний та його власність''. Розкрито критику Штірнером ''примар'' людської сутності. Подана
характеристика позитивної програми філософа, проаналізовано сутність понять ''Я'' та ''єдиний''.
Ідеї Макса Штірнера (справжнє ім’я – Йоганн Каспар Шмідт) (1806 – 1856 рр.) по-справжньому
стали відомими тільки через півстоліття після виходу його книги ''Єдиний та його власність'' (1844). У
наш час кризи колективістських цінностей, коли все більше індивідуальна кризова свідомість,
шукаючи шляхи свого подолання звертається до феномену нігілізму, варто ще раз проаналізувати
його погляди, які на десятиліття випередили розвиток ідей індивідуалізму та анархізму, предтечею
яких вважають Штірнера.
У центрі філософії Штірнера лежить фейєрбахівська людина. Як учень Фейєрбаха, він виходить із
її божественної природи, вважаючи, що Бог – лише відчужена сутність людини, якій вона молиться.
Штірнер на цьому не зупиняється й робить із цього найрадикальніші висновки. З цього випливає, що
людина – творець світу, однак через відчуження вона не усвідомлює цієї ролі творця. І через це
неусвідомлення з’являються ''примари'', ''привиди'' – ідеї, в які людина вкладає вищі цінності, однак,
котрі реально не існують. Через це забувається й відсувається на другий план конкретна особа – ''Я'',
яка і є творцем цих ''примар'' та цінностей. Саме тому Штірнер висуває вимогу позбутися цих
''привидів'', оволодіти цими цінностями, тим самим на їх місце поставивши новий ідеал, нового Бога –
''Я''.
За Штірнером, як правильно зазначає А. Камю, ''історія є лише багатовічним посяганням на
принцип єдиного, яким є ''я'', принцип живий, чітко визначений, переможний, який протистоїть гніту
ряду абстракцій…'' [1: 217]; усі періоди історії люди були одержимі певними ідеями, духами, котрі
були шкідливими абстракціями, що існують тільки в людській голові. Будучи одержимими ідеями,
намагались надати їм буття, вселити дух в плоть. Однак, за Штірнером, це неможливо реалізувати
повною мірою, тому що ідея не має буття. Буття ж Штірнер ототожнює з тілесністю.
Держава, Бог, община, сім’я, право, обов’язок, релігія, культура, істина, людство, філантропія,
батьківщина тощо – це не реальність, а всього лише сфера ідей, фантоми, котрими одержимі люди.
Для них цінності лежать саме в цій площині, площині духу, тоді як справжні цінності містяться в
площині емпіричній, чуттєвій. Саме ці абстракції не дають побачити за Людиною особистості, вони
нівелюють те єдине, неповторне, що знаходиться в кожному з нас. Нинішня епоха відрізняється
тільки тим, що на місце фантома Бога поставлено фантом Людини. Тому Штірнер і не сприймає ідей
Реформації, Великої Французької революції та інших, нібито прогресивних, подій в історії людства.
Їх прогресивність тільки половинчата, бо пропонує альтернативою попереднім цінностям інші, однак
такі ж святі, як і попередні. Вказані події привели до торжества не одиничної людини, ''Я'', а до
торжества буржуа, громадянина, політичної Людини.
Релігія для Штірнера несприйнятлива через те, що примушує молитися єдиному творцю, судді та
власнику світу – Богу, який, як було вище зазначено, є лише однією з форм відчуження людини;
поруч із реальним світом релігія творить потойбічний, ''істинний'' світ, вмістилище справжніх
цінностей, у який потраплять тільки ''добрі'' люди – не егоїсти. Тому релігія принижує ''природну''
людину з усіма її інстинктами, потребами, особливостями. Для релігії усі грішники, а Штірнер
стверджує протилежне: ''… усі Ми надто досконалі! Адже в кожну певну мить Ми – все, чим Ми
можемо бути і Ми зовсім не зобов’язані бути більшим'' [2: 422].
Християнство, за Штірнером, поділило історію на два періоди – до народження Христа язичники
намагались ідеалізувати дійсність, а після – християни намагались реалізувати ідеал. Ця спроба
привела до утворення ще одного привида – Людини. Штірнер вважає головним питанням
християнства питання буття Бога – йому як ідеї намагаються надати буття, плоть, і для цього
''християнство починає з того, що Бог стає Людиною, і воно здійснює свою справу навернення і
спокути для того, щоб приготувати Богу обитель в кожній Людині й у всьому людському і все
пронизати духом; воно працює для того, щоб приготувати обитель ''духу'' [2: 428]. Таким чином,
змінилася лише сама вища істота: замість Бога люди почали поклонятися Людині.
© Воронюк О.Л., 2007
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Для християнства не важлива конкретна особистість, для нього важлива ідея, якою є Людина.
Неповторність кожного ''Я'' було знецінено шляхом оголошення примату духу над тілом. Ефемерна
суперечність між людиною, яка вона є, і якою вона нібито, за християнськими нормами має бути,
породила есхатологічні уявлення. А релігійний страх, за Штірнером, деформував людину: зі
свідомого творця вона перетворилась на ''одержимого'' учня, котрий із дитинства починає засвоювати
стандарти, норми поведінки суспільства.
З тих же міркувань Штірнер критикує державу – уособлення гегелівського абсолютного духу. Він
не бачить суттєвих відмінностей між церквою та державою – головне, що вони залишаються
священними. Держава така ж свята, як і церква, змінився лише об’єкт поклоніння: ним стала Людина;
просто потойбічне поза нами (Бог) перемістилося всередину нас (Людина). Для держави й громадян
святими (тобто, недоторканими) є право, закони, власність. Головний ворог держави – егоїст,
особистість, котра не визнає ці атрибути священними. Завдання держави – виховання
''законослухняних громадян'', вона є ще одним інкубатором з виробництва ''святого'' продукту – на
цей раз Людини. Проти егоїста держава бореться різними засобами, одним із яких є принцип рівності.
Штірнер пише: ''Перед цим Богом – державою – зник усілякий егоїзм, і перед ним усі рівні; усі, без
будь-яких відмінностей, були ''людьми'', тільки ''людьми'' [2: 127]. Рівність, за Штірнером, – це святе
право, а рівність усіх ''лише привид, оскільки будь-яке право не що інше, як дозвіл, тобто акт
милості…'' [2: 245]. У цьому контексті він не сприймає сучасних йому політичних доктрин:
лібералізму, соціалізму, комунізму та анархізму. Усі ці течії, що вийшли з лона християнської любові
до Людини, вважають людське найважливішою характеристикою Я. Усі вони шукають і вважають
головним в людині те, що зближує й споріднює її з іншими, і на цю сферу людської природи
суспільство накладає свої права. Так, християнину потрібен дух, ''лібералу – моя людяність''.
Лібералізм прагне свободи для держави, релігії, совісті тощо, тому їхня свобода для Штірнера ''моє
рабство''. Ліберали – це жебраки, котрі випрошують свободу у фантому – держави – і тому ніколи
самі не стануть вільними. Їх свобода завжди має в собі прагнення до нового панування. Самому взяти
свободу – ось суттєва відмінність егоїста від ліберала.
Анархізм в обличчі Прудона прагне власності для суспільства, тому для Штірнера він нічим не
кращий від лібералізму, оскільки вимагає пожертвувати інтересами одиничного задля ''всезагального
блага''. Комунізм же вирішальною характеристикою людини робить її здатність до праці, тоді як
конкретне ''Я'' стоїть вище цієї характеристики. Штірнер міркує наступним чином: я можу працювати
професором, міністром, генералом, однак, по суті, це може робити кожен, моя ж особливість
виходить за межі характеристики праці. Комунізм хоче зробити усіх однаковими жебраками, котрі
володіють абстрактним багатством – своєю здатністю до праці.
Для Штірнера не суттєво, яка саме держава перед ним – монархія чи республіка – він бунтує проти
держави як самої ідеї: ''Будь-яка держава – деспотія, незалежно від того, чи панує один деспот, чи їх
багато, як в республіці, де панують усі, тобто, один панує над іншим'' [2: 233]. У державі егоїст, ''Я'',
не має жодних своїх власних прав: тільки держава вирішує, давати тобі право чи ні. Держава забирає
у вільної особистості право наказувати, а суспільство – право володіти. Однак власність є не тільки
матеріальною, існують ще й думки, переконання ''Я''. Що з ними робить суспільство і держава? За
Штірнером, і цю власність в егоїста забирають, роблячи її безликою, загальнолюдською і тим самим
перетворюючи ще на одного фантома.
Таким чином, і держава, і релігія прагнуть змусити людину відмовитися від свого ''Я'', через
виховання та культуру спрямовуючи ''приручених рабів'' до реалізації чергового ідеалу-фантому:
''…стверджуючи, що моральність, свобода, гуманність – це ''сутність'' Людини, так само як і релігія,
політика прагне ''виховати'' Людину, підтримувати прояви її ''сутності'', її ''призначення'', взагалі
зробити з неї щось, а саме – ''істинну'' Людину; релігія намагається зробити її ''істинно віруючою'',
політика – ''істинним громадянином чи підданим''. По суті все зводиться до одного й того ж, як би не
назвати ''призначення'' – божественним чи людським'' [2: 288]. А за Штірнером, людина немає
жодного вищого призначення: вона вже є те, що вона є, не більше, і не менше, і такі прагнення
''одержимих'' лише відволікають її від реалізації своєї сутності, що для ''Я'' полягає в споживанні
життя як свічки, спалюючи її.
Нігілізм Штірнера стосується й моралі. У своїй критиці він, власне, стає ''над'' мораллю, що до
нього (на думку Штірнера) ніхто не робив. Вона в Штірнера є ще одним проявом релігійної
''перебудови'' людини: ''Моральний вплив починається з приниження, та він навіть є не що інше, як це
приниження, ломка і примус мужності до покори'' [2: 107]. Також він відкидає принцип любові
''одержимих'', який полягає в створенні ''над'' Людиною трансцендентного світу, який переповнений
''привидами'', в жертву котрим мають бути принесені особисті інтереси кожного. Вони, ідеї, мають
стати первинними, егоїзм – вторинним. А той, хто цього не робить, є відступником, якого треба
ненавидіти й переслідувати. Тобто, принцип всезагальної любові заперечує сам себе і християнський
Бог стає Богом ненависті. Таким у Штірнера є сенс дії ідеї любові – ''справедливість''. Це не означає,
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що він взагалі виступає проти любові, його бунт спрямований знову ж таки проти її священного,
релігійного характеру: ''З любові природної Людини зробили шляхом виховання заповідь'' [2: 343].
Любов зробили певного роду податком, який ''істинна'' Людина платить суспільству. А егоїст любить
не тому, що це його обов’язок, покликання як ''істинного християнина'' а тому, що це відповідає його
внутрішній сутності й робить щасливим.
Штірнер вважає, що абстрактну людину любити легше, ніж одиничну, конкретну (цим і
пояснюється швидке поширення ідей гуманізму), тому ''одержимі'' і люблять фантоми. Більше того,
любов до Людини неможлива без ненависті до ''Я'': ''Ви любите людей, тому катуєте одиничну
особистість, егоїста; ваша любов до Людини – це катування Людини'' [2: 346].
Так Штірнер тотально критикує надчуттєвий світ людини. Яку ж позитивну програму він
пропонує?
Усім вищенаведеним ''примарам'' він протиставляє єдину, на його думку, реальність – ''Я''. Воно в
Штірнера одиничне, конкретно-емпіричне, у всій своїй складності, з усіма потребами, прагненнями,
єдністю тіла й душі; воно не добре і не зле, воно стоїть, користуючись термінологією Ф. Ніцше, ''по
той бік добра і зла'', воно ідеальне, невинне й неповторне, тобто, божественне. Штірнер не ділить ''Я''
на ''я'' інтелектуальне та ''я'' чуттєве, ''я'' нижче та ''вище''. ''Я'' не є ієрархією, все в мені єдине. ''Я''
більше, ніж ідея і жодне поняття чи властивість не можуть до кінця виразити його сутність, тому що
він, як і Бог, досконалий і не має до чого прагнути. А.Б. Рукавішніков, розмірковуючи про
божественну сутність штірнеріанського ''Я'', пише: ''… він – повне й вільне самовизначення від
початку до кінця. Для нього немає норми, немає гріха, бо йому доступне тільки одне:
самовизначення, що витікає з надр його власної досконалої сутності'' [3: 22].
Людське – не найважливіша характеристика людини, ''Я'' покладаю себе людиною лише для того,
щоб цим користуватися, це моя власність, а не моя сутність; сутність ''Я'' – своєрідність; її Штірнер
ототожнює з творчим началом; від інших ''Я'' мене має відрізняти моє власне творіння, те, що можу
створити ''Я'' як єдиний. Він пише: ''Старому лозунгу: ''Шануйте Бога'' – відповідає сучасний:
''Шануйте Людину''. Я ж віддаю перевагу шанувати себе самого'' [2: 166]. Своєрідність якісно
відрізняється від ідеї, вона лише ''опис власника'', ''єдиний'' володіє нею, а не навпаки. Вона ''охоплює
собою все самобутнє й відновлює добре ім’я всього того, що опорочено християнством'' [2: 206]. А
опорочено cаме своєрідність, егоїзм.
Штірнер визначає своєрідність як протилежність свободі лібералів, що може існувати лише в
царстві гріха: ''Своєрідність же,… є вся моя сутність і все моє буття, – це Я сам. Я вільний від того,
чого позбувся, власник же Я того, що в моїй владі, над чим Я паную'' [2: 190]. Сутність свободи в
Штірнера негативна – вона зводиться до питання ''від чого вільний?'', своєрідний ''Я'' вільний же a
priori, бо він є найвищим принципом, найвищою цінністю. Своє відношення до світу ''єдиний'' має
формувати тільки на принципах панування та володіння: ''Свою свободу по відношенню до світу Я
забезпечую для себе тим, що привласнюю собі цей світ, ''захоплюю і займаю'' його для себе яким би
то не було насильством, силою переконання, прохання, категоричної вимоги, навіть лицемірства,
обману і т.д., бо засоби, котрими Я для цього користуюсь, співвідносяться з тим, що Я собою
представляю'' [2: 199]. Для егоїста все, що лежить поза ним не мета, а тільки засіб, мета ж – він сам,
він вчиняє егоїстично, руйнуючи усі ''святі'' ідеали і шукаючи цінність лише в самому собі. І світ ідей
має позбутися автономності, і він має стати засобом. Для цього Штірнеру замало вбити Бога, треба
ще й вбити Людину.
Головна властивість ''єдиного'' та головний принцип у відносинах з іншими ''Я'' є сила. За її
допомогою ''Я'' оволодіваю тим, що не є моє і повстаю проти можливого панування над собою, тим
самим повертаючи себе самому собі. Можна сказати, що нігілістичний бунт є природнім станом
егоїста.
Штірнер проти поняття ''права'', оскільки воно передбачає суддю, почуття провини й покарання.
Суддею є Бог або ж Людина. Однак ''єдиний'' невинний, безгрішний, досконалий, тому ''Я'' є право й
сила: ''Я маю право на все те, що Я можу осилити. Я маю право скинути Зевса, Ієгову, Бога та ін.,
якщо можу це зробити, якщо ж не можу, то ці боги завжди залишаться відносно мене правими і
сильними'' [2: 225]. Руйнуючи за допомогою сили фантоми і підкоряючи їх собі, ''Я'' відкриваю за
ними себе, тобто, ''Я'' стаю всім у всьому. ''Я'' руйную будь-яке уявлення про есхатологію, бо лише
''Я'' – мета історії: ''Історія шукає Людину, але Людина – це Я, Ти, Ми. Її вважали якоюсь таємничою
істотою, божественною; спочатку це був Бог, потім він став Людиною (людяність, гуманність і
людство), і, нарешті, він виявився як одинична, кінцева особистість, як Єдиний'' [2: 290-291].
Щоб стати всім у всьому, Штірнер і пропагує крайній нігілізм. Він розуміє ''Я'' не так, як Фіхте: ''Я
– це все''. Ось як він характеризує дійсне ''Я'': ''Але Я – не є все, Я руйнує все, і тільки самознищуюче,
яке ніколи немає буття, кінцеве Я є дійсне Я. Фіхте говорить про ''абсолютне Я''. Я ж говорю про себе,
про тимчасове Я'' [2: 217]. Іншими словами, Штірнер проти надання буття ''абсолютному Я'', котре є у
Фіхте ідеєю, духом.
5

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 32. Філософські науки

Не випадково на початку своєї книги Штірнер заявляє: ''В основу своєї справи я поклав ніщо''. І з
цього ''ніщо'' ''єдиний'' творить сам себе і стає всім у всьому. Тобто, у Штірнера нігілізм має креативні
атрибути. Категорія ''ніщо'' має й інший сенс: покладаючи себе людиною, ''Я'' не розділяю себе на ''Я'',
що покладає, і ''Я'' покладеного: Я – єдиний, ''Я одночасно і творець, і творіння''. Штірнер пише: ''Я,
котре досконале так же, як і Бог, є ніщо для всього іншого… Я, що значить – єдиний'' [4: 9]. Тобто,
''ніщо'' – це все у всьому, чим має для себе і по відношенню до світу стати ''Я''. Це хаос деструкції,
однак у Штірнера він набуває певного позитивного змісту, а ''ніщо'' стає творчим началом.
Отже, єдиний стає власником світу, своєї сили, всім у всьому. Який же спосіб володіння цією
власністю? Штірнер відповідає: ''Безумовний''. Моя власність означає безмежне панування над будьчим. Раб отримує в ленне (дароване) володіння свою ж владу і власність, яка, однак, вже освячена й
називається ''правом Людини'', далі раб отримує своє становище в суспільстві разом із почуттям
вдячності верховній сутності за це, зрештою раб отримує у володіння сам себе, свою цінність.
Держава як ''привид'' є не що інше, як посередник між багатьма ''Я'' у справі власності. Коли ''Я''
усвідомлюю свою силу, мені не потрібен ''сеньйор'', який з милості наділить мене моєю ж власністю.
Штірнер задає риторичне запитання і тут же відповідає: ''Але хіба Я не можу проголосити себе і
господарем, і посередником, і своїм власним Я? У цьому випадку виходить наступне:
Моя сила – моя власність.
Моя сила дає мені власність.
Моя сила–Я сам, і завдяки їй Я є моя власність'' [2: 221]. Таким чином, тільки ''Я'' наділяю себе
правом власності на ті чи інші речі за допомогою сили. ''Отже, що таке моя власність? – запитує
Штірнер і відповідає. – Тільки те, що в моїй владі!'' [2: 304]. Усі питання власності має вирішувати
Сила: не моїм є те, що я не в силах собі привласнити. А з цього випливає імморалізм Я-єдиного: в цих
питаннях вирішальну роль відіграє не любов, чесність, справедливість і т.д. Штірнер визнає тільки
Силу.
Однак, як може така егоїстична, конкретна особистість співіснувати з іншими людьми, адже
людина – істота соціальна, і без спілкування та взаємодії з іншими вона просто перетвориться на
звіра? Вихід один: кожен має стати єдиним. Це має статися в результаті бунту, повстання проти
''привидів''. Саме повстання, а не революція має привести до панування єдиного. Революція знищує
форми ''святості'', однак не саму святість, тому що революцію здійснює фантом ''народ'' заради ідеалів
фантому ''народу''. Повстання ж має знищити саму ідею духу. На уламках зруйнованого світу ідей і
має виникнути царство єдиних – ''союз егоїстів''. Тут прослідковується універсальний та
всеохоплюючий характер поглядів Штірнера.
Власне, ця концепція ''союзу егоїстів'' слабша за нігілістичну критику ''привидів'' людської
сутності. Складається враження, що Штірнер цим ''союзом'' робить певну поступку своєму ж
нігілізму, який дійшов до останньої межі. Так, союз, на його думку, відрізняється від традиційної
побудови суспільства тим, що існує для задоволення потреб ''Я'', а не навпаки. ''Єдині'' не мають по
відношенню до союзу жодних обов’язків, а союз – жодних прав. Союз (або асоціація ) може
обмежувати свободу ''Я'' (ми в будь-якому разі себе чимось обмежуємо), однак не власність егоїста,
як це робить суспільство. Мета союзу – не привид свободи, про який мріють ліберали, соціалісти,
комуністи, анархісти, а збереження своєї особливості. Іншими словами, в союзі ''Я'' стою над ним, у
суспільстві – воно наді мною.
У цьому сенсі було б невірно називати Штірнера демократом, котрий прагне звільнити й тим
самим зрівняти усіх. У ''союзі'' принцип рівності є неможливим, адже сили кожного неповторного ''Я''
не може бути однаково, а, отже, і однакової кількості власності також. Іншими словами, кожен ''Я''
володіє світом, своєю власністю в міру своєї сили. Власне, цей союз є не що інше, як поверненням у
додержавний стан ''війни всіх проти всіх'', в якому, за Штірнером, виживають лише ті, хто є більшим
егоїстом, тобто, сильнішим, ніж інші. Мислячи суто в політичній та соціальній площині, цей аспект
його концепції можна сміливо назвати утопічним.
Штірнер попри усю суперечність своїх поглядів не є апологетом анархії та хаосу, бездумного
нігілізму. Його філософія виходить за межі соціально-політичних теорій. Глибинна суть його
концепції ''єдиного'' полягає в поверненні людині функції творця цінностей. Творець не відділяє себе
від свого творіння, він не ставить його над собою, і не служить йому, він не одержимий ним, його
творіння ніколи не стане ''річчю в собі''. Не стане тому, що ''єдиний'' завжди знищує свою власність, а,
отже, і себе, і з цього ''ніщо'' творить себе знову. Коло замкнулося.
Таким чином, ''єдиний'' Макса Штірнера є більше інтуїтивним передчуттям, ніж конкретною
програмою чи ідеологією, і саме так слід його сприймати. Так, Штірнер проти ідей, яким служить
людина, однак він і сам принцип ''Я'' підносить до рангу універсального, всезагального. Це
вважається недоліком його поглядів. Проте, з іншого боку, цим Штірнер і виходить із заплутаних
лабіринтів нігілізму, в якому блукає його Я-єдиний. Негативно ставлячись до сфери духу, Штірнер
сам бунтує в цій сфері і тут створює свого ''єдиного''. Даючи оцінку ''Я'' Штірнера А. Гольдшмідт
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слушно визначає його як генія, ''що художньо протистоїть світу'' [5: 498]. Тому концепцію Штірнера
можна назвати поруч з універсальною і латентно елітарною, бо всі не можуть бути геніями, творцями
та власниками свого ж створеного світу. Не всі можуть почути Штірнера, а він ''…закликає людей,
кожну одиничну особу, обернутися до себе, щоб побачити, що сутність лежить в них самих і що вони
лише помиляються, покладаючи її поза нами'' [6: 397-398]. Не всі наважаться поринути в ''ніщо'', щоб
там знайти свою власну неповторність творця (і якої там може не бути). Повертаючи ''Я'' функцію
свідомого творця свідомо чи несвідомо Штірнер надає своїй концепції статусу гуманістичної, тим
самим возвеличуючи людину до статусу міри усіх речей.
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Воронюк А.Л. Нигилистический индивидуализм Макса Штирнера.
В статье в контексте нигилистического мировоззрения рассматриваются главные идеи книги
Макса Штирнера "Единственный и его собственность". Раскрыто критику Штирнером
''призраков'' человеческой сущности. Подана характеристика позитивной программы философа,
проанализирована сущность понятий ''Я'' и ''единственный''.
Voronyuk. O.L. The nihilistic individualism of Max Stirner.
The article deals with the main ideas of the book "The Ego and His Own" by M. Stirner in the context
of nihilistic worldview. There revealed the "phantoms" of human’s essence criticize by Stirner. There
is given the characteristic of philosopher’s positive programme and analyzed the essence of the ideas
"I" and "The Ego".
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АРХЕТИП ЯК ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ФЕНОМЕН
У статті досліджується розуміння архетипу в історико-філософській літературі. Особлива увага
зосереджена на тлумаченні поняття "архетипу" у філософських концепціях М. Еліаде, К. ЛевіСтроса, С. Кримського, К. Юнга. Феномен архетипу експлікується в тих сферах духовного життя
людини, де є прототипи та повторюваність, зокрема в міфології, фольклорі, мистецтві, культурі
загалом.
Самовизначення української нації в духовно-ментальному просторі європейської цивілізації на
початку ХХІ століття потребує співставлення різних, нерідко діаметрально-протилежних ціннісних
настанов. Тим більше, що зростання темпу життя, швидка поява інноваційних технологій, поширення
глобальних систем зв’язку, збільшення в геометричній прогресії споживчих потреб наштовхується на
нездатність людини так само швидко зрозуміти, переосмислити, сприйняти нове. Відбувається, за
твердженням О. Тоффлера, футурошок, жах перед майбутнім, спричинений розривом між минулим та
прийдешнім. На шляху подолання розриву світоглядних засад, нівеляції цінностей, втрати духовних
орієнтирів важливого значення набуває дослідження позачасових носіїв соціокультурного буття
людини. Адже розвиток людської спільноти це не лише зміна одних інституцій чи уявлень іншими,
але й існування вертикальних інформаційно-енергетичних структур, які пронизують історичний
процес від найдавніших часів до сучасності. Такі структури (архетипи) передаються із покоління в
покоління, забезпечуючи тяглість духовної традиції. З огляду на це, вкрай важливого значення
набуває дослідження різних підходів до розуміння поняття "архетипу" у вітчизняній та зарубіжній
історико-філософській літературі.
Хоча проблема архетипів є наріжною для всієї європейської філософської думки, вона не стала
предметом детального аналізу в українській історико-філософській літературі. На сучасному етапі в
Україні з’являються поодинокі дослідження, котрі торкаються аналізу окремих аспектів такої
проблематики, зокрема архетипової концепції К. Юнга [1]. Однак, в цілому проблема розуміння
архетипу в концепціях вітчизняних та зарубіжних авторів залишається недостатньо дослідженою, а
тому перспективною сферою історико-філософських студій.
Метою дослідження є аналіз поняття "архетипу" в концепціях українських та зарубіжних
філософів.
Загальновідомо, що кожна історична епоха базується на типових константах, які є основою
духовного життя людської цивілізації. У різних філософських концепціях вони отримують різні
назви: "архетипи", "праобрази", "універсалії", "інваріанти", "форми без змісту", "наскрізні
інформаційно-енергетичні структури". Інваріантність простежується в тих сферах духовного життя
людини, де є прототипи та повторюваність, зокрема в міфології, фольклорі, мистецтві, культурі
загалом. Навіть за опосередкованого опису міфу неможливо уникнути таких слів, як
"першоелементи", "першообрази", "схеми", "типи" та їх синонімів, котрі зводяться до поняття
"архетипу". Досить часто термін "архетип" вживають на позначення й висхідних схем уявлень, і
загальнолюдських міфологічних мотивів, і першообразів, і першоелементів. Значна частина цих
понять співвідносяться між собою, наприклад, першообраз і першоелемент можуть розглядатися як
тотожні складові мотиву.
У західній філософії ідею праобразів-архетипів висловив ще Платон. Він називав первинний світ
ідей світом вічних праобразів, які шляхом еманації втілюються в матеріальному світі, де володіють
несправжнім буттям. На противагу плинним речам, ідеї вічні. Зокрема, "праобразом, часу стала вічна
природа, оскільки праобраз є те, що існує цілу вічність, поміж тим як [відображення] виникло, є і
буде на протязі цілісного часу" [2: 478-479]. Власне й сам термін "архетип" ("праобраз") ґрунтується
на платонівській традиції. Через філософію неоплатоніків та стоїків ідея архетипів була перенесена в
християнську теологію та антропологію, згідно з якою рух людини, як творіння та праобразу Божого,
до архетипу є здійсненням задуму Бога про призначення людини.
На архетиповому характері міфології свого часу наголошував Ф. Шеллінг. Міфологія, на думку
німецького філософа, не може бути оманою, вона істинна, якщо взяти її за передумову. Будь-яку
міфологічну оповідь, слід розуміти не схематично і не алегорично, а символічно [3: 110]. До того ж
символи позначають не лише ідеї, вони самі для себе є наповненими значення незалежними
істотами [3: 149]. Висхідним поняттям у розумінні міфу для Ф. Шеллінга є поняття "першообразу" як
загального "споглядання універсуму". А тому у різних міфологіях слід вбачати лише моменти – миті
процесу, який проходить через усе людство [4: 381]. Отже, міфи – це "пророчі передбачення"
нескінченного світу в його минулому, теперішньому і майбутньому.
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Значний внесок у вироблення поняття "архетипу" через аналіз співвідношення міфологічного і
типового у культурі зробив Т. Манн. На думку німецького мислителя, у процесі вивчення минулого
на перший план виходить інтерес до типового, загальнолюдського, того, що вічно повторюється і є
позачасовим. У типовому є багато від міфічного. Типове, так само, як і міф, – це висхідний взірець,
початкова форма життя, позачасова схема, здавна задана формула (архетип. – К.Н.), яка заповнюється
життям [5: 704]. А відтак, міф розуміється Т. Манном як найдавніша форма архетипізації культури.
Слід зауважити, що подібне розуміння архетипу стало наріжним для філософії ХХ століття.
У наукову сферу теорія архетипів була введена К. Юнгом. Вивчаючи духовний стан сучасного
західного суспільства, дослідник не раз вказував на його хворобливий стан, перебільшену увагу до
матеріальної, раціональної сторони життя. Причиною такого стану стала "втрата розуміння західним
суспільством значення символічного дискурсу. Втрата символічного сприйняття була катастрофою в
масштабах не тільки окремої особи, а й усього суспільства загалом" [1: 60]. На особистісному рівні це
втілювалося в збільшенні кількості неврозів та депресій, загальному відчутті безглуздості життя, на
рівні соціальному – в поширенні епідемій новітніх віровчень, котрі часто набували політичного
забарвлення.
Вагомим здобутком К. Юнга є виокремлення феномену колективного несвідомого людства, яке
ретранслюється у формі архетипів. Архетипи постають концентрованим вираженням психічної
енергії, що актуалізується об’єктом. Образи колективного несвідомого, на думку вченого, можуть
біологічно успадковуватися, адже міфи закладені у структуру людської душі. Водночас архетипи як
категорії символічної думки переходять в образну мову. Вони однаково присутні у свідомості
психічно хворих, пересічних людей і геніїв [6: 250], де виконують роль захисту психічної рівноваги
особи. Звичайно, важко довести наявність колективного несвідомого в свідомості пересічної людини,
однак очевидні сліди міфологічних образів можна знайти у сновидіннях. До того ж, існування
колективного несвідомого легко простежити на прикладах розумових розладів, насамперед
шизофренії. У свідомості хворих виринає вражаюча кількість міфологічних образів [7: 170],
символіку яких можна пояснити лише історією розвитку всього людства. Архетипи, за К. Юнгом, є
структурно-енергетичною основою, навколо якої формується духовний простір індивіда. Кількість
архетипів прямо пропорційна кількості типових життєвих ситуацій [8: 91]. Відтворення, актуалізація
архетипів є "кроком у минуле", поверненням до первісних засад духовності. На підставі цього
міфологія розглядається прямою реалізацією архетипів.
За відсутності єдиної загальноприйнятої релігійної структури, на думку юнгіанця Е. Едінгера,
архетипи експлікуються в різних сферах людської діяльності. Одним зі шляхів реалізації архетипів є
їх проектування на суспільні або світські проблеми, у яких загальнолюдська цінність надається
особистій владі, певному рухові або тій чи іншій формі політичної діяльності. Зокрема, "це
відбувається у нацизмі як праворадикальному русі та в комунізмі як ліворадикальному русі, а також у
расизмі" [9: 67]. Унаслідок цього особистісні, політичні, нерелігійні форми суспільної діяльності
набувають несвідомо-релігійного, ірраціонального змісту.
Близьким до розуміння архетипу є визначення символу у філософії П. Флоренського. За
твердженням російського філософа, символ є реальністю спорідненою іншій зсередини за силою, яка
її творить. Ззовні ця реальність лише подібна на іншу, але не тотожна їй [10: 424]. Подібність символу
й того, що він символізує, встановлюється за різними ознаками. Щоправда, значення цих ознак
нагадувальне, а не образотворче. Вони привертають увагу до символу, а не витворюють сам
символ [10: 424]. Символіка, за П. Флоренським, не витворюється кимось, не виникає через
зумовленість, а відкривається духом у глибинах нашого єства, в осерді всіх життєвих сил і звідти
виводиться, втілюючись у низці послідовних, накладених одна на одну оболонок.
У 20-ті роки ХХ століття О. Лосєв, сприйнявши софіологічні ідеї П. Флоренського про
співвіднесеність образу і першообразу, про насиченість образу випромінюванням, енергією
першообразу, формулює філософію імені. Проаналізувавши діалектику міфу, О. Лосєв констатував,
що людина як особистість здатна до самоствердження й вияву своєї енергії лише через міф. Усе
життя людини, зазначає дослідник, "постає раптово як безкінечний символ, як найскладніший міф, як
вражаюче диво". Поряд з ідеєю та її становленням у сфері ідеального російський філософ виділяє "те,
що насправді керує будь-яким становленням", "справжній першообраз як чисту парадигму, ідеальне
втілення відокремленої ідеї" [11: 145]. Отже, розуміння першообразу О. Лосєвим споріднене за
семантикою із теорією архетипів.
Співзвучною з проблемою архетипів, універсалій та інваріантів є концепція відомого філолога
О. Веселовського щодо взаємодії форми і змісту. Згідно з нею, форма розуміється як низка незмінних
вічних елементів, які переходять у спадок від покоління до покоління, мандруючи світом. Ці вічні
елементи і є, зрештою, загальновживаною і невідомо ким складеною мовою (койне). Натомість зміст
постійно змінюється. Вливаючись у старі форми, він оновлює та наближає їх до культурноісторичних запитів відповідної епохи. Історичні умови спонукають до життя то одну, то іншу забуту
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форму [12: 494; 500]. Запропонована О. Веселовським інтерпретація мотиву тотожна до поняття
"архетипу", через який первісне мислення відповідає запитам буття.
Ідея інваріантності, висунута О. Веселовським та іншими представниками казанської
лінгвістичної школи в кінці XIX століття, плідно розроблялася на всіх рівнях лінгвістичного аналізу.
Вона стала важливим елементом структурної парадигми в методології гуманітарного пізнання – від
Ф. де Соссюра, В. Проппа, К. Леві-Строса до М. Фуко. Її висхідною ідеєю стала думка про єдність
духовного розвитку людства, яка найповніше втілюється у сфері міфології. Свого часу К. Леві-Строс
звернув увагу на те, що за виняткової різноманітності одні й ті ж міфи відтворюються фактично
однаково в різних точках світу. Це ставить дослідника перед проблемою, якщо зміст міфів
казуальний, то як пояснити надзвичайну схожість їх сюжетів у різних міфологіях [13: 153]. Виходячи
з цього, безперечна цінність міфу полягає в тому, що події, які відбуваються в певний проміжок часу,
продукують постійну структуру, одночасову для минулого, теперішнього й майбутнього. У цьому
питанні ідеї К. Леві-Строса парадоксальним чином співпадають із поглядами К. Юнга. Архетип і
відповідні до нього міфологеми К. Леві-Строс вважав категоріями символічної думки [14: 166].
Однак, французький етнолог критикував концепцію К. Юнга за припущення про сталість
архетипових образів та спадковий характер їх передавання.
Апелюючи до несвідомого як певного вмістилища архетипів, котрі, на відміну від юнгівських, є
формальними, а не змістовними, К. Леві-Строс вказував на архетипові корені будь-якого
структурування. Структурна методологія має смисл лише тоді, коли вона оперує інформаційноенергетичними структурами, моделями чи архетипами. З цього приводу У. Еко зауважував, що про
структуру можна говорити лише тоді, коли певні феномени зводяться до єдиної константної
моделі [15: 270]. А втім, структура – це не модель на усі часи, а характерна форма, якої набирає
система культурних детермінацій у визначений період часу.
Дослідження "архе" стало ключовим для монографії М. Еліаде "Миф о вечном возвращении.
Архетипы и повторяемость". "Архе" у первісному значенні – це оповідь про народження й життя
богів. Стародавні міфи, на думку М. Еліаде, є своєрідним відтворенням архе у сфері мислення, у
ритуалах чи будь-якій іншій діяльності, навіть зовсім не пов’язаній з міфом. Увесь світ, де живе
людина, всі гори, яких вона сягає, заселені й оброблені землі, ріки, міста, святилища мають позаземні
прототипи, своєрідні "проекти", "зразки", "двійники", що існують на вищому космічному
рівні [16: 21-22]. Однак, не все у світі має такі прототипи, наприклад, пустелі, де живуть чудовиська,
необроблені землі, невідомі моря, куди не наважиться пливти жоден мореплавець не мають власних
прототипів. Історична подія, якою б важливою вона не була, не утримується в народній пам’яті,
спогади про неї зберігаються лише у тій мірі, в якій вона наближена до міфічної моделі [16: 69]. Лише
повторення надає подіям реальності, перериває руйнівний характер часу [16: 139]. Щодо цього
зауважимо, що абсолютизація як повторюваності, так і неповторюваності в суспільних явищах дає
одностороннє, викривлене зображення людської історії. "Будь-які суспільні явища постають як
єдність повторюваного і неповторюваного, а людська історія – синтез закономірного і
незакономірного" [17: 107]. Водночас провідною стороною суспільного життя є закони, котрі за
своєю впорядковуючою функцією рівнозначні архетипам на чітко обмеженому часово-просторовому
відрізку.
Свідоме повторення дій у межах окремої парадигми, наголошує М. Еліаде, визначає її онтологічну
сутність. Продукти природи або предмети, виготовлені людиною, набувають реальності,
самобутності лише настільки, наскільки вони причетні до трансцендентальної реальності. Дії
набувають сенсу виключно тоді, коли вони повторюють початкову, "моделюючу" дію [16: 15-16].
Таким чином відбувається послаблення руйнівного впливу часу як руху до незворотного розпаду,
хаосу, небуття і з’являється теперішнє. Лише через архетипи людина може подолати страх перед
історією.
Долаючи опір історії, внаслідок тривалого еволюційного розвитку архетип із категорії
загальнолюдської стає категорією національною. З часу формування нації, на думку О. Сліпушко,
розвиток архетипу обмежується певною мірою її рамками. Архетипові образи можуть бути спільними
для певної групи націй, однак вони мають риси відповідної національної ментальності [18: 126].
Дослідниця виокремлює декілька критеріїв, котрі впливають на розвиток архетипу. Першим із них є
ландшафт, географічне середовище, в якому живе нація. Він впливає на психіку людини, її прагнення.
Другим – походження нації (наприклад, європейська вона чи азіатська). Третій критерій – характер
релігії. І четвертим критерієм є риси національної ментальності. Усі ці чинники визначають
особливості архетипу, впливають на специфіку його реалізації в мистецтві та літературі [18: 126]. З
огляду на це, вищевказана низка архетипових мотивів творить психічне обличчя нації, виражає риси її
менталітету.
Архетипові мотиви, втілюючись у міфології, літературі, мистецтві всіх часів і народів,
повторюються зі століття у століття, висуваючи, зокрема, в українській самосвідомості на перший
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план "не формалізм розуму", а те, що є корінням морального життя, "серце", як метафору інтимних
глибин душі. Поряд з архетипом Серця визначний український філософ сучасності С. Кримський
виділяє в українській культурі архетипи Природи, Софії, Слова. Спорідненість національних
архетипів та універсалій світової культури є передумовою вивільнення духовного життя нації з
ситуації одноразовості й тлінності у простір вічності, у сферу утвердження історичних звершень
народу в їх загальнолюдській значущості та гідності [19: 87]. Вивчення культурної антипації
наукових ідей, зауважує дослідник, дозволяє вивести певні закономірності, які допомагають
висвітлити функціонування архетипів. Мова йде про античну формулу "майбутнього характеру
раннього", згідно з якою явища, що виявляють себе на початковому етапі розвитку, обов’язково
розвиваються на завершальних фазах процесу вже як панівна форма [20: 184]. Висхідний етап
розвитку процесу, явища, феномену, перебуваючи у діалектичній взаємодії з завершальним, витворює
закінчений цикл розвитку.
Якщо розвиток йде за спіраллю, то в середині цього процесу не може бути "дірки". "Спіралі історії
накручуються на стрижневі цінності, які, збагачуючись, не гинуть, а постійно відроджуються в нових
формах, перетворюючи сучасність та всечасність метаісторії. Первинні колективи втілюють цю
здатність збереження, відтворення і трансляції базових структур світової історії лише у
специфічному, соціальному вимірі" [19: 77]. Культура, на думку С. Кримського, є системою, котра
здатна до самоорганізації й саморозвитку. А саморозвиток завбачує закидання з самого початку
вперед у майбутнє усієї потенційної сітки цілого [20: 186]. Подальший розвиток лише актуалізує
окремі ланки сітки, розкриваючи потенції цілого за сегментами. Мова йде про наскрізні символічні
структури, які за історичної мінливості змісту тематично присутні в усіх фазах історії культури.
Однак, звернення до архетипів, продовжує С. Кримський, не означає повернення в минуле. Це
особливий методологічний ракурс, в якому завдяки перетворенню минулого в символ твориться
смисл майбутнього. Архетипи – це культура поперед нами [20: 186]. Ця культура, що випереджає нас
є ймовірною, вся її багатоманітність, різночасові вияви окремих потенційно можливих сегментів
залежать від духовних, соціальних, економічних умов. Одні архетипи домінують на певних
історичних етапах, інші перебувають у тимчасово законсервованому, зародковому стані.
У цілому проаналізований матеріал дозволяє констатувати, що функціонування архетипів є
закріпленням ідеальних моделей поведінки, ритуалів, дій, образів, які сприяли формуванню категорій
мислення, утриманню реальності. Вони стали ретранслятором людського досвіду та здобутків
цивілізації за відсутності надійних матеріальних носіїв інформації. Рівночасно архетипові форми
міфологічного минулого є як ціннісно-ієрархічними формами, так і позбавленими релятивності
формоутвореннями. Архетип втілює дійсність у процесі, зміні. Він є потенційно досягненим у
діалектично відкритому просторово-часовому континуумі майбутнього. Як позачасовий механізм
передавання духовних надбань архетип утримує визначеність доки деструктивні сили не
спричиняють його дезактуалізацію. З часом структурні складові архетипу перегруповуються,
трансформуються в інші архетипи або до певного часу зникають, а за певних умов знову виринають
на рівні індивідуальної та суспільної свідомості. Пророча заданість архетипових форм покликана
задавати смисл майбутніх часів, а не жорстко визначати майбутні факти. Тому будь-які передбачення
мають тлумачити смисл розвитку, а не його фактичне наповнення. Потрапляючи на історичний ґрунт,
архетип наповнюється змістом відповідно до соціально-культурного оточення. Через архетип можна
висловити безкінечне чи остаточне, надати йому буття у формі конечного, конкретного образу.
Водночас архетип не локалізований в реальному історичному процесі, а утримує в собі всю повноту
часів.
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Ковтун Н.М. Архетип как историко-философский феномен.
В статье исследуется понимание архетипа в историко-философкой литературе. Особое
внимание уделяется анализу понятия "архетипа" в философских концепциях М. Элиаде,
К. Леви-Стросса, С. Крымского, К. Юнга. Феномен архетипа експлицируется в тех сферах
духовной жизни человека, где наявны прототипы и повторяемость, особенно в мифологии,
фольклоре, искусстве, культуре в целом.
Kovtun N.M. "Archetype" as a Historical-Philosophical Phenomenon.
The comprehension of the "archetype" in historical- philosophical literature is researched in the article.
Special attention is concentrated on the notion of "archetype" in the philosophical conception of M. Eliade,
K. Levi-Stross, S. Krymskiy, K. Yung. The phenomenon of archetype is observed in those spheres of man’s
spiritual life, where prototypes and recurrence are presented, especially in mythology, folk-lore, art and
culture in whole.
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ГАРМОНІЯ У ФІЛОСОФСЬКИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
У статті розкрито розуміння гармонії у вченнях середньовічних філософів. Проаналізувати кризу,
яка виникає в процесі розуміння гармонії та шляхи вирішення цієї кризи філософами середньовіччя.
Подальшим розвитком думки є опис нової концепції гармонії, створений філософами середньовіччя.
В епоху стародавньої Греції формується раціоналістична гармонія. Основою раціоналістичної
гармонії є ідеал для людини та ідея для суспільства, які сприймаються через гармонію розуму та
відчуттів на рівні особистості та суспільства. Представники цього напрямку гармонії відводили
велику роль особистості та тому, як особистість розуміє своє призначення в цьому світі.
Тільки шлях до творення ідеалу як основи гармонії у кожного із філософів був свій. У Геракліта це
була боротьба протилежностей, для Сократа самовдосконалення людини, для якої основою всього є
закон, у Платона – розуміння особистістю ідеї добра, у Сенеки - самовдосконалення особистості через
розуміння своїх здібностей та свого призначення.
Але всі ці твердження давньогрецьких філософів тільки підтверджували, що в античному світі не
було найвищого ідеалу, який би створював гармонію, до якого могла б прагнути людина. Ні Зевс, ні
Перун не могли були такими ідеалами, бо були здатні на аморальні вчинки. А особистість та
суспільство без ідеалу та ідеї не здатна розвиватися гармонійно. Тому античний світ вступає в
духовну кризу.
Повернення до гармонії суспільства та особистості іде через духовну революцію, яка створила
новий ідеал, і він став основою гармонізації особистості та суспільства. Це відбувається в епоху
середньовіччя.
Середньовічна філософія – це дух об’єктивного, глобального, тобто філософія Господа. Важливим
для виходу з кризи античності та встановлення гармонії була ідея входження Ісуса Христа в людський
образ. "Ви – сіль землі... Ви світло для світу." [1: 7]. "Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець
ваш Небесний!" [1: 8].
Таким чином появився ідеал, який став досяжний для людини та ніс гармонію у світ. Основне
завдання людини піднятися до рівня Господа за допомогою любові до Бога. Бог для середньовічної
філософії це те, що створює і поєднує в єдине ціле всесвіт і людину. Гармонізує тіло і душу людини.
Починає творитися новий напрямок – теологічна гармонія, де сприйняття ідеалу іде через чуттєвий
світ. На першому етапі саме відчуття відіграє вирішальну роль в процесі гармонізації особистості та
суспільства. Для встановлення гармонії особистість повинна була зорієнтуватися на Бога. "Ніхто двом
панам служити не може, – бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматися
одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити й мамоні" [1: 9]. Важливим є те, що основою
гармонії в людині став внутрішній світ, тобто зміст особистості, який орієнтувався на зовнішній ідеал
Ісуса Христа.
Вже на уламках елліністичної епохи у творах неоплатоніка Плотіна Бог виступає як вища
гармонія, що тільки вона і спроможна поєднати добро і красу, а людина повинна наслідувати творіння
Бога. "Краса, – пише Плотін, – притаманна душі від природи, а не перейнята, і є ум і те, що проходить
від ума, бо лише тоді душа воістину лише є душею. Ось чому правильно говориться, що добро і краса
для душі полягає у тому, щоб уподібнитись Богові, бо звідки ж прекрасне і будь-який уділ сущого" [2:
112]. Що стосується тіла людини, то Бог вибрав її подобу, отже, воно само собою красиве.
Взагалі Бог і був тією самою гармонією для філософів середньовіччя. "Боже, який не забажав, щоб
істину знав хто – не будь, крім чистих. Боже батько істини, батько мудрості, батько істини й вищого
життя, батько блаженства, батько добра й краси, батько розумового світла, батько застави, що
спонукає нас повернутися до тебе" [3: 582]. Аврелій Августин (354-430 рр.), обґрунтовуючи ідеальну
сутність Бога, ствердив: Господь створив світ безкорисливо. Стверджуючи триєдинство Бога, Бог
Отець – творець світу, Бог Син – тілесне втілення Бога, Бог Святий Дух – основа всього, яка пронизує
світ, доводив, що тільки через наближення до Бога людина може гармонізувати свій світ і наблизити
його до ідеалу. Чим ближче до Бога, тим краще людині. Шлях до гармонії лежить через Бога. "Тебе
закликаю, Бог – істина, в якому, від якого і через якого істинно те, що істинно. Бог – мудрість, в
якому, від якого і через якого мудрствує все, що мудрствує... Бог – розумне світло, в якому, від якого і
через якого розумно сяє все, що сяє розумом" [3: 582]. В своїй сповіді він стверджує, що саме Бог
закликає людину встановити гармонію духа і плоті, і розвивати гармонію в собі та всесвіті. "І людина,
© Нагіленко І.А., 2007
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ця найменша частина творення твого... така маловажна ланка у творінні твоєму, дерзає оспівувати
тобі хвалу. Але ти сам збуджуєш його до того, щоб він знаходив блаженство у прославленні тебе, бо
ти створив нас для себе, і душа наша доти томиться, не знаходячи собі спокою, доки не заспокоїться у
тобі" [3: 582]. І чим ближче людина до Бога, тим гармонійніше її повсякденне життя.
Що стосується співвідношення "Душі" і –"Тіла", то в цьому випадку Августин повністю стоїть на
перевазі душі. Бог дав людині душу, а з нею прагнення до прекрасного та гармонії. "Ця людина –
художник всім зобов’язана тобі: ти влаштував її тіло так, що воно за допомогою різних членів робить
різні дії, і щоб ці члени були здатні до діяльності, ти вдихнув у тілесний склад його душу живу" [3:
585] Та саме через душу іде пізнання божественної істини і встановлення гармонії. "Але я і не цих
творінь, а тебе самої, тебе, істина вічна, в якій немає змін і прагнув і жадав" [3: 597].
Поняття гармонії повністю переміщається на душевну площину людського буття і духовну
площину світу. Тому віра стає основою всього, в тому числі й гармонії. "Коли я став роздумувати, як
багато приймав я на віру такого, чого зовсім не бачив, спираючись тільки на свідоцтва інших,
наприклад, як багато чому вірив в історії народів..., бо без цієї віри не могло б існувати й саме
людське суспільство..." [3: 597]. Тільки через авторитет віри можна підготувати розум до творчої
діяльності, що стане основою гармонійного розвитку людини. "Авторитет вимагає віри й підготовлює
людину до розуму. Розум у свою чергу приводить її до розуміння й знань" [3: 599]. Але для того, щоб
зреалізувати гармонію треба пізнати Бога, а пізнати Бога можна через самого себе. Для цього треба
поставити духовну мораль вище самого себе. "Старайся пізнати, що таке вища згода; поза себе не
виходь, а зосередься в самому собі, бо істина живе у внутрішній людині; знайдеш свою природу
мінливою – стань вище самого себе" [3: 599]. Практично стати вище самого себе та поставити на
перше місце духовну мораль означає поставити на перше місце Бога та зреалізувати гармонію в
самому собі. "Але, стаючи вище себе самого, пам’ятай, що розмірковуюча душа вище й тебе. Тому
прагни туди, звідки розпалюється саме світло розуму ..." [3: 600].
Сама ж дисгармонія появляється в світі людини, коли вона починає жити не по божественним, а
по людським законам. "Не тим людина зробилася схожою на диявола, що має плоть, якої диявол не
має, а тим, що живе сама по собі, тобто по людині. Бо диявол захотів жити сам по собі, коли не встояв
у істині; так що став говорити неправду від своїх, а не від божих – став не тільки неправдивим, але й
батьком неправди" [2: 601]. Тому дисгармонія встановлюється у внутрішньому світі людини, коли
вона починає жити по людським законам та відкидає закони Бога. "Отже, коли людина живе по
людині, а не по Богу, вона подібна дияволу" [3: 601].
Фома Аквінський (1225 – 1274) – один з найбільш видатних філософів пізнього середньовіччя.
Філософська концепція Фоми Аквінського виникла як результат теологічної інтерпретації вчення
Аристотеля, пристосування аристотелізма до християнського віровчення, використання ідей
неоплатонізму. В суперечці про універсалії він займав позицію "помірного реалізму".
Основний принцип філософії – прагнення до гармонії віри та розуму. Він вважав, що розум за
допомогою філософії здатний пояснити існування Бога, а там, де наука безсила, на допомогу
приходить віра і теологія. "Отже, було необхідно, щоб філософські дисципліни, які одержують свої
знання від розуму, були доповнені тим, що подано Богом у одкровеннях, це слід прийняти на віру" [3:
826]. Гармонія встановлюється тоді, коли пізнання внутрішнього світу людини, та оточуючого
всесвіту іде не тільки через розум, а через віру. Бо розум не здатний осягнути безмежність всесвіту,
тут йому на допомогу приходить віра. Завдяки поєднанню розуму і віри, душі та тіла встановлюється
гармонія в людині та всесвіті. Основою теологічної гармонії є дух об’єктивного, глобального, тобто
Бог. Реалізується теологічна гармонія через такі категорії, як душа, яка поєднана з Богом, та тіло, яке
гріховне, тому що зв’язане з земними явищами. Гармонія між ними встановлюється через любов до
Бога. Причому любов до Бога виходить на такий рівень, що людина починає ставитись з презирством
до самого себе. Основна відмінність між теологічною та раціоналістичною гармонією полягає в
уявленнях про роль розуму та волі, відчуттів у процесі становлення гармонії, а також ролі, яка
відводиться людині та Богу в цьому процесі.
Таким чином ми бачимо, що у середньовічній філософії Бог створював гармонію душі й тіла
людини і був основою єдності та гармонійності цього світу. Тому на перше місце в реалізації
теологічної гармонії виходить любов до Бога, яка поєднує душу та тіло людини в єдине ціле, причому
перша роль у встановленні гармонії належить душі. Центром же теологічної гармонії стає Бог, а не
людина.
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Нагиленко И.А. Гармония у философских исследованиях средневековья.
В статье раскрыто понимание гармонии в учениях философов средневековья.
Анализирует кризис, который возникает в процессе понимания гармонии и пути выхода из этого
кризиса философами средневековья. Дальнейшим развитием мысли является описание новой
концепции гармонии, созданой философами средневековья.
Nahilenko I.A. Harmony in Philosophical Researches of the Middle Ages.
The article deal with the comprehension of harmony in works of medieval philosophers. The crisis, emerged
in the process of understanding harmony, is considered. The ways of solving this crisis by medieval
philosophers are analyzed. Further development of the idea leas in the description of a new harmony
conception created by medieval philosophers.
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РОЛЬ ЦЕРКВИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
У статті проаналізовані умови, що визначають специфіку релігійного життя в сучасній Україні;
форми переосмислення християнськими церквами своєї суспільної ролі в соціумі. Розглядаються
взаємовідносини церкви й держави. Досліджується роль церкви в розбудові в Україні структур
демократичного суспільства. Визначаються проблеми та перспективи розвитку державноцерковних відносин.
Постановка проблеми. Гарантована релігійна свобода та зростання інтересу значної частини
населення до світоглядних та духовних потреб свого життя сприяють стабільному розвитку
церковного комплексу, становленню релігійного плюралізму та поліконфесійності держави,
призводять до помітних змін у релігійній сфері як в кількісному, так і якісному вимірах.
Система державно-церковних відносин, що склалася в Україні, відповідає демократичним
принципам, базується на основоположних міжнародних угодах із прав людини і свободи
віросповідань та національному законодавстві, здатних забезпечувати динамічний розвиток
релігійно-церковного життя.
За роки державності України мережа релігійних організацій зросла з 13,2 тис. у 1992 р. до 29,8 тис.
на початок 2004 року, які об’єднують 64 центри і 221 управління. Щорічно релігійна мережа зростає в
середньому на 1,5 тис. одиниць. Пік росту припадає на ювілейний 2000 рік, коли було утворено 1862
нові релігійні осередки. У минулому, 2003 р. конфесійна карта України поповнилась 1244 громадами
[1: 3].
Наведені вище дані дають можливість зробити висновок, що релігійне життя в сучасній Україні
входить у нормальне русло. За ознаками кількісних та якісних показників релігійного середовища
Україна все більшою мірою наближається до країн зі сталими демократичними традиціями, де
релігійне життя не переживало зовнішнього тиску та жорсткої корекції.
У результаті тих змін, що відбулися в релігійному житті, українське суспільство на сьогодні є
поліконфесійним з чітко визначеними домінантами – православною, греко-католицькою та
пізньопротестантською. Для України характерне неухильне дотримання принципу свободи совісті та
реальної віросповідної рівності, про що, зокрема, свідчать показники розвитку віросповідних меншин
та релігійних утворень, що діють у середовищі національних меншин [1: 42].
Аналіз основних досліджень і публікацій. Уплив церкви на процес формування та розвиток
громадянських інституцій у суспільстві, діяльність релігійних організацій у процесі утвердження
ідеології громадянського суспільства завжди цікавили філософів та релігієзнавців. До цієї теми в тому
чи іншому плані звертались Т. Гоббс, Р. Белла, Е. Дюркгейм, Г. Зіммель та інші. Їх основоположні
ідеї отримали розвиток у працях російських релігіезнавців В. Гараджі, Ю. Левади, О. Сухова,
І. Яблокова. Значний доробок у цьому плані мають українські дослідники: М, Бабій, В. Бондаренко,
А. Колодний, Б.Лобовик, Л. Пилипович [2: 187].
Водночас роль релігійного комплексу та його інституалізованих форм у процесі розробки теорії
громадянського суспільства, її практичної реалізації досліджена ще не достатньо. Тим більше, що
сама церква історично еволюціонувала від повного несприйияття у свій час ідей громадянського
суспільства як секулярного явища до визнання його як цінності сучасної цивілізації [2: 187].
Мета дослідження. Наша наукова розвідка має за мету розглянути специфічну роль церковного
фактора у становленні та розвитку суспільства в Україні, місце в ньому церкви як його невід’ємного
структурного елемента.
Виклад основного матеріалу. Унаслідок розпаду тоталітарної моделі відносин церкви й держави
з'явилися нові можливості вільного розвитку релігійних конфесій. Експерти зазначають, що в
незалежній Україні триває переорієнтація влади від інструментального використання релігійних
організацій для здійснення окремих політичних проектів на створення умов для всебічної й повної
реалізації релігійними організаціями суттєво й історично властивих їм суспільних функцій. Зростає
свобода конфесійної активності. Держава схвалює соціально значущу діяльність церкви, спрямовану
на моральне вдосконалення суспільства, збереження й розвиток культури, виконання соціальнотерапевтичних та соціально-адаптаційних функцій. Найважливішим завданням держави при цьому є
найсуворіше дотримання принципів світської держави, зокрема рівності всіх конфесій та релігійних
організацій перед законом та державою [3: 296].
Конституція зміцнила демократичні надбання, закладені ще в 1991 р. Законом України "Про
свободу совісті та релігійні організації" [4]. Жодна релігія не може бути визнана державою як
обов’язкова (ч. 3 ст. 35 Конституції); це запобігає виникненню державної релігії та привілеїв будь© Самойленко О.А., 2007
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яким релігійним організаціям. За ч. 4 ст. 35 неможливе звільнення від обов’язків перед законом (у
тому числі військового) за релігійними мотивами, але існує альтернативна служба. Це відповідає
Європейській конвенції про захист прав людини та світовій практиці. У ст. 11 проголошена єдність
етнічного, культурного, мовного та релігійного розвитку як етносу, так і національних меншин. Це
цілком узгоджується з Рамочною конвенцією Ради Європи "Про захист прав національних меншин".
Стаття 24 Конституції формулює принцип рівності прав і свобод громадян без обмежень за
релігійною ознакою. Основними принципами державної політики України щодо релігії та церкви є
забезпечення рівних прав і можливостей для всіх релігійних організацій, а також створення належних
умов для їх ефективного функціонування та здійснення ними своєї соціальної місії [3: 297].
Тож, усі віруючі в Україні та створені ними релігійні організації користуються повнотою прав та
мають рівний юридичний статус — незалежно від часу створення, терміну існування та чисельності.
Конституція також не передбачає поділу релігійних організацій на традиційні й нетрадиційні, визнані
й невизнані тощо.
Релігійність сучасного українського суспільства стає все більш помітним фактором не лише
приватного, але й публічного життя. Появу такої тенденції можна пояснити залученням Церкви до
суспільного життя і водночас – зростанням її уваги до найгостріших соціально-політичних проблем,
що зумовлює започаткування діалогу між церквою й суспільством. З огляду на це, спостерігається
певна активність Церкви у відстоюванні прав людини та інтересів суспільства. Церква все частіше
висловлює своє ставлення до соціально-політичних подій, які супроводжуються суттєвими
трансформаціями суспільного життя [5: 8].
Активність Церкви помітно зміщується з суто релігійного поля до соціальної сфери: суспільство
сьогодні потребує не лише душпастирського, але й соціального служіння церкви. Близько половини
(46,2 %) громадян підтримують соціально значущу діяльність церкви, в той час коли лише 1,4 % (в
межах похибки) з них вважають, що церква не відіграє помітної ролі в суспільстві[1: 44]. Соціально
значуща діяльність церкви знаходить все більшу підтримку з боку громадськості. Таким чином,
перспективи подальшого розвитку Церкви значною мірою залежать від її соціальної активності та
участі у вирішенні проблем, які сьогодні найбільше хвилюють громадян України.
Активна розбудова церковно-релігійної мережі супроводжується просуванням церкви до всіх сфер
суспільного життя, які раніше були для неї закритими. Сьогодні соціальна діяльність церкви
здійснюється переважно за двома напрямами: доброчинна та освітньо-виховна [5: 5].
Практично всі релігійні організації України створили структури (місії) для реалізації доброчинних
проектів. Доброчинна діяльність здійснюється переважно в наступних формах: відпочинок та
оздоровлення дітей; допомога бідним; заснування та утримання притулків, дитячих будинків,
будинків для літніх людей, дитячих садків для дітей-сиріт, соціально-реабілітаційних центрів;
доброчинна діяльність у місцях позбавлення волі; надання гуманітарної допомоги тим, хто
постраждав від стихійного лиха та біженцям тощо [1: 45].
Церква приділяє значну увагу роботі з молоддю. Практично в кожній релігійній організації діють
спеціальні структурні підрозділи, що опікуються проблемами дітей, підлітків та юнацтва [6: 3]. У
роботі з молоддю церква активно використовує ЗМІ. Близько третини релігійних періодичних видань
спрямовані на дитячу та молодіжну аудиторію.
Помітною є тенденція політизації релігійного середовища в Україні. Навколо церков згрупувалися
політичні та громадські структури, які мають різні позиції щодо її геополітичних пріоритетів. Церкви
залучаються до підтримки кандидатів на парламентських і президентських виборах [7: 10]. З огляду
на досить тісні зв’язки Церков з певними політичними силами, вплив Церкви на політику й на
політичні орієнтації громадян стає все помітнішим.
Протистояння церков із залученням політичних чинників не призводить до істотних політичних
збурень, оскільки в цілому вплив Церкви на політичні переконання населення сьогодні незначний.
Міжконфесійні протистояння маніфестує невелика частина активних парафіян. Конфесійна
належність нерідко стає чинником політичною самовизначення громадян. Накладаючись на
релігійно-відмінні історичні та культурні особливості, на протилежні політичні інтереси, релігійний
чинник несе в собі значний конфліктний потенціал, що може суттєво впливати на стабільність
українського суспільства [1: 46].
Історичний досвід показує, що цілком деполітизувати релігійне життя неможливо; для цього
практично відсутні ефективні суспільні механізми. Проте реалістично оцінюючи перспективи участі
релігійних (насамперед християнських) організацій у політичному процесі, слід брати до уваги, що
церкви не володіють технологіями та комунікаціями, здатними сьогодні жорстко забезпечити певну
політичну орієнтацію пастви (до того ж поняття пастви в ортодоксальних церквах часто є
номінальним) [3: 313]. Тож використання релігійних організацій у політичній боротьбі не може
забезпечити бажану будь-ким ефективність. При цьому лише спотворюються сутнісно притаманні
церкві функції, деформується релігійне життя. Але водночас актуальною є проблема формування
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соціальної доктрини християнських церков України, використання важелів саме соціально-моральної
критики та морального впливу на суспільство.
Відзначається тенденція зростання релігійності серед військовослужбовців[8: 89]. Нагальною
проблемою залишається надання їм морально-психологічної допомоги й посилення виховної роботи
війська. Але залучення до цієї діяльності Церкви шляхом запровадження інституту капеланства
залишається дискусійною проблемою. Немає єдиної думки щодо форм і міри присутності церкви в
Збройних силах (ЗС) у самому армійському середовищі. Не визначилася стосовно доцільності
капеланства і громадська думка. Водночас позиція церкви в питанні взаємовідносин з армією є досить
ґрунтовною: практично у всіх конфесіях створені структури, відповідальні за організацію діяльності у
війську; в духовних навчальних закладах проводиться богословське навчання офіцерів ЗС,
відповідальних за виховну роботу. Про це свідчить, зокрема, друга Національна конференція
Всеукраїнського міжконфесійного релігійного християнсько-військогового братства, яка відбулася в
лютому 2003 року в Києві й була присвячена питанням об’єднання зусиль у сфері душ пастирської
опіки військовослужбовців, відродження духовного просвітництва, виховання військових та членів їх
сімей у дусі християнської моралі [8: 89].
Сьогодні, з розширенням сфери вжитку української мови, посилюються тенденції до подолання
космополітизму. Дедалі більше релігійних видань стають україномовними, а їх зміст —
українознавчим.
У християнському середовищі відбувається поступове зростання сфери вжитку української мови,
хоча воно часто недостатньо підкріплене матеріально (літературою, перекладами, розвитком
друкарства, україномовною освітою). Проблемою залишається створення й розвиток цілісної
Релігійної україномовної субкультури. Для цього потрібні матеріальна база та інфраструктура
(налагодження видавничої справи, кваліфіковане навчання, створення повноцінних перекладів тощо)
[3: 314].
Церковна освіта в більшості християнських конфесій поки що не відповідає світовим стандартам
богословської освіти, а в загальній частині — стандартам української світської школи. Даються
взнаки обмеження попередньої епохи, що перервали богословські та освітні традиції, спричинили
духовний та культурний ізоляціонізм. Найінтенсивніше виправляють становище католицькі церкви як
східного, так і західного обрядів. Попри відносну нечисленність їхніх навчальних закладів, якість
підготовки там є найвищою; використовується потенціал католицької церковної науки та освіти, в
тому числі можливості найкращих закордонних закладів. Недостатнім залишається богословський
рівень освіти в православних духовних закладах. Але і католики, і православні спираються на
потужну спадщину, чого не можна сказати про протестантську богословську освіту [3: 315].
Відносно скромний богословський набуток вітчизняного протестантизму порівняно з православ'ям
або католицизмом пояснюється його історичною ізольованістю від світових центрів протестантської
богословської думки, неодноразовою штучною перерваністю послідовної ідейної еволюції та
недостатнім освітнім рівнем багатьох поколінь віруючих. Тим ціннішим є намагання деяких конфесій
(баптистів, п’ятидесятників, адвентистів) створювати богословські школи, готувати професійних
богословів. Показово, що протестанти звертаються до вітчизняної духовної й культурної спадщини,
до національних джерел протестантських рухів, виявляють інтерес до вивчення історії власної
конфесії на території України. Вона розглядається як складова загальної релігійної історії
українського народу, а власне протестантизм — як невід’ємний елемент його культури й суспільного
життя [3: 315].
Висновок. Отже, сьогодні в розвитку демократичних начал у суспільстві церква відіграє велику
роль. Церква виступає суттєвим фактором демократизації життя суспільства на засадах
християнських цінностей, формує соціально активну позицію віруючих у справі відстоювання ними
своїх громадянських прав, що в кінцевому підсумку прямо служить інтересам формування й розвитку
громадянського суспільства в Україні [2: 192].
Такими є умови, що визначають специфіку релігійного життя в сучасній Україні.
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Самойленко О.А. Роль церкви в современном обществе: проблемы и перспективы.
В статье анализируются условия, которые определяют специфику религиозной жизни в современной
Украине; формы переосмысления христианскими церквями своей общественной роли в социуме.
Рассматриваются взаимоотношения церкви и государства. Исследуется роль церкви в перестройке
в Украине структур демократического общества. Определяются проблемы и перспективы развития
государственно-церковных отношений.
Samoilenko O.A. Role of church in modern society: problems and prospects.
Terms which determine the specific of religious life in modern Ukraine, forms of comprehension of the public
role in society by the Christian churches are analyzed in the article. The church and state mutual relations
are examined. The role of church in developing the democratic society structures in Ukraine is explored.
Problems and prospects of state and church relations’ development are determined.
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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ КРИЗИ НА САМОРЕАЛІЗАЦІЮ ОСОБИСТОСТІ
У статті досліджуються особливості самореалізації особистості в кризових умовах, котрі є
характерними для сучасного українського суспільства. Тотальне домінування масової культури,
девальвація культурних цінностей, криза в багатьох сферах суспільного життя спричинили явище
кризовості людського буття, коли невизначеність та нестабільність стають суттєвими
детермінантами самореалізації особистості.
Актуальність проблеми. Епохальні соціокультурні перетворення, які відбувалися в ХХ столітті,
аналізувалися й осмислювалися багатьма філософськими течіями та школами, у категоріальнопонятійний апарат увійшли терміни "криза", "кризова свідомість" і "кризовий соціум". До теми кризи
культури зверталися представники західноєвропейської філософії, зокрема К. Ясперс вказував на
існуючу кризу людського буття, на необхідність подолання пересічності як пануючої ознаки
особистості шляхом усвідомлення небезпеки та утрати справжнього буття [1]; Х. Ортега-і-Гассет
виявив глибинну суть кризових процесів у новому феномені – "людині маси", котру не цікавлять
культурні цінності, а власне життя вона будує за принципом легкості та ситості, без трагічних
обмежень, бунт же людей маси не допускається активною діяльністю духовно багатої меншості [2];
Р. Гвардіні акцентував увагу на неможливості буття в індустріальному суспільстві вільної творчої
особистості, що самореалізовується, вона вже не є ідеалом для розвитку індивіда, котрий прагне
залишатись "анонімним", що породжує кризу, яка знімається його відмовою від свободи й
автономності та концентрації на внутрішньому персональному ядрі [3]. Також описувані проблеми
були предметом дослідження у працях Г. Зіммеля, Е. Гусерля, М. Бубера, Е. Муньє та інших.
Кризи, котрі виникли на рубежі ХІХ та ХХ століть, з часом охопили усі сфери життя, отримуючи
все новіші форми прояву. На початку нинішнього століття можна констатувати, що людство так і не
усунуло основні причини їх виникнення, до цього часу залишається ймовірність такого кризового
існування ще не одне десятиліття. Саме ж суспільство, котре переживає патологічну соціокультурну
кризу, характеризується як кризовий соціум, а його основною ознакою є унікальне сполучення
параметрів соціального та культурного розвитку, які зачіпають культурну, власне соціальну,
політичну, економічну та виробничі сфери [4: 19].
Метою цієї статті є дослідження соціально-культурної детермінації структурного процесу
самореалізації особистості в кризовому соціумі. При розгляді поставлених проблем базовими
поняттями є "самореалізація особистості", "свобода", "криза", "криза ідентичності".
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останні два десятиліття розвитку українського
суспільства характеризуються перманентними кризами в багатьох сферах суспільного життя, що
стало предметом вивчення філософських наук, а особливо актуальною стала проблема виявлення
різних аспектів буття індивіда в кризовому суспільстві. Це знайшло відображення в наукових
дослідженнях життєвих криз особистості Л.В. Сохань, О.А. Донченко, особистості як суб’єкту
соціальних змін, суспільних криз та життєвих стратегій особистості, адаптації особистості до
суспільної нестабільності О.Г. Злобіної та В.О. Тихоновича, світоглядних орієнтацій особистості в
умовах трансформації суспільства Л.В. Кривеги, проблеми душевної гармонії особистості в умовах
духовної кризи суспільства О.Г. Курбатова та інших.
Виклад основного матеріалу. В умовах соціальних відносин нового типу, ускладнених
соціально-економічною кризою та процесом утвердження комерціалізації усіх сфер життя, в яких
знаходяться сучасний українець, відбувається трансформація мотиваційних компонентів
самореалізації особистості. Вона характеризується деформацією в структурі мотивації, руйнуванням
високих, значущих для людини цінностей, виникненням додаткових аспектів ціннісної кризи,
необхідністю зміни провідних мотивів, а стосовно індивідуальних життєвих стереотипів глибшого
(несвідомого) психологічного рівня, то вони поглиблюють соціальну дезадаптацію психологічно
ригідних людей, неспроможних швидко адаптуватися до мінливих соціальних умов [5: 72]. Це
викликане насамперед тим, що в період соціальних трансформацій найбільш гостро проявляється
кризове сприйняття індивідом оточуючої дійсності, яке утверджує домінування випадкових,
нестійких або тимчасових факторів на формування та розвиток особистості. Також значущими
чинниками, котрі обумовлюють появу кризових явищ у взаємодії індивіда та суспільства, є атомізація
останнього, гіпертрофія індивідуалізму та експансія масової культури.
Кризові явища, які виникли в українському суспільстві останні десятиліття суттєво впливають на
структуру процесу самореалізації, зокрема на самосвідомість, самодіяльність, цілепокладання, на
формування потреби в самореалізації. Найбільшого впливу зазнали такі структурні елементи як
самоідентифікація та самовизначення, викликані соціокультурною кризою ідентичності в суспільстві,
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оскільки соціальні структури стають більш динамічними, збільшується рольовий набір особистості,
доволі швидко змінюються й самі соціальні умови. Культурна криза детермінує ідентичність, яка
через власну приналежність до смисложиттєвої сфери є продуктом культури. Суттєво сьогодні
ускладнюється пошук індивідом власної ідентичності насамперед через девальвацію найвищих
культурних цінностей, через відсутність чіткого механізму появи та закріплення нових норм,
контролю за їх дотриманням. Входячи в процесі самореалізації в певний смисловий контекст,
ідентифікуючись із визнаними канонами та правилами, особистість потрапляє в ситуацію
примусового вибору із величезної кількості інформації такої, яка адекватно відображала б соціальнокультурні процеси. Неможливість відповідати їх реальним вимогам призводить до кризи ідентичності
в індивіда, яка набула глобальних масштабів.
Власне, сама криза ідентичності є однією з найактуальніших проблем, які досліджують сучасні
філософські науки, адже, як зазначав В. Хьосле, для того, щоб зрозуміти сучасний світ, навряд чи
кожен досягне своєї мети, не зрозумівши логіки кризи ідентичності [6: 112]. Вона сьогодні набирає
все більш різних форм і проявів, зокрема "відчуження людини від суспільства, людей і самої себе,
різні форми апатії, широко розповсюджені феномени деперсоналізації людини і дереалізації
соціокультурних умов життя людини, психопатологічні форми свідомості і поведінки…" [7: 110].
Криза ідентичності породжена рядом факторів, одним з основних яких є невідповідність критеріїв
самовизначення, самототожності та самоідентифікації стосовно тих соціальних умов, які утвердились
у процесі сучасних трансформаційних процесів, що характеризується розпадом усталених цінностей,
і, відповідно, розпадом старих уявлень про комплекс соціальних зв’язків та взаємовідносин. Сучасне
суспільство виявилось нездатним сформувати й запропонувати індивідам, насамперед це стосується
молоді, яка знаходиться на первинній стадії самовизначення та самоідентифікації, соціальнозначущий
і водночас привабливий для них ідеал особистості, котрий містив би в собі найнеобхідніші
загальнолюдські цінності, комплекс цілей, оволодівши якими, вони набули б свободу та автономність
у процесі самореалізації.
За умов кризи ідентичності на перший план в особистості виходять групові інтереси, які
заміщають індивідуальні, ігнорування яких призводить до втрати нею власної автономності при
здійсненні важливих рішень стосовно вибору сфер та способів реалізації власних сутнісних сил. Це, у
свою чергу, перманентно поширюється на весь процес самореалізації особистості, коли вона віддає
іманентно притаманну їй свободу соціальним чинникам. Суспільство дедалі інтенсивніше нав’язує
індивідам стереотипні моделі поведінки, а масова криза ідентичності поглиблює цей процес і виникає
явище стандартизованої свідомості, яка стає характерною для багатьох людей. Але, з іншого боку,
суспільством пропонується величезна кількість різних соціальних ролей, а свобода, яка є основною
умовою і формою самореалізації особистості, дозволяє останній вільно обирати бажані для неї сфери
та шляхи. Таким чином, утверджується плюралістична особистість, яка здатна виступати ініціатором
нової серії подій, проте в основі ідентифікації цієї особистості вже не свобода вибору, а передусім
відсутність контролю з боку суб’єкта, котрий проявляє свою волю, оскільки наявність власного Я
особистості як основи самоідентифікації та джерела автономії ставиться під сумнів.
Плюралістичність особистості та множинність ідентичностей призводить до її самозвільнення від
залежності ідентичності взагалі, що по-різному впливає на окремого індивіда, адже він може як
отримати через утвердження індивідуальності реальну свободу самодіяльності, так і втратити її через
несформованість особистісної цілісності.
Особливу роль у такій ситуації починають відігравати різного роду релігійні секти, громадські
об’єднання, бізнес-організації сітьового маркетингу. Наприклад, останні при створенні конкретної
організації у своїй практичні діяльності широко використовують дослідження формування та
розвитку особистості, особливо питання самоідентифікації, і для досягнення власних економічних
цілей структура "мережі" вирішує низку антропологічних проблем, серед яких ідентифікація через
спільні інтереси, цілі, цінності й традиції, вирішення проблеми змістовного насичення дозвілля та
можливість самореалізації до найвищого рівня, котрий ототожнюється із рівнем мільйонера. І, на
перший погляд, особистість, ідентифікуючись із такого типу соціальною групою, отримує відчуття
успішності, адже спілкуючись із людьми, які досягли певних життєвих результатів, як правило в
плані матеріального збагачення, вона отримує віру у власні сили. Відчувши себе відкритою для
майбутнього успіху людина складає таку життєву програму, в якій чітко окреслюються етапи
самореалізації.
Проте, основна проблема полягає в тому, що особистість таким чином стає неспроможною
ідентифікувати себе з іншими групами, прагнення досягти успіху через матеріальне збагачення стає
основною цінністю в її житті, заміщуючи собою інші духовні цінності, пригальмовуючи розвиток
потреби в самореалізації. Це викликано тим, що українська культура зазнає впливу американської,
яка культивує основний напрямок самореалізації особистості трудову діяльність, основним мірилом
здійснення якої є багатство, а тому життєвий успіх вбачається не у внутрішньому самоудосконаленні,
а в результатах висхідної вертикальної мобільності в структурі суспільства. Уявлення індивіда про
власну ідентичність формуються насамперед під впливом реклами, а також різного роду кількісних
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вимірів життєвого успіху, зокрема рейтингів, конкурсів та змагань, а тому вони у своїй суті є
ілюзорними та ідеалізованими. Що ж стосується самого процесу реалізації особистістю своїх
сутнісних сил, то він втрачає свою цілісність, не охоплює різні сфери її життєдіяльності, адже
"гіпертрофоване прагнення до багатства призводить до деформації особистості, оскільки із засобу
повноцінного життя багатство перетворилося на мету" [8: 53].
Також самореалізація особистості зазнає суттєвої соціально-культурної детермінації у зв’язку із
процесами утвердження масової культури. Її специфіка полягає у впливі на формування ціннісних
орієнтацій особистості та потреби в самореалізації, а також і в обумовленні самопізнання,
самовизначення та самоідентифікацію через такі найпоширеніші канали як засоби масової інформації
та комунікації. Базовим типом особистості, який намагається сформувати масова культура, є
споживач, суб’єкт, який безвольно сприймає рекламні установки, а уявлення, архетипи, цінності цієї
культури стають частиною його внутрішнього світу і свою самодіяльність він здійснює виключно із
заданих позицій.
Спрямованість масової культури на розважальні функції мистецтва призводить до переходу
особистості від духовної реальності, котрій притаманні постійні вольові зусилля стосовно
саморозвитку та самовдосконалення, до віртуальної, альтернатива якої містить узвичаєне емоційне
сковзання в новоствореному світі. Це породжує дефіцит особистісної реалізації в жорсткій та суворій
дійсності, який, відповідно, компенсується помилковою самоідентифікацією з життям телевізійних
героїв та зірок шоу-бізнесу, в чому й знаходять вихід ті людські емоції, котрі в повсякденному житті
досить часто виявляються незатребуваними [9: 162]. У такий спосіб відбувається зміна
функціональної ролі культури, яка раніше полягала в метафізичній місії та духовному
самостановленню, до засобу втечі від себе та реального світу у фантомне буття. Така ситуація, яка ще
й підсилена нестійкими та мінливими соціальними процесами, призводить до того, що особистість
стає нездатною розвиватися на основі власної індивідуальності. І лише проходження особистістю усіх
етапів самореалізації та досягнення нею свободи та сформованості потреби в самореалізації на основі
загальнолюдських цінностей та смисложиттєвих установок сприяє індивідуальному пошуку в
тотальній масовізації та стандартизації суспільства необхідних сфер цілепокладання індивіда.
Соціально-культурна криза, тотальне домінування масової культури, які породжені сучасними
глобалізаційними процесами, спричинили явище кризовості людського буття, а особливу
детермінативну роль у становленні та розвитку особистості сьогодні починають відігравати ризики.
Саме ризик, будучи продуктом невизначеності, незавершеності, нестабільності в конкретному
транзитивному соціумі, набуває рис тотальності й стає характерною ознакою внутрішнього світу
людини. Таке становище можна визначити як граничне буття індивіда, котре породжує особистісне
начало й одночасно заперечує буденність як стандартизоване, формалізоване масове буття. Саме ж
граничне буття, як визначає Н.В. Хамітов, є повстанням проти соціальної заданості людського життя,
доволі суттєвим проривом до свободи [10: 123] і притаманне кожній людині, оскільки вона живе й
рухається в часі крізь різні вікові екзистенційні надломи та кризи. Це спричинено також ситуацією,
коли на відміну від традиційної культури, в якій у процесі соціалізації індивід навчається вмінню
робити життєвий вибір, то в сучасних умовах він самотужки конструює свою систему цінностей, не
тільки вибираючи при цьому між смислами "своєї" культури, а й балансуючи між "своєю" і "чужою",
між різними "чужими". Отож, "наслідком цього стає постійна присутність на грані буття та небуття,
між буттям та небуттям, "в проміжках", "в розривах" [11: 63]. Та лише через набуття свободи як
творчості життя та форми самореалізації особистості знімаються основні життєві протиріччя, як
соціальні, так і індивідуальні, досягається гармонія граничного буття та долається негативний вплив
кризових явищ на індивіда. У індивіда виробляється здатність до самотрансценденції як способу
вийти з рамок суворого соціокультурного детермінізму.
Економічні кризові явища сучасного українського суспільства суттєво вплинули на професійне
самовизначення індивідів, що полягає в достатній свободі вибору сфер діяльності кожного індивіда
при значній детермінації вибору конкретної професії. Невизначеність на цьому етапі самореалізації
особистості, підсилена незадоволеністю родом професійної діяльності, спонукає її до активного
самопізнання, самовизначення та самоудосконалення, що, у свою чергу, сприяє активізації
внутрішньої творчої потенції, знімаючи соціальний детермінізм і виявляючи індивідуальну свободу.
Але, враховуючи прагнення сучасної масової культури, яка водночас заперечує цілу низку норм та
устоїв традиційної української культури, сформувати насамперед соціальний ідеал особистостіспоживача, котра прагне до матеріального збагачення, потрібно визнати факт утвердження в
суспільстві домінантної функції професії як способу заробляти гроші та, відповідно, відхід на другий
план такої її функції як способу самореалізації.
Враховуючи, що професійна сфера є основною сферою самореалізації особистості, криза в ній
обумовлює подальший розвиток останньої, вона може або стимулювати особистісний розвиток, або
загальмувати, перманентно перерости в кризу у всій структурі особистості й навіть знищити її взагалі.
Для уникнення негативного впливу особливо важливу роль відіграє формування такої особистісної
ознаки як універсальність, яка в такому процесі як допомагає усуненню вузької спеціалізації в
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певному виді діяльності індивіда, так і сприяє тому, щоб особистість здатна була самореалізуватись у
всіх сферах життєдіяльності, крім професійної, також і в громадській та культурній діяльностях, у
дозвіллі, сім’ї тощо. Це стає можливим насамперед завдяки тому, що на кожному етапі розвитку й
самореалізації особистості вона сама визначає пріоритетність та цінність того чи іншого виду
діяльності. Таким чином, соціальна організація формування й виховання в сучасній особистості
універсальності як однієї з найнеобхідніших якостей утверджує свободу її самореалізації у
формалізованих, суворо детермінуючих та регламентуючих умовах суспільного життя.
На тлі всезагальних неоднозначних, багато в чому суперечливих соціальних процесів одним з
основних детермінуючих чинників життя індивіда, який знаходиться в ситуації постмодерна,
утверджується невизначеність. Цей процес ускладнюється також тим, що людина постійно, завжди
перебуває в стані певної екзистенційної невизначеності, котра характеризується і біологічною
недостатністю, і колізіями перервного та безперервного, раціонального та ірраціонального, у яких
головним критерієм збалансованості суспільних відносин є можливість чи неможливість особистісної
самореалізації, задоволення потреб, запитів та здійснення мрій індивіда як суб’єкта життєдіяльності.
Відповідно, така ситуація невизначеності не дозволяє точно пояснювати та прогнозувати певні події
як у суспільстві, так і в житті окремого індивіда, вона представляє собою комплекс різного роду
описів способів та механізмів самореалізації особистості, які передбачають наявність альтернативних
описів, проте, жоден з них не здатен розкрити й розтлумачити людську природу. У цій
соціокультурній ситуації кожна особистість у процесі розкриття власних сутнісних сил повинна не
просто на основі самопізнання скласти й реалізувати життєву програму, а, насамперед, має володіти
здатністю здійснювати відповідальний вибір, особливо, коли попередній не дозволяє здійснюватися
цьому процесу в повному обсязі.
У такому разі для подальшого розвитку особистість повинна усвідомлювати, що її життя не
суворо детермінований процес, що вона мусить постійно самоідентифіковуватись із соціальними
процесами, у які вона включена. Саме завдяки самоідентифікації індивід отримує необхідні орієнтири
в соціальному просторі, оскільки в однорідному аморфному світі, який постає перед ним, у процесі
особистісного становлення усвідомлюється індивідуальна окремішність.
Сучасна епоха, яка характеризується глобальними проблемами, виявляє і надзвичайно загострене
відношення кожного індивіда до пошуку сенсу життя. Людина найбільше замислюється над
значенням власного життя та усвідомлює його сенс передусім у таких кризових ситуаціях, коли
виникає небезпека втрати світоглядних орієнтирів, котра призводить до життєвої невизначеності,
адже в цьому контексті необхідно підкреслити, що сенс життя актуалізується особливо тоді, коли ми
його втрачаємо для себе. Сьогодні життя індивіда зазнає впливу різноманітних стресових подій, які
можуть змінювати його смисложиттєві орієнтири, суттєво детермінуючи процес особистісної
самореалізації. Кризові процеси, що тривають у всіх основних сферах сучасного транзитивного
суспільства, охоплюють і духовну культуру, яка повинна утверджувати нові цінності та норми
відповідно до вимог соціальних змін. Варто відзначити про зростання в такому соціумі ролі та
значення сенсу життя як важливого чинника формування індивідуальної свободи особистості, її
здатності приймати відповідальний вибір нових напрямів, сфер та способів реалізації сутнісних сил у
нових, доволі мінливих умовах.
Сучасні дослідники проблем існування людини в глобалізованому, технологізованому
інформаційному суспільстві прагнуть проаналізувати перспективи її розвитку для подальшої корекції
низки соціокультурних процесів передусім формування, саморозвитку та самореалізації особистості.
Так, В.С. Семенов виділяє такі необхідні та актуальні напрямки розвитку як розвиток людини з
життєвою орієнтацією "Бути", а не "Мати", з пріоритетом духовно-морального та опорою на високі
цінності, з пріоритетом у людині соціальних начал, соціальної справедливості, соціальної рівності,
соціального колективістського спілкування, всебічний розвиток особистості, свобода людини,
прагнення до вищих устремлінь цільності та цілісності [12]. Саме здійснення кожного компонента
сприяє реальному утвердженню індивідуальної свободи як форми й обов’язкової умови
самореалізації особистості. При цьому варто зазначити, що акцентується увага не на розумововольових зусиллях особистості, а передусім на духовній сфері. Це обумовлюється особливостями
розвитку сучасного українського кризового суспільства, коли виникає потреба в новому процесному
підході до самореалізації особистості, яка повинна уже не просто ставити собі за мету в конкретні і,
враховуючи динамічність, інформаційну насиченість та формалізованість соціальних процесів,
насамперед стислі терміни досягнути бажаних результатів, а створити необхідні умови для
вивільнення власних творчих сил, які у сприятливий для неї час спрацюють самі собою, досягши
свого неповторного резонансу зі світовою соціально-духовною цілісністю. І тому на перший план, за
таких умов, виходять, крім розуму, й інші суб’єктні прояви духу, зокрема почуття, відчуття, інтуїція.
Така ситуація суттєво детермінує процес самореалізації, акцентуючи увагу насамперед на
формуванні культури поведінки індивіда в цих умовах, на виробленні особистісної здатності зводити
прояви тотальної кризи до мінімального впливу на власне життя, здатності швидко засвоювати
основні умови сучасних соціальних норм та правил, здатності адаптуватися до різного роду
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соціальних змін. Відповідно до цього зростає роль особистості в таких процесах, збільшується рівень
її свободи й одночасно відповідальності.
Висновки. У сучасному українському суспільстві, в якому тривають трансформаційні процеси,
основними ознаками яких є кризовість, невизначеність та нестабільність, процес самореалізації
особистості зазнає детермінантного впливу постійних соціальних, політичних, духовних,
інформаційних криз та революцій. За такої ситуації культура не здатна пропонувати індивідам
адекватних до цих перетворень моделей самореалізації.
Новітні інформаційні технології намагаються помістити індивіда у віртуальні світи, у яких
втрачається реальність часу та сенс життя, а, отже, й індивідуальна свобода як обов’язкова умова й
форма самореалізації особистості. Така ситуація пояснюється утвердженням та тотальним
домінуванням масової культури, котра формує базовий тип особистості – споживача, який свою
самодіяльність здійснює виключно на основі рекламних установок. Девальвація культурних
цінностей призвела до ускладнення пошуку індивідом власної ідентичності, а неможливість
відповідати соціальним вимогам поглибило кризу ідентичності, в якій перевага надається груповим
інтересам, нівелюється індивідуальна автономність. Основною вимогою, яка ставиться сьогодні до
духовної культури, є створення суспільного ідеалу індивіда, що містив би передусім такий комплекс
цілей, як активність, свобода та автономність у процесі самореалізації. Криза ж у професійній сфері
позначилася відходом на другий план трудової діяльності як способу самореалізації особистості,
поступаючись іншій функції – матеріального збагачення.
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Слюсар В.Н. Влияние социально-культурного кризиса на самореализацию личности.
В статье исследуются особенности самореализации личности в кризисных условиях, которые
являются характерными для современного украинского общества. Тотальное доминирование
массовой культуры, девальвация культурных ценностей, кризис во многих сферах общественной
жизни послужили причиной явления кризисности человеческого бытия, когда неопределенность и
нестабильность становятся существенными детерминантами самореализации личности.
Slyusar V.M. Influence of social and cultural crisis on personality self-realization.
The features of personality self-realization in the terms of crises, which are typical for modern Ukrainian
society are explored in the article. The mass culture total dominating, devaluation of cultural values, crisis in
different spheres of public life entailed the phenomenon of human life crisis, when a vagueness and
instability become personality self-realization substantial determinants.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ДИСКУРСИВНИХ ПРАКТИК У ФІЛОСОФІЇ М. ФУКО
У статті досліджується поняття "дискурсу", яке є одним з головних понять у філософії
французького мислителя ХХ століття М. Фуко, піднімається проблема дискурсивних практик.
Досліджується сфера існування та функціонування дискурсивних практик, аналізуються зв’язки між
дискурсивними й недискурсивними утвореннями. Визначається асортимент дискурсів, які склалися в
суспільстві та їхній вплив на формування особистості, класу, нації.
Будь-яка нова епоха, що проголошується в культурі, мистецтві або науці, викликає необхідність
визначити зміст попереднього циклу, оскільки нове завжди пов’язане з пам’яттю про минуле,
визначенням хронологічних рамок та генеалогії попереднього проміжку часу. Французька філософія
ХХ століття висуває нові принципи формування категоріального апарату. Досліджуючи сучасну
французьку філософію С.В. Куцепал акцентує увагу на тому, що "філософія постмодерну
зосередилась на тексті, дискурсі, мові"[1: 23]. Відомий представник постмодерністської філософії
М. Фуко намагався створити парадигму сучасного знання, розробити питання аналізу та
систематизації людської культури, проаналізувати сучасні погляди на місце та роль людини в світі, а
також дослідити низку важливих проблем філософії. Одним із головних понять у філософії М. Фуко є
поняття дискурсу – практики мовного впровадження в суспільну гру. Дискурс, як мовна практика,
зовсім не характеризується ані послідовністю в часі, ані наявністю суб’єкта дискурсу. Потреба у
виявленні владних функцій нормативного знання, трактування науки як однієї з форм влади
викликала необхідність віднайти нові засоби дослідження знання, запропонувати нові поняття, які б
дозволили ухопити єдність знання й відносин влади. Таким поняттям стало поняття "дискурс", котре
було запозичене зі структурної лінгвістики, але набуло в структуралізмі та постструктуралізмі більш
широкого розуміння [2: 29].
Дослідження проблеми трансформації дискурсивних практик у структуралістській концепції
М. Фуко відповідає актуальним потребам сучасності. Українська філософська школа активно
досліджує цю проблематику в широкому світоглядному діапазоні. Особливо важливими для такого
дослідження виявилися здобутки таких вчених, як Н. Автономова, В. Лях, С. Куцепал, І. Ільїн та ін.
М. Фуко торкнувся важливих аспектів соціального управління та влади, брався за розробку як
найзагальніших, так і конкретних принципів та методів дослідження, у результаті чого виробив
специфічну методику теоретичного дослідження – його знаменитий "дискурс". Саме зміна й передача
влади створюють простори, де можуть виникати дискурси. Інакше кажучи, як вдало зазначив
Ж. Бодріяр, "дискурс Фуко – дзеркало тих стратегій влади, які він описує. У цьому, а не в "коефіцієнті
істини" складається його сила й спокуса; істина – його лейтмотив, але самі процедури істини не
мають значення; дискурс Фуко має не більшу істину, ніж будь-який інший, а його сила й спокуса
укладені в аналізі, що розкриває найтонші грані свого об'єкта, описуючи його з тактильною, й у той
же час, тактичною точністю, де аналітична сила підтримується силою спокуси й сама мова робить
нові види влади" [3: 39].
"Discours" – одне з самих уживаних понять у М. Фуко, яке, власне, не піддається однозначному
перекладу на українську мову. Там, де воно не має явного термінологічного змісту, його доводиться
переводити як "мова", зрідка "міркування". Там, де воно вживається як термін, причому термін
вихідний і невизначений – в "Словах і речах" він звичайно відноситься до мови класичної епохи з її
здатністю розчленовувати розумові подання, виражати їх у послідовності словесних знаків, –
доводиться перекладати його словами "дискурсія", "дискурс", "дискурсивний".
Сфера мови і, зокрема, дискурсу, на думку М. Фуко, є цариною порівняння різних культурних
продуктів. Саме ці специфічні закономірності дискурсивної сфери філософ ставить на місце Бога,
існування якого він, проте, не заперечує, а також на місце людини.
Дискурс розглядається М. Фуко не просто як певна форма висловлювання, а як мовленнєва
комунікація та діяльність і, навіть, як символічна практика взагалі. Знання філософ розуміє як
дискурсивну практику, як певне поле координації й субординації висловлювань, де виникають,
визначаються, змінюються й використовуються поняття. Наукове знання виявляється одним із видів
дискурсу поряд із літературою, релігією, філософією тощо.
Понятійне вираження "мовності" і "соціальності" у вигляді "дискурсивного" і "недискурсивного"
типів практики дозволяє охопити широке коло явищ і взаємодій – як раз того серединного рівня, який
практично залишався за межами дослідження і в мовній, і в соціальній сфері, а, отже, вловити єдність
явищ, які раніше представлялися незв’язними й різного рівня. Звичайно, одночасно з цим виявленням
нових зв’язків відбувається й протилежний процес "розмивання" тих єдностей, котрі раніше
© Шкіль Л.Л. 2007
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уявлялись замкнутими й стійкими. Н. Автономова відзначає, що від теорій, мови, соціальних
інститутів відбувається перехід як до теоретичного, до мовного, так і до інституціонального рівнів [4:
53]. Термін "дискурс", як уже говорилося вище, надзвичайно складний для перекладу. В праці "Слова
і речі" він позначав, специфіку мови класичного раціоналізму з його здатністю структурувати і
впорядковувати мислення, приводити його до логічно відшліфованих форм. Очевидно, що до
"дискурсивності" в роботі "Археологія знання" таке трактування цього терміну недоречне. Тут
дискурсивність вже не вкладається в межі звичайних уявлень про мову як форму вираження думки
або систему засобів спілкування: дискурсивні практики – це, швидше за все лише, деякі мовоподібні,
тобто схожі на мову своєю структуруючою здатністю, механізми пізнання і культури. Сфера
дискурсивних практик, за задумом М. Фуко, не збігається з традиційними розмежуваннями за
предметами й методами (в мовознавстві або логіці, психології чи соціології); вона виявляється,
навпаки, лише ціною відмови від звичайних понятійних і методологічних розчленувань та в
результаті "археологічної" роботи, що відкриває приховані пласти.
Археологія призначена для описування різних просторів незгоди. Тому тут зовсім інше ставлення
до суперечностей, ніж в концепції діалектики, тлумачення їх як форми розвитку тощо. Тобто,
неузгодження існують на різних рівнях, в різних сферах. Більше того, виявляючи суперечності,
неузгодженості, археологія не намагається з’ясувати більш глибинні витоки, способи їх розв’язання,
спонукальні сили тощо. Отже, археологія відмовляється розглядати суперечності як загальну
функцію, що діє на всіх рівнях розвитку якогось явища. У цьому випадку ми маємо справу з різними
дискурсивними утвореннями. Причому такі утворення зовсім не означають, що це якісь ідеальні
тексти, котрі проявляються шляхом розгортання різних суперечностей, які зрештою знаходять своє
розв’язання в певному синтезі. Отже, як вважає В. Лях, "Археологічний аналіз знімає примат
суперечностей, як основну форму розвитку, як певну стихію Логосу, хоча при цьому намагається
зберегти дискурс з усіма його неузгодженостями, провалами, конфліктами і кострубатостями" [5:
157].
Методологія М. Фуко спрямована проти загальностей універсального типу, коли намагаються
віднайти дух або науку певної епохи. Він принципово стоїть на тому, що такої цілісності не існує. Ті,
хто намагається в його описах знайти ознаки цієї цілісності, не розуміють його основної інтенції.
Більше того, для жодного з описів не існує якогось привілею, оскільки існує ціла мережа різних
взаємоз’язків, інтердискурсивних просторів. При цьому жодне з дискурсивних утворень не належить
лише одній із систем, вони одночасно входять в різні сфери відношень, не займаючи одне й теж місце
і не виконуючи одну й ту ж функцію. Отже, М. Фуко дійшов висновку, що "перетворюючи
історичний аналіз на дискурс безперервності, а людську свідомість – на первісний суб’єкт усякого
становлення та всякої практики, ми маємо справу з двома сторонами однієї й тієї самої системи
думок. Час у ній осмислюється в термінах усеохопленості, а перевороти завжди є не чим іншим, як
зростанням свідомості"[6: 21-22].
У першу чергу археологія прагне віднайти специфіку розрізнених дискурсивних утворень,
встановити гру аналогій і розрізнень такими, якими вони постають перед нами на рівні правил їх
утворення. Вона також розкриває зв’язки між дискурсивними утвореннями і недискурсивними
сферами (установи, політичні події, економічні процеси тощо). Навіть розглядаючи єдність фактів
висловлювання, археологія не намагається визначити, як закони утворення, з яких з’являється ця
єдність і які характеризують реальність, до якої вона належить, можуть бути зв’язані з
недискурсивними системами.
Для археології способи вираження, відображення, символізації – це лише окремі явища із
загального масиву матеріалу, що дозволяють знаходити формальні аналогії або певний перенос
смислу. Тому причинні зв’язки можуть бути визначені лише на рівні контексту, або згідно з
ситуацією, після того, як буде визначена реальність, де вони проявляються. Отже, визначальна точка
для археологічного аналізу – це те поле відношень, що характеризує дискурсивне утворення, де
можуть бути помічені, локалізовані й визначені символізації та форми впливу і взаємодії. Археологія
намагається розкрити сферу існування й функціонування дискурсивної практики. В. Лях вважає, що
археологічний аналіз намагається розкрити всю царину установ, економічних інтересів, соціальних
відношень, з якими може бути пов’язане дискурсивне утворення, те, чим він займається, зафіксувати
певний своєрідний рівень, на якому історія може породити певні форми дискурсу, які самі по собі
мають власний тип історизму, і які пов’язані з усією сукупністю різних інших типів історизму [5:
158].
Якщо у відшліфованих формах пізнання, мови, соціальності далеко не завжди видно їх
взаємозв’язок і взаємодію, то зниження рівня аналізу (зрозуміло, не в ціннісному, а в топологічному
сенсі), вихід до до-теоретичності, до-мовності, до-інституціональності дискурсивності і
недискурсивності оголює їхні непомітні смички. Стає очевидно, як з недискурсивої сфери
дискурсивні практики почерпають свій матеріал, який належить структуруванню і формалізації на
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інших етапах наукового знання; як сукупність недискурсивних практик обумовлює в кінцевому
результаті такі події дискурсивної сфери, як, наприклад, вибір однієї теорії з числа декількох рівно
можливих, рівно обумовлених мислительними засобами тієї або іншої історичної епохи; як
дискурсивні події сполучаються з недискурсивними, набуваючи соціальну визначеність.
Постструктуралізм не просто породив новий дискурс, а виступив, за словами М. Фуко,
засновником певної дискурсивності, тобто встановив деяку нескінченну можливість дискурсів із
приводу себе самого як феномена, своїх методологій, гносеологічних об’єктів тощо. Головними
проблемами постструктуралізму стали проблеми мови, тексту, політики, сексуальності й
різноманітних типів культури та культурних практик.
Для М. Фуко формування особистості, класу, нації, та ін. визначається не місцем цих "суб’єктів" в
існуючій системі "виробничих" відносин, а асортиментом дискурсів, що склалися в суспільстві.
Становище індивіда як суб’єкта, наділене сенсом існування, тобто існування у сфері соціальних
відносин, формується дискурсивними актами. Таким чином, суб’єктивність індивіда є результатом
певного набору ідеологічно зорганізованих практик, через які індивід посідає своє місце у світі й
завдяки яким і світ, і особистість індивіда стають осяжними розумінню. Індивід є простором чи
полем, на якому різноманітні дискурсивні практики звершують працю зі створення смислів.
До Нового часу сповідальна свідомість припускала в самопізнанні досвід богопізнания, коли
здійснювалася зустріч двох творчих, тобто авторських, воль. У М. Фуко стара креативна схема (Бог –
Слово, Що Творить, – Автор) виявилася перевернутою: смерть Бога вела до смерті Слова, Що
Творить і відповідно – до смерті Автора. Досвід самопізнання виявився досвідом збагнення смерті
Бога, смерті творчого суб’єктного початку, досвідом ніщо. У теологічному світі Ніщо – це
випробування можливостей, а у детеологізованому – випробування неможливості. Самопізнання, що
було богопізнанням, у випадку смерті Бога стає самогубним, свого роду вибухом темного низу, що
знищує креативного суб’єкта. Встановлюється, однак, парадоксальна ситуація. Дискурс, споконвічно
обмежуючи суб’єкта, сам стирається в процесі пізнання його цим суб’єктом, перетворюючись у ніщо.
Але коли він виявляється як ніщо, суб’єкт миттєво відновлюється в креативних правах, тому що він і
тільки він повинен вирішувати, як йому діяти.
На таке дивне тлумачення дискурсу звернув увагу М. Фуко й в праці "Що таке автор?" і в
інагураційній лекції "Порядок дискурсу". Можна назвати таке тлумачення двозначним. Поняття
двозначності саме й допомагає зрозуміти, що мається на увазі під порядком дискурсу: непроникна
товща, або ж можливість проріджування, відокремлення виражень, їх взаємовідмінностей.
Світ дискурсу – це дійсно перевернутий світ, створений на підставі одного з головних принципів,
проголошених Фуко, – перекидання. Археологічні пошуки дозволили виявити в ньому різні
конфігурації подій, які вже тим, що вони виявлені в надрах дискурсу, уявляються вже не подіями
серед людей, а подіями понять. Виявлені в різних хронологічних шарах, вони представляють свого
роду канали, що ведуть до порогу їхнього виникнення, по ту сторону якого вони неможливі. Ясно, що
неможливе – це те, що лежить по ту сторону множинних граничних актів або можливостей
вираження. Неможливе виявляється при спрямованості від уже вираженого – від почуття, думки, речі,
адже це свого роду порожнеча, що породжує.
Доказом від зворотного (від уже вираженого) з’ясовується, що дискурс, як можливість
неможливого, містить у собі в повній відповідності з лінгвістичним значенням (le dіscours –
розбіжність, розгалуження) умови для множинності й різноспрямованості актів вираження, які
здобувають визначеність у самому акті: щось одне не може розбігатися в різні сторони; воно змушено
обрати один курс, і цей прийнятий у силу випадку курс залишає тугу за нездійсненим, дозволяючи
подумки – по понятійних каналам – повернутися до розламу заради розуміння способу, завдяки якому
те, що є, може не бути тим, що є. У цьому змісті дискурс не має приречень, тому що в ньому вже все
є. Він споконвічно – відповідно до філософії твердження – утворить те, що називається
ментальністю, – систему великої тривалості, або масивні феномени вікового або багатовікового
порядку, створені певними практиками й стилістиками поводження.
Ідея ментальності серед тих, хто написав її на своєму прапорі, є постійним джерелом тривоги: чи
стійкі системи? чи постійні практики? який віковий стиль поводження? Серійність, регулярність,
умови різних можливостей, анонімність навряд чи можливі, якби спочатку їх не організував творчий
порив, індивідуальність, оригінальність і єдність. Фуко протиставив перший набір характеристик
ментальності другому набору характеристик, але вже не ментальності, а культури, сам же й назвав
принцип дії історії – випадок!
Досліджуючи природу дискурсу, М. Фуко говорив, що "у промові не тільки відтворюється
боротьба та істина панування – це й те, заради чого ведеться боротьба, це влада, до котрої рвуться" [7:
7] і ця боротьба здійснюється за допомогою заборони, опозиційного механізму "розумне/божевільне"
та диспозиції "істина/хиба".
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Центральне місце у філософії М. Фуко займає проблема гносеологічної цілісності мови та світу
загалом. Автор аналізує її у співвідношенні з проблемою розподілу епістем. Епістема – це проблемне
поле, яке складається з дискурсів у різних наукових дисциплінах, рівень наукових уявлень свого часу.
Поняття "епістема" М. Фуко, крім праці "Слова і речі", практично ніде не вживає, але "епістема"
отримала популярність у широкого кола літературознавців, філософів, соціологів, естетиків,
культурологів. Вирвавшись із замкнутої системи Фуко, вона, звичайно, у різних інтерпретаторів
здобула різні тлумачення, однак зберігся її основний сенс: поняття "епістема" відповідає
константному характеру деякого специфічного мовного мислення, скрізь проникаючої
дискурсивності, яка неусвідомленим для людини чином істотно визначає норми її діяльності, сам
факт специфічного розуміння феноменів оточуючого світу, оптику його зору і сприйняття дійсності.
Саме в праці "Слова і речі" М. Фуко окреслив загальні контури тієї специфічної наукової
дисципліни, яка отримала в нього ім’я "археології знання". У цій роботі він виділив три ключові
етапи формування сучасного "європейського менталітету". Сформулювавши своє розуміння історії,
філософ спробував дати теоретичне обґрунтування "смерті суб’єкта", і найважливіше – з точки зору
тієї загальної теретичної перспективи, яка зв’язує єдиною лінією розвитку структуралізм і
постструктуралізм. Він стверджував, що "після усунення самостійного існування мови залишається
лише її функціонування в поданні: залишається її природа й властивості, притаманні їй в якості
дискурсу" [9: 114].
І. Ільїн у своєму дослідженні "Поструктуралізм. Деконструктивізм. Постмодернізм" слушно
робить висновок: "Якщо щось і залишилось в позиції Фуко неясним, то це детальна розробка самого
механізму трансформацій, або "мутацій", дискурсивних практик, котрі ведуть до руйнування старої і
винекненя нової епістеми, а також обгрунтування принципової непізнанності епістеми її сучасниками
"[9: 63-64].
Відповідно до цього завдання М. Фуко вже в статті "Відповідь на питання" намічає три класи
трансформацій дискурсивних практик: 1) деривації (або внутрішньо дискурсивні залежності), які
являють собою зміни та отримуються шляхом дедукції або імплікації, узагальнення, обмеження,
перемутації елементів, виключення або включення понять і т. под.; 2) мутації (міждискурсивні
залежності): зміщення меж поля досліджуваних об’єктів, зміна ролі й позиції суб’єкта, який говорить,
функції мови, встановлення нових форм інформативної соціальної циркуляції і т. под.);
3) редистрибуції (перерозподіл, або внутрішньо дискурсивні залежності): заперечення ієрархічного
порядку, зміна керівних ролей, зміщення функції дискурсу.
Очевидно, що на цьому етапі Фуко намагався, абсолютно в структуралістському дусі, вивести
суворі правила породження "нових дискурсивних об’єктів", формалізувати процес, який веде до зміни
однієї наукової формації іншою. Сформульована М. Фуко концепція трьох епістем, специфіка яких
визначається співвідношенням "слів" та "речей", оцінкою ролі та значення мови в культурі, є однією з
основних його заслуг.
Однією з головних тем, що досліджує Фуко, є розгляд мови як "єдиного апріорі" культури. Це
дало вченому можливість побудувати нову дисципліну "археологію знання", метою якої стало
визначення історично змінних умов пізнання та культури.
Згідно з твердженням М. Фуко, мислення носить мовний характер, тому діяльність людей можна
звести до "дискурсивних практик", це дає можливість виділити епістему, яка утворюється з дискурсів
різних наукових дисциплін. Одним зі складників мови, як вважає Фуко, постає дієслово "бути", а це
означає, що його концепція продовжує багатовікову традицію, згідно з якою мова трактується як
наслідок події. Слід зазначити, що теза "мова обов’язково повинна бути наслідком певної події" бере
свій початок із філософії Стої і чітко простежується впродовж усього розвитку західної філософської
думки. За твердженням М. Фуко, для всього його філософствування правомірним є виокремлення
"спільності ядра", що несе конструкції у вигляді дискурсу про досліди-межі, де мова йде для суб’єкта
про те, щоб трансформувати самого себе, і дискурсу про трансформацію самого себе через
конституювання знань. Як відзначав Ж. Дельоз, "нерозумно стверджувати, що Фуко заново відкрив
чи знову ввів потаємного суб’єкта, після того, як він його відкинув. Суб’єкта немає, є лише
породження суб’єктивності: суб’єктивність ще необхідно було створити, коли для цього настане час,
саме тому, що суб’єкта не існує" [10: 71].
Підсумовуючи все вищесказане, можна зробити висновок, що М. Фуко до дискурсивних практик
мови не застосовує концептуального синтезу. У цьому сенсі поняття дискурсу не є аналогом поняття
"знання" в традиційному розумінні, тобто містить у собі не логічне пояснення факту реальності, а
його сприйняття суб’єктом. Влада соціального світу над людиною – це, передусім, влада мови й
подібних мові дискурсивних механізмів, що закріплені в заборонах, законах, настановах. А влада
людини над світом є тією мірою неілюзорною, якою вона спирається на здатність іменувати,
користуватися означуваними формами, словом, привласнювати владу мови, ставати функціонером
символічного порядку. Це особлива мова влади, якій, врешті решт, підкоряється і сама несвідомість.
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Дискурс виконує проміжну роль між образним і реальним. Він розуміється як нестатичне творіння,
що постійно занурюється в сферу отримання нового знання. Розглядаючи мову, текст, дискурс не як
основу новаторських методологічних схем, М. Фуко вживає ці терміни як метафоричні позначення
універсального принципу, який дозволяє співвідносити, взаємовимірювати й оптимізувати культурні
артефакти, які традиційно належали до якісно різнорівневих.
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Шкиль Л.Л. Трансформация дискурсивних практик у философии М. Фуко.
В статье исследуется понятие "дискурса", которое есть одним из главных понятий в философии
французского мыслителя ХХ века М. Фуко, рассматривается проблема дискурсивных практик,
Исследуется сфера существования и функционирования дискурсивных практик, анализируются связи
между дискурсивными и недискурсивными образованиями. Определяется ассортимент дискурсов,
сложившихся в обществе и их влияние на формирование личности, класа, нации.
Shkil’ L.L. Transformation of discursive practices M. Fuko philosophy.
The notion of discourse, which is one of the main notions in philosophy of the French thinker of the 20th
century M. Fuko is explored in the article, the problem of discursive practices rises in the article. The sphere
of existence and functioning of discursive practices is explored, connections between discursive and
undiscursive formations are analyzed. The assortment of discourses which were formed in society and their
influence on forming the individual, class, nation is determined.
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ПЕДАГОГІЧНА САМООРГАНІЗАЦІЯ В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ:
ТЕРМІНОЛОГІЧНО ПОНЯТІЙНИЙ АНАЛІЗ
У статті розкривається сутність термінів і понять сфери педагогічної синергетики. Педагогічна
самоорганізація як феномен та складова інших педагогічних процесів досліджується з
використанням конструкта "система". Післядипломна педагогічна освіта визначена як своєрідна
освітня система, що наділена специфічними функціями і є складовою національної системи освіти.
Пропонується авторська терміносистема педагогічної самоорганізації.
Актуальною в сучасній освіті є проблема педагогічної самоорганізації. Дослідження проблеми
педагогічної самоорганізації в системі післядипломної педагогічної освіти потребує додаткового
уточнення терміносистеми, яка окреслює понятійне коло педагогічної систематики. Педагогічна
самоорганізація, як феномен та складова інших педагогічних процесів, досліджується з
використанням конструкта "система". Причому, в різні моменти це поняття характеризує вимір
особистості, корпорації, навчального закладу, сфери надання освітніх послуг, національної освіти в
цілому. Саме тому потребують додаткового уточнення терміни "освітня система", "система освіти".
Метою статті є обґрунтування терміносистеми педагогічної самоорганізації.
За словами А. Євтодюк, поняття "освітня система'' ще не отримало загальновизнаного означення
у спеціальній літературі, хоч широко використовується в різних контекстах у наукових публікаціях із
педагогіки, соціальної філософії, філософії освіти, соціології освіти Н. Бордовської, Н. Булгакової,
Є. Гусинського, В. Кременя, А. Лігоцького, М. Лукашевича, В. Лутая, І. Підласого, Ю. Турчанінової,
А. Реан, Н. Щубелки та багатьох інших науковців [1].
Близьким до розуміння поняття "освітня система" є термін "педагогічна система", використаний
Я.А. Коменським і багатьма його наступниками – як за рубежем, так і в Україні (В. Володько,
І. Гербарт, Дж. Дьюї, Я. Корчак, В. Кушнір, А. Луначарський, І. Песталоцці, І. Підласий, Ж.-Ж Руссо,
Л. Спірін, Л. Толстой, А. Ушаков, К. Ушинський, С. Френе й інші). Спорідненим до нього є поняття
"виховна система" (Ю. Азаров, Г. Ващенко, І. Іванов, А. Макаренко, С. Русова, В. Сухомлинський,
Г. Філонов та інші). Недоцільним, на думку деяких учених, є синонімізування понять "освітня
система" і "система освіти" (А. Євдотюк, І. Бестужев-Лада, В. Гінецинський, Н. Гусєва,
А. Лігоцький тощо).
На думку А. Євдотюк, система освіти в країні є лише одна (макросистема), а освітніх систем, як
різних креативних варіантів системи освіти, – багато. Але кожна з освітніх систем у системі освіти
має свою оригінальну основу, інваріантну для неї (освітньої системи), яка і є запорукою її розвитку.
Згідно з визначенням дослідниці, освітня система – це системоформуюча підсистема
національної системи освіти, наділена специфічними функціями; впорядкована, структурна,
самоорганізована цілісність історично зумовлених і взаємопов'язаних поглядів, переконань, ідеалів,
національних традицій та практикуючих дій, об'єднаних спільними мотивами, задачами і цілями,
спрямованими на навчання й виховання людини задля досягнення нею певного рівня освіченості як
ступеня становлення особистості. А. Євдотюк наголошує, що освіченість є не лише ступенем
становлення особистості, а й розкриттям (освітленням) її духовних, інтелектуальних, творчих
можливостей у контексті культурного надбання людства і загальнолюдських цінностей [1].
Таким чином, післядипломну педагогічну освіту можна визначити як своєрідну освітню систему,
яка наділена специфічними функціями і є підсистемою національної системи освіти.
Додаткової уваги потребує також терміносистема, що окреслює інституціональні засади сфери
післядипломної педагогічної освіти, оскільки й тут відсутня однозначність у підходах до опису
понять.
За словами В.В. Олійника, підготовка особистості до професійної діяльності (відповідна освіта,
виховання, професійна орієнтація та ін.) здійснюється в основному в періоди її загальної та
професійної підготовки. За умови відносно стабільних параметрів середовища припускалася
© Арешонков В.Ю., 2007
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достатність такої підготовки для забезпечення професійної діяльності особистості ("освіта на все
життя"). У міру подальшого розвитку суспільства, змін характеристик і параметрів середовища
виявила себе об'єктивна потреба у всебічному забезпеченні професійного зростання особистості
(науковому, організаційному, фінансовому, матеріально-технічному тощо) [2]. Так виникли та
сформувалися такі поняття, як "підвищення кваліфікації", "система підвищення кваліфікації", а потім
– і "післядипломна освіта".
Підвищення кваліфікації може здійснюватися як у навчальних закладах різного типу (на
факультетах, у центрах тощо), так і самостійно в процесі професійної діяльності (навчання та
самонавчання) У першому випадку суб'єктів підвищення кваліфікації називають слухачами, у
другому – спеціальна назва відсутня. Виходячи з цього та відштовхуючись від висновку
В.В. Олійника, доцільно, на наш погляд, використовувати узагальнене поняття суб'єкта підвищення
кваліфікації – педагогічний працівник.
За визначенням В. Олійника, підвищення педагогічної кваліфікації – це процес і результат
навчання педагогічних працівників, головною метою якого є забезпечення потреб суспільства в
кваліфікованих кадрах з високим рівнем професіоналізму та культури, спроможних компетентно,
творчо і відповідально виконувати завдання, що стоять перед ними [2].
В.І. Маслов довів, що підвищення кваліфікації здійснює наступні функції:
· програмно-цільові (компенсаторна, поновлююча, коригуюча, прогностична);
· процесуально-технологічні (діагностична, моделююча, організаторська, координуюча,
контрольно-інформаційна);
· соціально-психологічні (орієнтаційна, пропагандистська, мотиваційна, стимулююча,
творчого розвитку).[3].
Під системою підвищення кваліфікації, як різновидом освітніх систем, В.В. Олійник розуміє
систему соціального типу, яка є частиною післядипломної освіти, генеральною метою якої є
створення оптимальних умов виконання замовлення суспільства на рівень і якість (професіоналізм,
культура, здібності) підготовки кваліфікованих кадрів.
На думку Н.П. Попової, якщо кваліфікацію розглядати як рефлексивну надбудову над діяльністю,
пов'язану з рефлексивними вміннями педагога, то самоорганізація, що має, як базовий компонент,
рефлексивні дії, виступає професійно значимою характеристикою рівня кваліфікації [4].
Дослідницею наведені похідні ціннісні й концептуально-технологічні аспекти моделювання,
зокрема, уточнено уявлення про сутність "кваліфікації" в контексті парадигми самоорганізації. На
основі аналізу різноманітних підходів до розуміння "кваліфікації" зроблено висновок про те, що в
звичному уявленні оцінка діяльності як "кваліфікованої" чи "некваліфікованої" пов'язується з
співставленням її результату з метою, а процесу досягнення результату – з нормою. Відповідно,
"кваліфікація" визначається як міра засвоєння професії чи спеціальності, що виявляється в рівні
мотивації, володінні відповідною системою знань, умінь, особистісних якостей, які забезпечують
успішне вирішення професійних завдань.
З наукової точки зору поняття "підвищення кваліфікації" та "система підвищення кваліфікації" не
тотожні, так само, як і поняття "освіта" і "система освіти". "Підвищення кваліфікації" стосовно
"системи підвищення кваліфікації" є поняттям вищого порядку. Основним змістом поняття
"підвищення кваліфікації" є, на думку В.В. Олійника, цільова складова, закономірності, принципи,
форми, методи, технології, функції процесу та його змістові аспекти. Основним же змістом поняття
"система підвищення кваліфікації" є: виявлення та реалізація оптимальних умов, факторів, складу
тощо, які забезпечують якісне вирішення завдань підвищення кваліфікації, стійке функціонування і
розвиток системи [5].
Поняття "підвищення кваліфікації" кореспондує поняттю "неперервна освіта".
Неперервна освіта – це освіта протягом усього життя (lifelong education), "продовжена освіта"
(continuing education). Деякі автори достатньою вважають "рекурентну (що повторюється час від
часу) освіту" (recurrent education). Коли, говорячи про освіту дорослих, хочуть підкреслити її відносну
незалежність від структур формальної освіти, кажуть про "освіту поза школою" (out-of-school
education) та "неформальну освіту" (non-formal education). У США встановлена спеціальна одиниця
старіння знань спеціаліста – "період напіврозпаду компетентності", що означає період часу, протягом
якого компетентність спеціаліста з моменту закінчення ним навчального закладу знижується на 50%.
У 1990 році цей період складав у США 4 – 5 років.
Неперервна освіта – це процес, що складається з базової й подальшої освіти, передбачає на
другому етапі послідовне чергування навчальної діяльності в системі спеціально створених освітніх
закладів з професійною діяльністю.
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Післябазова (післядипломна) освіта – подальше навчання та виховання, поєднані з практичною
діяльністю у сфері суспільного виробництва.
На думку І. Римаревої, неперервна (безперервна) освіта – складне поняття, яке неможливо
трактувати однозначно, через необхідність співвіднесення його з різними аспектами соціальної
дійсності. Поняття безперервності можна розуміти, як якийсь процес або властивість об'єкта, що
характеризується відсутністю проміжків у його протіканні, переході від одного якісного стану в
інший, на противагу дискретності. Поняття освіти можна визначати як категорію, що позначає
діяльність і результат навчання і як процес розвитку. У першому випадку освіта є одержанням
систематизованих знань, умінь і навичок, отриманих у результаті навчання. У другому – процес
розвитку й саморозвитку особистості, пов'язаний з оволодінням соціально значущим досвідом
людства, що включає в себе знання, уміння, творчу діяльність й емоційно-ціннісне відношення до
світу. Але це ж поняття можна розуміти і як народження, формування, одержання певного виду,
форми, образу, придбання нових якісних характеристик, перетворення існуючого стану, менталітету в
нові [6].
Таким чином, поняття безперервності покликане підсилити значущість поняття освіти, додати
йому особливу доцільність, невипадковість, усвідомленість. Основний шлях одержання освіти – це
навчання й самонавчання, тобто цілеспрямована діяльність зовні, переосмислення навколишньої
дійсності й свого місця в ній, і всередину – самозбагачення, самопізнання, саморозвиток. З однієї
сторони така освітня діяльність обумовлена необхідністю постійного відтворення дійсності в
мисленні, з іншої – спонтанністю мислення, тобто, мимовільним саморухом людини у своїй
пізнавальній діяльності, інтенціею до пізнання.
Безперервна освіта здійснюється на рівні індивідуума, освітніх систем, національної системи
освіти й соціуму в цілому. На рівні індивідуальності безперервна освіта здійснюється в рамках
соціалізації, адаптації й інтелектуальної самосвідомості людини, тобто:
1) відбувається послідовне засвоєння певної системи цінностей, норм, знань під цілеспрямованим
упливом виховних і навчальних впливів і стихійних, спонтанних процесів, що впливають на
формування особистості;
2)
відбувається поступове формування оптимального алгоритму пізнавальної діяльності індивіда,
пристосування внутрішніх потенційних здатностей і мотивів до зовнішніх потреб особистості,
змикання теоретичного знання з досвідом його практичного застосування;
3)
відбувається становлення менталітету індивіда, тобто формується напрям думок, сукупність
розумових навичок, способів оперування інформацією, духовних установок особистості, а також
усвідомлене використання власних можливостей до генерування нової порції знання на основі
змикання внутрішнього інформаційного поля індивіда з інформаційним полем співтовариства.
На рівні освітньої системи безперервна освіта здійснюється шляхом відтворення, зміни й розвитку
закономірностей, теорії й методології виховання й навчання людини. Структура безперервної освіти
педагогічної системи складається з наступних компонентів:
1) відтворення, зміна й трансформація потреби, тенденцій суспільного розвитку, культурних
цінностей, світоглядних особливостей, вимог, необхідних якостей, пропонованих сучасному члену
суспільства;
2) відтворення, зміна й розвиток уявлень про сутність знання, соціально схваленої ідеальної моделі
освіченої людини й успішного фахівця, різноманітних наукових знань, умінь, навичок, досвіду,
ментальних звичок, накопичених людством й актуальних для становлення майбутнього члена
суспільства;
3) відтворення, зміна й розвиток власне педагогічного знання, педагогічної майстерності й
досвіду, тобто законів, за якими відбувається процес засвоєння знань, умінь і навичок, методів,
принципів і способів навчально-виховного впливу, методики й методології педагогічної діяльності.
На рівні національної системи освіти безперервна освіта здійснюється шляхом відтворення, зміни
й розвитку освітніх інститутів і характеру взаємозв'язків між ними, а також, об'єднання (синергії)
зусиль співтовариств й індивідуальних зусиль окремих суб'єктів освітньої діяльності у вирішенні
проблем педагогічної керованості, самоорганізації, саморозвитку, самовдосконалення в умовах
нестабільності, нестійкості, швидкості обігу інформації й вимог суспільства до характеру освітніх
послуг. У такому контексті структура безперервної освіти буде включати наступні компоненти:
1) відтворення, зміну й розвиток освіти як державно-суспільного інституту з урахуванням
конкретно-історичних вимог, сконцентрованих у сукупності соціально-економічних, політичних,
морально-правових і культурних потреб суспільства в освічених і розвинених людях;
2) відтворення, зміна й розвиток відповідної інфраструктури, що здатна задовольнити потреби
суспільства в культурній духовно-розвинутій людині, якісному фахівцеві й освітньому процесі, що
32

В.Ю. Арешонков. Педагогічна самоорганізація в системі безперервної освіти: термінологічно понятійний аналіз

відповідає вимогам функціональності, керованості й адаптивності;
3) відтворення, зміна й розвиток освітньої системи, що сприяє індивідуально-особистісному
саморухові слухача, розкриттю здібностей, дарувань, талантів, інтересів, формуванню особливих
психологічних якостей, що допомагають усувати в індивідуальних свідомості й уміннях, що
закостеніли, кліше й стереотипи звичного мислення й сформувати індивідуальний алгоритм пізнання
[6].
Усвідомлення нових можливостей і потреб людини в рішенні завдань освіти призвело до
необхідності створення нових концептуальних підходів педагогічної діяльності, методів і способів
педагогічного впливу й нового образу педагогічного ефекту. Інформаційне суспільство диктує людині
нове сприйняття знання., способів одержання знання, способів подання інформації, необхідність
прогнозування, програмування, проектування й моделювання досліджуваної ситуації (об'єкта,
процесу, явища) в умовах швидкозмінного нестабільного зовнішнього середовища. Таким чином,
головною метою навчання стає формування компетентностей для вирішення практичних завдань
підвищення функціональності, ефективності, керованості різноманітних соціальних структур і
саморозвитку людини. Така мета вимагає знаходження нової точки відліку в розвиткові розумової
діяльності, інтеграції наукового знання, створенні нової моделі освіченої людини – дослідника.
Просте пасивне володіння знаннями в різних областях характеризує ерудита, а не дослідника [5].
Традиційна система освіти орієнтувалася на одержання знань, умінь і навичок, таким чином,
метою стає знання, а ідеальним результатом – ерудиція, у той час як система безперервної освіти
орієнтована на формування індивідуального алгоритму пізнання, і метою такого є перетворення
інформації й формування стійких дослідницьких навичок оперування інформацією, а результатом –
новоутворення (компетентності). Новоутворення є науково-оформленим знанням, готовим до
реалізації на практиці й відтворенню в соціальному досвіді (проект, програма, стратегічний план).
Система безперервної освіти не може існувати, відкинувши практику традиційної системи освіти,
у той час як традиційна система освіти у тому вигляді, у якому вона існує зараз, не відповідає
потребам сучасності й гальмує розвиток потенційних можливостей людини. Тому ми можемо
говорити про необхідність реформування освіти, що полягає в переході до системи безперервної
освіти, яка включає в себе традиційну систему освіти й використовує її досвід, при збереженні
пріоритету цінності новоутворення в порівнянні із цінностями простого нагромадження й відтворення
знань. Таким чином, традиційна система освіти буде виконувати функцію своєрідного солітону –
структурно стійкої одиниці системи безперервної освіти, що включає в себе нові знання, не змінюючи
при цьому характеру раніше накопиченої інформації. Система безперервної освіти на рівні створення
нової порції знання буде виконувати функцію фантома, тобто моделювання, конструювання образів
майбутнього знання (варіантів інтерпретації знання). Взаємодія, комунікація, співробітництво
системи безперервної й традиційної системи освіти здійснюється за допомогою властивостей
індивідуальної й соціальної пам'яті, тобто здатності довгостроково зберігати інформацію й
багаторазово вводити її в сферу свідомості й поведінки, формуючи таким чином, компетентність.
Результатом такої взаємодії традиційної системи освіти й системи безперервної освіти служить:
1) на рівні людини – формування індивідуальної дослідницької ментальності;
2) на рівні освітніх систем – формування методів і способів моделювання й мотивування
дослідницьких навичок й умінь в учня й педагога;
3) на рівні національної системи освіти – формування дружньої інфраструктури для розвитку й
саморозвитку дослідницьких навичок і розробок;
4) на рівні соціуму в цілому – формування системи безперервної освіти як основної соціальної
цінності й засобу актуалізації соціальних й індивідуальних потреб і можливостей через
дослідницьку діяльність.
Індивідуальність, освітні системи, національна система освіти й соціум у цілому є суб'єктами
безперервної освіти різного масштабу й специфіки діяльності. І. Римарева позначає всі ці суб'єкти
поняттям людиносистема. Така людиносистема розвивається циклічно на основі перетворення
інформації за допомогою процесу взаємо пізнання [6].
У такому випадку важливо усвідомити значущість безперервної освіти окремого індивіда для
суспільного розвитку, оскільки безперервна освіта педагогічної системи, освітньої системи й соціуму
в цілому є взаємозалежним, комплексним, багаторівневим, діалектичним процесом, центральною
рушійною ланкою якого є безперервна освіта людини, мотиваційно зорієнтованого на самовираження
через творчість, тобто внутрішню потребу створювати щось якісно нове, що відрізняється
неповторністю, оригінальністю, унікальністю, здійснюючи тим самим не тільки діяльність по
перетворенню соціального середовища, але й акт самотворення.
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Проблема полягає в тому, що безперервна освіта вимагає не тільки здійснення освітньої діяльності
в зовнішньому оточенні, але вимагає постійної внутрішньої освіти, зміни під впливом освоєних знань,
що для сучасного індивіда й системи є непосильною працею, тому що він звик, йому зручно, і набагато
легше змінити щось зовні або зробити видимість зміни, залишаючись при цьому внутрішньо
незмінним. Освіта дорослої людини в сучасних умовах є таким же необхідним компонентом
життєтворчості, як і навчання для дитини.
Отже, підвищення педагогічної кваліфікації – це підняття рівня професійної мотивації шляхом
самоудосконалення педагогічних компетентностей, які забезпечують успішне вирішення
професійних завдань.
Система підвищення педагогічної кваліфікації – це освітня людиносистема, елемент освітньої
людиносистеми неперервної освіти та системи національної освіти, в межах якої в процесі
педагогічної самоорганізації відбувається зміна рівня професійної мотивації шляхом
самоудосконалення педагогічних компетентностей, які забезпечують успішне вирішення професійних
завдань.
Таким чином, дослідивши проблематику зазначених терміносистем, ми формуємо власну
терміносистему педагогічної самоорганізації, яка вбирає в себе термінологічно-понятійний ряд сфери
професійної самоорганізації, педагогічної систематики та інституціалізації післядипломної
педагогічної освіти. До нашої терміносистеми включаємо наступні конструкти:
· педагогічна
самоорганізація
–
це
процес
синергетичного
самоструктурування,
самовпорядкування та самовдосконалення особистісних, професійних та пізнавальних
компетентностей педагога з метою професійної самореалізації;
· компетентність – це об'єктивна категорія, що фіксує суспільно визнаний комплекс певного рівня
знань, умінь, навичок, ставлень, завдяки яким педагог здатний здійснювати складні
поліфункціональні, поліпредметні, культуродоцільні види діяльності;
· компетенція – це соціально-закріплений освітній результат реалізації компетентностей;
· система освіти – це створена в державі макросистема, яка складається з освітніх систем;
· освітня система – це системоформуюча підсистема національної системи освіти, наділена
специфічними функціями; впорядкована, структурна, самоорганізована цілісність історично
зумовлених і взаємопов'язаних поглядів, переконань, ідеалів, національних традицій та
практикуючих дій, об'єднаних спільними мотивами, задачами й цілями, спрямованими на
навчання й виховання людини задля досягнення нею певного рівня освіченості як ступеня
становлення особистості;
· неперервна освіта – це процес, що складається з базової і подальшої освіти, передбачає на
другому етапі послідовне чергування навчальної діяльності в системі спеціально створених
освітніх закладів з професійною діяльністю;
· післябазова (післядипломна) освіта – подальше навчання та виховання, поєднані з практичною
діяльністю у сфері суспільного виробництва;
· кваліфікація – це міра засвоєння професії чи спеціальності, що виявляється в рівні мотивації,
володінні компетентностями, які забезпечують успішне вирішення професійних завдань;
· підвищення педагогічної кваліфікації – це підняття рівня професійної мотивації шляхом
самоудосконалення педагогічних компетентностей, які забезпечують успішне вирішення
професійних завдань;
· система підвищення педагогічної кваліфікації – це освітня людиносистема, елемент освітньої
людиносистеми неперервної освіти та системи національної освіти, в межах якої в процесі
педагогічної самоорганізації відбувається зміна рівня професійної мотивації шляхом
самоудосконалення педагогічних компетентностей, які забезпечують успішне вирішення
професійних завдань.
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Арешонков В.Ю. Педагогическая самоорганизация в системе безпрерывного образования:
терминологически-понятийный анализ.
В статье раскрыта сущность терминов и понятий сферы педагогической синергетики.
Педагогическая самоорганизация как феномен и составляющая других педагогических процессов
исследуется с использованием конструкта "система". Последипломное педагогическое образование
определено как своеобразная образовательная система, которая наделена специфическими
функциями и является составляющей национальной системы образования. Предлагается авторская
терминосистема педагогической самоорганизации.
Areshonkov V.Y. Pedagogical self-organization in the system incessant education: the analysis of terms
and notions.
The essence of terms and notions of pedagogical synergitic’s sphere is revealed in the article. Pedagogical
self-organization as phenomenon and constituent of other pedagogical processes is explored with the use of
the element "system". Advanced studies pedagogical education is certain as an original educational system
which is provided with specific functions and is the constituent of the national system of education. Author’s
terminological system of pedagogical self-organization is offered.
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РОЛЬ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ОРІЄНТИРІВ У СИСТЕМНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ ПРОБЛЕМИ
МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙ МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОСВІТИ
У статті окреслено методологічні засади проблеми формування професійної мовнокомунікативної
компетенції майбутніх учителів у контексті сучасної філософії безперервної освіти в Україні.
Посилаючись на державні документи, європейські рекомендації та дослідження провідних учених,
автор доводить необхідність використання понятійного апарату філософії для створення стрункої
лінгводидактичної системи свого дослідження.
Переоцінка світоглядних цінностей, яка є неодмінною ознакою процесу демократизації в Україні,
свідчить про те, що роль сучасного вчителя в суспільстві стає дедалі вагомішою і відповідальнішою.
Це зумовлює відповідні зміни у визначеннях вищої освіти, її змісту і якості, відображені в
державних документах (Закон України "Про освіту", Закон України "Про мови", Конституція
України, Державна Національна програма "Освіта" ("Україна XXI століття"), Закон України "Про
вищу освіту", Державна цільова комплексна програма "Вчитель", Національна Доктрина розвитку
освіти України в XXI столітті та інші законодавчі акти). До наведених визначень органічним
доповненням є пізніше пропоновані вченими: "Зміст освіти – система компетентностей, яка повинна
бути сформована у процесі освіти з урахуванням самовизначення особи, створення умов для її
самореалізації, перспектив розвитку світової спільноти. Вища освіта має на меті задоволення потреби
особи у фундаментальній науковій, загальнокультурній і спеціальній освіті. Якість вищої освіти
визначається рівнем, який є відносною характеристикою якості вищої освіти, що ґрунтується на
порівнянні значень показників якості, одержаних на основі діагностичних елементів випускників
вищого навчального закладу, з критерійно-орієнтовним еталоном, що встановлюється державним
стандартом вищої освіти" [1]. Система стандартів вищої освіти (Закон України "Про вищу освіту")
складається з державного стандарту вищої освіти (де зроблено акцент на вимогах до формування в
особи знань з української мови, розділ ІІІ, стаття 12, п. 3); галузевих стандартів вищої освіти (де
відображено вимоги до компетентності випускника ВНЗ у структурі галузей економіки держави,
розділ ІІІ, стаття 13, п. 1); стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів (рекомендований
інформаційний обсяг програм навчальних дисциплін, критерії і засоби діагностики успішності
навчання, розділ ІІІ, стаття 14, п.4).
У Національній Доктрині розвитку освіти в Україні (2002 р.) окреслено стратегію і пріоритетні
напрями розвитку освіти першої чверті ХХI століття. Йдеться про необхідність інноваційного
прискореного розвитку освіти, за якої кожна особистість отримує можливість для самореалізації і
самоствердження. Особистісну орієнтацію освіти, формування національних і загальнолюдських
цінностей, підвищення якості та оновлення змісту освіти, розвиток системи безперервної освіти
протягом усього життя, розширення україномовного освітнього простору, органічне поєднання науки
і освіти, запровадження освітніх інновацій, інтеграцію вітчизняної освіти до європейського та
світового освітніх просторів визнано одними з пріоритетних напрямів політики держави в галузі
освіти. Для кращого усвідомлення поняття освітнього простору звернемося до словникового
коментаря: ″Життєвий простір людини – сукупність природних і соціокультурних умов, факторів,
що забезпечують відтворення й удосконалення життя людини як психосоціальної істоти, задоволення
її потреб, життєзабезпечення й діяльного існування. Поняття ″освітній простір″ – сукупність
критеріїв і програм освітньої діяльності, що складають галузь систематизованого знання, об’єднаного
на змістовному й структурному рівнях″ [2: 303].
У доповіді на підсумковій колегії МОН України "Забезпечення якості вищої освіти – важлива
умова інноваційного розвитку держави і суспільства" (березень 2007 р.) міністр освіти і науки
Станіслав Ніколаєнко підкреслив, що утвердження авторитету України як суверенної держави у
складі Європи значною мірою залежить від вирішення проблеми якості освіти: "Освітянська
діяльність – навчання і виховання підростаючого покоління – у філософсько-педагогічних системах
світу завжди пов’язувалася з її якістю, обґрунтуванню механізмів впливу на яку присвячували свої
трактати філософи і педагоги різних часів і народів світу" [3]. Якісна освіта формує покоління
громадян нового типу. Вони діють і мислять по-інноваційному – "звідси – значна увага до загального
розвитку особистості, її комунікативних здібностей, засвоєння знань, самостійності в прийнятті
рішень, критичності та культури мислення, формування інформаційних і соціальних навичок. До
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таких підходів спонукає головна педагогічна ідея сучасності – освіта впродовж життя" [3]. Динамізм
процесу модернізації вищої освіти потребує, як зазначено в доповіді, внесення коректив до чинної
законодавчої бази, зокрема до Закону України "Про вищу освіту" із залученням широкого кола
освітян до розробки проектів нових законів. Проблема якісної вищої освіти в Україні як європейській
державі розглядається крізь призму формування фахівців, конкурентноспроможних на світовому
ринку праці. При цьому країни – члени ЄС – надають одне одному підтримку, поважаючи водночас
культурну та мовну специфіку освітніх систем.
Стратегія безперервної мовної освіти передбачає забезпечення обов’язкового оволодіння
громадянами України державною мовою: "Освіта сприяє розвитку високої мовної культури громадян,
виховання поваги до державної мови та мов національних меншин України". Створення єдиного
загальноєвропейського простору вищої освіти (до 2010 року), згідно Комюніке, прийнятого на
конференції міністрів, відповідальних за вищу освіту, 19-20 вересня 2003 року в Берліні, "матиме
велику користь від спільної діяльності з європейським дослідницьким простором, зміцнюючи в такий
спосіб фундамент для Європи Знань. Метою, безперечно, є збереження європейського культурного
багатства і мовної різноманітності, що засновуються на культурній спадщині різних традицій, і
стимулювання інноваційного потенціалу та соціального й економічного розвитку за допомогою
розширеного співробітництва між європейськими вузами".
Державна програма "Вчитель" (розроблена на період з 2002 до 2012 рр.), визначаючи освіту як
пріоритетну сферу в соціально-економічному, духовному й культурному розвитку України,
наголошує на ключовій ролі учителя. Вбачаючи стратегічну мету розвитку вітчизняної освіти і науки
в якісній підготовці фахівця (у тому числі освітянина), здатного до ефективної життєдіяльності в
світовому просторі, держава ставить перед вищою школою такі завдання [1]: 1. Модернізувати освіту,
здійснивши перехід від авторитарної педагогіки до педагогіки толерантності. Зорієнтувати
модернізацію вищої школи України на інтегрування національної системи вищої освіти до
Європейського освітнього та наукового простору. 2. Внести корективи в освітній процес, сформувати
у студентів життєво важливі компетенції шляхом застосування інтерактивних навчальних технологій.
3. Перевести матеріально-технічну базу навчального процесу на сучасний рівень світових вимог.
4. Здійснити мовний прорив в освіті. Забезпечити знання державної мови (з урахуванням відсутності
україномовного середовища в певних регіонах України), а також поряд з ґрунтовним вивченням
української, рідної мови, оптимізувати процес вивчення іноземної, що сприятиме підвищенню рівня
професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців.
Сучасний підхід до актуальної проблеми підвищення якості професійної підготовки майбутніх
учителів характеризується зосередженням на формуванні готовності студентів до професійнопедагогічної діяльності, яка забезпечується сукупністю ключових, загальних і спеціальних
компетенцій, з-поміж яких мовнокомунікативна професійна компетенція посідає одне з
найважливіших місць. Л. Мацько і Л. Кравець пропонують таке визначення останньої: "Професійна
мовнокомунікативна компетенція особистості є показником сформованості системи професійних
знань, комунікативних умінь і навичок, ціннісних орієнтацій, загальної гуманітарної культури,
інтегральних показників культури мовлення, необхідних для якісної професійної діяльності.
Сформувати професійну мовнокомунікативну компетенцію покликана сучасна система освіти" [4].
Розробка універсальної моделі формування мовнокомунікативної професійної компетенції
майбутніх учителів-нефілологів відбувається в ході проведення експериментального дослідження в
педагогічних ВНЗ. Здійснення моніторингу якостей професійного мовлення студентів на освітньокваліфікаційних рівнях "бакалавр" і "магістр", обробка отриманих результатів констатувального і
формувального експериментів потребують надійних філософсько-методологічних орієнтирів.
Цінність останніх у вирішенні окресленої нами проблеми полягає також в тому, що вони науково
обґрунтовують: 1) постановку проблеми педагогічного дослідження; 2) відбір методів та способів
вирішення проблеми; 3) визначення критеріїв, показників сформованості мовнокомунікативної
професійної компетенції студентів на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях та відповідний аналіз
комунікативних якостей мовлення майбутніх учителів-нефілологів.
Сучасна філософія освіти послуговується понятійним апаратом, виробленим протягом тривалого
періоду розвитку філософської думки. Так, зокрема, взаємообумовлені форми наукового пізнання –
науковий факт, ідея, гіпотеза, концепція, теорія – мають конкретні визначення: теорія (найвища
форма організації наукового знання) потребує наукових фактів як результатів обробки
експериментальних даних; ідея, народжена досвідом, у сукупності з науковими фактами дозволяє
висунути гіпотезу – отримані нові експериментальні дані підтверджують останню як шлях вирішення
проблеми; концепцією називають керівну ідею, спрямовану на системне бачення предметів чи явищ.
Далі зупинимося на філософському визначенні поняття методології, що є одним з основних завдань
цієї статті.
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Відношення "людина-суспільство" є предметом соціальної філософії як філософської дисципліни
(нагадаємо, що предметом загальної філософії є відношення "людина-світ"). Однією з функцій
соціальної філософії (окрім світоглядної, пізнавальної, ідеологічної, виховної та практичної) є
методологічна: озброєння науки загальними методами, упорядкування світоглядних знань. Основою
сучасної соціальної філософії є її зорієнтованість на людину, гуманістична спрямованість:
"Інтеграційною основою єдності національного і загальнолюдського постають гуманістичні
пріоритети, бо людина і людяність є субстанційною основою соціального. Соціальна філософія є
світоглядно-методологічною наукою, яка вивчає загальнолюдські засади цивілізованого існування та
розвитку суспільства" [5: 202]. У безпосередньому зв’язку з філософією знаходиться акмеологія –
"наука, що вивчає закономірності й механізми розвитку людини у період її зрілості та особливо при
досягненні нею найбільш високого рівня розвитку. Міра зрілості людини охоплює значний у
часовому відношенні етап життя й показує, наскільки людина склалась як громадянин, як спеціаліст у
певній галузі діяльності, як особистість. Акмеологія вивчає розвиток професіоналізму,
компетентності" [2: 25].
У виборі методологічних орієнтирів ми звертаємось насамперед до визначення ключового
поняття – методологія, семантика якого досить чітко пояснена у Філософському словнику:
"Методологія (від грецьк."шлях дослідження чи пізнання + вчення") – сукупність підходів, способів,
методів, прийомів та процедур, що застосовуються в процесі наукового пізнання та практичної
діяльності для досягнення наперед визначеної мети. Однією з найбільш розвинених методологічних
теорій в наш час є методологія науки. Сучасна методологія науки являє собі достатньо розгалужену
систему наукового знання, що містить у собі як філософські, так і спеціальнонаукові аспекти" [6: 374375]. Сучасний тлумачний словник української мови визначає поняття методології як: "1. Вчення про
науковий метод пізнання й перетворення світу; його філософська, теоретична основа. 2. Сукупність
методів дослідження, що застосовуються в будь-якій науці відповідно до специфіки об’єкта її
пізнання" [7: 399]. Отже, наведені визначення свідчать про те, що методологія цілком очевидно
поділяється вченими-філософами на загальну (філософську), загальнонаукову (методологію науки) і
спеціальну [5]. Такий розподіл пропоновано і в педагогічному словнику, де виділено часткову (або
спеціальну – авт.), загальну (ту ж загальнонаукову, наприклад, методи педагогіки є загальними для
часткових дидактик – авт.) і філософську методологію – "систему діалектичних методів, які є
найзагальнішими і діють на всьому полі наукового пізнання, конкретизуючись і через
загальнонаукову, і через часткову методологію" [8: 207]. Поклавши в основу дослідження діалектику
як "методологію оновлення суспільної практики і духовного життя"[6: 158], ми застосовуємо її
універсальні категорії.
Таким чином, сказане вище дозволяє стверджувати, що аналіз того чи іншого явища, яке ми
спостерігаємо у процесі мовнокомунікативної діяльності майбутніх учителів, під кутом зору
діалектичної філософської методології набуває наукової обґрунтованості й цілеспрямованості, а
побудована модель формування мовнокомунікативної професійної компетенції студентів – стрункості
і дієвості. В. Зінченко цілком слушно вважає: ″Теоретики навчання, слідом за філософами, йдуть
круговий шлях: від теорії до практики, від простого до складного, від абстрактного до конкретного,
від почуттєвого до раціонального, від емпіричного до теоретичного, від дії до думки, від загального
до часткового, від розумового до розумного тощо. У перспективі розвитку навчання чільне місце має
зайняти живе знання. Його не можна засвоїти, його треба створити. Створити так, як відтворюється
живий образ, живе слово, жива, а не мертва, механічна дія. Живе знання – це невід’ємна властивість
живого буття, і разом з тим живе знання – це прагнення до його розуміння″ [9: 97-101]. Отже,
подальше студіювання проблеми мовнокомунікативної компетенції майбутніх педагогів з опорою на
філософські праці стане підтвердженням правильності й доцільності обраних нами методологічних
орієнтирів.
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Климова Е.Я. Роль методологических ориентиров в системном исследовании проблемы
языковой коммуникативной компетенции будущих специалистов сферы образования.
В статье очерчены методологические основы процесса формирования профессиональной
языковой компетенции будущих учителей в контексте современной философии непрерывного
образования на Украине. Основываясь на государственных документах, европейских рекомендациях и
исследованиях ведущих ученых, автор доказывает необходимость использования понятийного
аппарата философии для создания стройнойлингводидактической системы своего исследования.
Klymova K.Ya. Methodological basis role in system studies of professional language communicative
competence of prospective experts in education sphere.
The article deals with methodological basis for the process of forming professional language
communicative competence of prospective teachers in terms of modern philosophical education in Ukraine.
Referring to state documents, European recommendations and scholars' research, the author proves the
necessity of implementing philosophic conceptual apparatus to create structural linguodidactic system of her
research.
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СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НІЖИНСЬКОГО
ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ КНЯЗЯ БЕЗБОРОДЬКА В 1875-1880 РР.
У статті на основі аналізу історико-педагогічного досвіду розглянуто сутність та специфіку
організації навчально-виховного процесу підготовки педагогічних кадрів Ніжинським історикофілологічним інститутом князя Безбородька в 1875-1880 рр., проаналізовано роль науковопедагогічного та допоміжного персоналу в цілісній освітній та виховній системі вузу.
Нові соціально-економічні, політичні та культурні реалії українського суспільства, інтеграційні
процеси в Європейський освітній простір передбачають реформування системи вищої педагогічної
освіти з метою сприяння підготовці майбутніх фахівців. Сучасні науковці досліджують питання
сутності та змісту організації навчально-виховного процесу вищої педагогічної школи, створення
умов для розвитку та самореалізації кожної особистості, яка обрала вчительську професію. Різні
аспекти цієї проблеми досліджувалися в працях вітчизняних (А.М. Алексюк, В.П. Андрущенко,
В.І. Бондар, Л.П. Вовк, О.В. Глузман, С.У. Гончаренко, Н.М. Дем’яненко, І.А. Зязюн, В.І. Луговий,
В.К. Майборода, Н.Г. Ничкало, С.О. Сисоєва, М.Д. Ярмаченко та інші) й зарубіжних учених
(О.А. Абдулліна, С.В. Кондратьєва, Н.В. Кузьміна, Ю.Н. Кулюткін, І.Я. Лернер, В.О. Сластьонін,
О.І. Щербаков та інші).
Одним із векторів дослідження цієї проблеми є історичний досвід, набутий провідними вищими
закладами освіти України кінця ХІХ – початку ХХ століття, що дозволяє виокремити перспективні
ідеї, творче використання яких сприятиме модернізації вищої педагогічної освіти на сучасному етапі.
У кінці ХІХ на початку ХХ ст. перед державними діячами та прогресивною громадськістю
царської Росії гостро постало питання підготовки вчительських кадрів вищими закладами освіти. На
території тогочасної України вчителів загальноосвітніх шкіл готували в класичних університетах
(Київський Св. Володимира, Харківський, Одеський), у педагогічних семінаріях та в Ніжинському
історико-філологічному інституті князя Безбородька. Саме Ніжинський вищий педагогічний заклад
освіти став флагманом підготовки високоосвічених та професійно спрямованих майбутніх
працівників педагогічної галузі на теренах Російської імперії кінця ХІХ – поч. ХХ ст., бо система
організації навчально-виховного процесу, науково-педагогічної роботи як професорськовикладацького складу вузу, так і всього допоміжного персоналу була спрямована на те, щоб готувати
справжнього вчителя-професіонала, формувати самостійно мислячу особистість, здатну вплинути на
вихованця і проводити освітньо-педагогічну роботу на високому науково-практичному рівні.
Історико-філологічний інститут був заснований на кращих традиціях, які існували в Ніжинській
гімназії вищих наук, Ніжинському фізико-математичному та юридичному ліцеях. Сюди були
запрошені високопрофесійні професорсько-викладацькі та науково-педагогічні кадри із провідних
вузів Західної Європи та Росії. Тому система підготовки майбутнього вчителя тут із перших днів
існування мала прогресивні тенденції та впливала на розвиток професійно-педагогічної підготовки
вищих та середньо-спеціальних педагогічних закладів як регіонального, так і загальнодержавного
масштабів. Той факт, що в Ніжинській вищій педагогічній школі зароджувалися нові технології
підготовки майбутнього вчителя, втілювалися в життя сучасні, на той час, форми та методи
становлення особистості майбутнього педагога, підтверджують численні публікації в навчальнометодичних і спеціально-наукових періодичних виданнях. Так, у журналі Міністерства народної
освіти Росії, який видавався в Санкт-Петербурзі, майже в кожному номері, починаючи з 1875 року,
давалася інформація про систему підготовки вчителя в історико-філологічному інституті князя
Безбородька в Ніжині. Важливість і послідовність ціє роботи була відмічена в щорічних звітах
Міністра народної освіти. Не випадково в окремих номерах друкувалися Статут інституту та
спеціальні інструкції, які доповнювали його положення.
В одній із офіційних частин журналу за 1876 рік надруковані інструкції, розроблені професорськовикладацьким складом інституту й затверджені Міністром народної освіти. З них ми дізнаємося про
посадові обов’язки науково-педагогічного та допоміжного складу вузу, про умови утримання
студентів. Як зазначалося в доповіді Міністра народної освіти Російської імперії графа Толстого "Про
стан діяльності інститутів за 1875-1876 н. р. ", досвід, набутий Ніжинським історико-філологічним
інститутом князя Безбородько за рік існування є корисним і необхідним з огляду на важливість
підготовки вчительських кадрів для загальноосвітніх шкіл та гімназійних установ [1: 21-25].
Важлива роль в інституті відводилася такій посаді, як інспектор. Він був найближчим помічником
і соратником директора. У посадові обов’язки інспектора були включені наступні пункти:
1) щоденно фіксувати присутність студентів на лекційних та семінарських заняттях;
© Лавріненко О.А., 2007
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2) здійснювати контроль за старанністю студентів, вимагати від них своєчасного виконання всіх
творчих самостійних завдань, заданих професорами та викладачами інституту;
3) піклуватися про те, щоб студенти мали достатньо наукової та спеціальної літератури та
навчальних посібників для успішного проведення самостійних досліджень;
4) бути присутнім на іспитах студентів, брати активну участь в обговоренні відповідей студентів
та виставленні їм підсумкових оцінок.
Крім суто навчальної роботи, інспектор Ніжинського історико-філологічного інституту
здійснював контроль за виховною роботою, що була невід’ємною складовою системи підготовки
майбутнього вчителя. Інструктор піклувався про моральний стан студентів, слідкував за зовнішнім
виглядом вихованців педагогічного вузу. Був щоденно присутнім на ранковій молитві, на обіді та
вечері, розглядав особисто порушення та прорахунки, допущені студентами, вів записи в "Кондуїтну
книгу".
До обов’язків інспектора входив нагляд за діями наставників, проведення з ними педагогічних
нарад, які були присвяченні в основному питанням оптимізації професійно-педагогічної підготовки
майбутніх учителів, здійсненню контролю за систематичністю самостійної роботи студентів.
Інспектор надавав методичну та практичну допомогу наставникам-керівникам у роботі з кожним
окремим студентом.
Крім того, інспектор інституту був за посадою членом конференції та правління вищого закладу
освіти, неодмінно піклувався про стан та наповнюваність бібліотеки інституту, щорічно організовував
перевірку та ревізію бібліотечних фондів, доповідав правлінню та конференції про нові надходження
літератури й про необхідність придбання нової [2: 158].
Таким чином, робота інспектора була відповідальною й важливою. На цю посаду
рекомендувалися найкращі та найдосвідченіші науково-педагогічні працівники вузу.
З огляду на те, що професійно-педагогічній підготовці вчительських кадрів досліджуваного
періоду на теренах Російської імперії відводилося незначне місце (про це свідчать навчальні плани
вчительських інститутів, затверджені міністром народної освіти 13 листопада 1876 р.) [3: 65],
професорсько-викладацький склад Історико-філологічного інституту князя Безбородька в Ніжині
здійснював досить прогресивні та виправдані організаційно-педагогічні заходи, спрямовані на
педагогізацію всього навчально-виховного процесу вузу. Сюди були спрямовані погляди передової
педагогічної громадськості Росії. Ніжинський педвуз відвідували не лише науковці та громадські
діячі Київського навчального округу, в підпорядкуванні якого він знаходився, а й представники інших
навчальних округів для обміну досвідом підготовки кадрів для педагогічної галузі. Особливого
значення в Ніжині, як свідчать архівні джерела, надавалося ролі наставників-керівників. За Статутом
та посадовою інструкцією наставники Ніжинської вищої педагогічної школи виконували такі функції:
1. Кожного разу, при зручній нагоді засобами сугестії, власного прикладу, розвивати і
стверджувати у студентів морально-християнські переконання, почуття обов’язку, честі,
справедливості, законослухняності, патріотизму та усвідомлення важливості їх педагогічного
покликання.
2. Щоденний нагляд за організацією та проведенням навчальних занять студентів, слідкування за
їх успіхами. Порадами та вказівками спрямувати діяльність вихованців у правильне русло.
3. У випадку звернення до наставника викладачів інституту з зауваженнями про неуспішність
окремих студентів або не виконання ними певних робіт із того чи іншого навчального предмету,
наставники повинні спрямувати свою роботу на усунення недоліків та прорахунків своїх вихованців.
4. Наставник повинен повсякчас допомагати студентам у науково-пошуковій роботі, давати
поради в підготовці до занять із кожного навчального предмету, розтлумачувати незрозумілі моменти
прочитаних наукових книг, проводити бесіди зі студентами з прочитаного матеріалу.
Варто зазначити, що з перших років діяльності історико-філологічного інституту в Ніжині роль
наставника майбутнього педагога була важливою й центральною з огляду на всю систему підготовки
педагогічних кадрів. В обов’язки наставника входило чергування, що мало на меті такі завдання:
- наставники виконували свої посадові обов’язки, узгоджуючи з інспектором інституту,
встановлювали порядок чергування так, щоб один із них знаходився постійно в якості чергового з 7-ї
години ранку до 11-ї години вечора, а наступного дня йшов на нічне чергування і не мав права
залишати стіни інституту в нічний час;
- здійснювали суворий нагляд за дотриманням правил моральної поведінки та шляхетності з боку
студентів;
- контролювали відвідування аудиторних занять та раціональне використання вільного часу,
спрямовуючи його на потреби самопідготовки та самовдосконалення;
- здійснювали контроль чистоти повітря в кімнатах студентів, приміщенні їдальні та навчальних
аудиторіях і рекреаційних приміщеннях [1: 27-30].
Так як за міністерським положенням, затвердженим 31 травня 1872 р., інститути, що готували
вчителів, були навчальними закладами закритого типу, то наставникам, що заступали на чергування
видавалися кожного року дві книги – "Журнали чергування", завірені директором. У першій книзі
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черговий наставник записував усі порушення з боку студентів та вчинки, що заслуговували
загального схвалення, робив відмітки про вихід студентів за межі інституту, а також про своєчасне чи
несвоєчасне їх повернення, Якщо студентові робились якісь зауваження, чи накладались стягнення,
то вони теж заносилися до книги.
В іншому журналі вівся облік професорами та викладачами інституту присутності студентів на
лекційних заняттях. У разі неявки – вказувалася причина відсутності.
Під час виникнення екстремальних випадків, черговий наставник зобов’язаний був негайно
звернутися до інспектора, а при його відсутності – до директора інституту.
Всі проблеми, які виникали в процесі взаємодії зі студентами, питання організаційно-педагогічної
роботи обговорювалися на педагогічних нарадах під головуванням директора інституту. Слід
відзначити важливість таких нарад у цілісній системі підготовки майбутнього вчителя. Саме на них
акцентувалась увага щодо індивідуально-особистісного підходу до кожного студента, формування
характеру та переконань майбутнього вчителя, вміння самостійно працювати та вирішувати складні
науково-пошукові завдання. За результатами нарад складався протокол [4: 19].
Варто звернути увагу на той факт, що керівництво Історико-філологічного інституту князя
Безбородька в Ніжині великої уваги надавало особистості викладача, який працює зі студентами. Так,
у посадовій інструкції за 1875 р. зазначалося: "... Всі ті, хто викладає в інституті не повинні
обмежуватися тільки викладанням свого предмета, а саме:
а) по-можливості якомога частіше перевіряти знання студентів шляхом практичних занять з ними
і, при цьому, звертати особливу увагу на словесний метод викладу вивченого і засвоєного матеріалу;
б) повсякчас привчати студентів до самостійності, самовдосконалення шляхом виконання ними
самостійних робіт і науково-пошукових досліджень;
в) на старших курсах керувати розбором навчальних підручників для загальноосвітніх шкіл та
посібників для гімназійних установ, аналізувати пробні лекції та аудиторні заняття в гімназії під час
проходження педагогічної практики;
г) кожен викладач зобов’язаний вести список своїх студентів і відмічати в ньому успішність; раз
на півроку ці списки подавати на розгляд конференції інституту, яка піддає їх ретельному розгляду і
робить з цього обліку узагальнюючі висновки про кожного студента. В окремих випадках, коли
студенти не встигають, або мають достатньо велику кількість зауважень від викладачів – повідомляти
про це наставників, з метою звернути на конкретного студента особливу увагу і надати йому як
методичну, так і науково-теоретичну допомогу" [1: 35].
Вважалось, що аура навчального та наукового життя створюється не тільки керівниками
навчального закладу, а й усіма його працівниками. І чим яскравіші особистості працювали в ньому,
тим кращою була атмосфера, тим пліднішими ставали результати підготовки студентів – майбутніх
учителів.
Штатним розписом Ніжинської вищої школи були чітко визначені обов’язки інститутського
лікаря, який, в свою чергу, повинен був неухильно піклуватися про здоров’я студентів. Лікар
здійснював нагляд за дотриманням належних санітарно-гігієнічних умов у процесі навчання, щоденно
відвідував хворих студентів, які лікувалися в стаціонарних умовах місцевої лікарні, справлявся про
необхідність надання їм додаткової медичної допомоги. Якщо виникала гостра необхідність, лікар
повинен був з’явитися в приміщенні інституту на першу вимогу директора або інспектора. Цікавим є
той факт, що саме в Ніжинському історико-філологічному інституті лікаря включали в комісію з
відбору абітурієнтів. Із посадових обов’язків ми дізнаємося, що "він спостерігав, аби до інституту не
вступали молоді особи, які мали тілесні недоліки, які б перешкоджали їм виконанню в майбутньому
вчительських обов’язків" [1: 28]. Лікар був зобов’язаний надавати медичну допомогу не лише
студентам, а й усім працівникам інституту.
Навчально-виховний процес у Ніжинський вищій педагогічній школі був неможливий без посади
економа (він же виконував обов’язки екзекутора). Економ здійснював нагляд за чистотою та
справністю будівлі, за зберіганням та витратами майна і припасів, що були власністю інституту.
Разом із тим він залучав на допомогу в своїй роботі студентів, призначаючи їх черговими на кухні,
включаючи до складу комісій зі списання продуктів та припасів, які видавалися для кухні, пекарні та
буфету. Видані продукти записувалися до спеціальної видаткової книги (своєрідний сучасний
бракіражний журнал), і кожна видача скріплювалася підписом не тільки економа, але й чергового
студента. Така система організації роботи формувала у студентів почуття обов’язку, відповідальність,
чесність та принциповість – риси, необхідні майбутньому вчителю.
Частіше всього економ інституту відвідував кухню, пекарню та буфет і вразі виявлення порушень
санітарно-гігієнічних норм чи безладу накладав досить суворі стягнення на повара, буфетника або
пекаря. Крім того, якщо економом виявлялась халатність чи недобросовісне виконання своїх
обов’язків допоміжними працівниками вузу – він ставив питання перед директором інституту про
негайне звільнення з займаної посади особи винного.
Деякі дослідники історії Ніжинської вищої педагогічної школи, спираючись на спогади окремих
випускників того часу в своїх працях, зазначають про досить жалюгідне існування студентів та їх
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негативні побутові умови. І це не дивно, бо більшість тих, хто сів за парти Ніжинського історикофілологічного інституту були вихідцями із заможних родин та не звикли до регламентації життя й
побуту, дотримання суворої дисципліни [2: 180].
Разом із тим, заперечуючи подібні висновки в процесі дослідження посадової інструкції економа
Ніжинського вузу, можна зробити висновок про велику кількість об’єктів соціально-побутової сфери,
які були в його підпорядкуванні, а саме: інститутські приміщення, навчальні аудиторії та спальні
кімнати, відповідно вмебльовані. Там знаходилися столи, стільці, дивани-шафи для збереження
особистих речей студентів та навчального приладдя, туалетні шафи біля ліжок, залізні ліжка з
матрацом та двома подушками, ватяне та жакардове одіяла, набір постільної білизни. Кімнати
освітлювалися: вранці – не раніше 6-ї години, ввечері – не пізніше 23-ї години [1: 33]. Такі побутові
умови були не гіршими, а в деяких випадках і кращими, ніж у провідних столичних вузах. Ніжинські
студенти носили форму встановленого зразка: жакет, брюки й жилет із темно-сірого кастору, або
сукна – щоденний одяг; однобортний жакет, брюки і жилет із чорного сукна – одяг для носіння поза
інститутом. До обох комплектів форми додавалися чорне пальто з драпу, підтяжки, краватка та
фуражка. Понад це, на літні місяці видавалися жакет, брюки й жилет із парусину.
Харчування студентів теж було строго регламентованим і складалося: вранці та ввечері – чай з
булкою, до обіду – скибка хліба з сіллю, на обід – обов’язково стіл із трьох страв, вечеря – з однієї
страви. Крім того, у приміщенні буфету та в рекреаційних приміщеннях знаходилися ємності з
питною водою та квасом. Хворим студентам їжа та напої призначалися особисто інститутським
лікарем [1: 34].
Таким чином, вся організація навчально-виховної роботи в Історико-філологічному інституті
князя Безбородька визначенго періоду була спрямована на підготовку високоосвіченого, педагогічноспрямованого вчителя. Кожна посада, що існувала в штатному розписі вузу була прямо чи
опосередковано пов’язана з цілісним педагогічним процесом. Традиції відбору науково-педагогічних
працівників, допоміжного персоналу, які склалися в Ніжинській вищій педагогічний школі порівняно
з іншими вузами непедагогічного профілю, висока заробітна платня сприяли тому, що випускників
цього закладу запрошували в кращі та найпрестижніші гімназії, прогімназії, технікуми, училища та
вищі заклади системи освіти Росії.
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Историко-филологического института князя Безбородько 1875-1880 гг.
В статье на основе анализа историко-педагогического опыта рассмотрена сущность и специфика
организации учебно-воспитательного процесса подготовки педагогических кадров Нежинским
историко-филологическим институтом князя Безбородько в 1875-1880 гг., проанализирована роль
научно-педагогического и вспомогательного персонала в целостной образовательной и
воспитательной системе вуза.
Lawrinenko A.A. The system of organizing the educational and up-bringing process of the Nizhyn
Historical and philological institute of prince Bezborodko in 1875-1880.
The essence and specific of organizing the educational and up-bringing process of the pedagogical
personnel training by the historical-philological institute of the prince Bezborodko in Nizhyn in 1875-1880 is
analyzed on the basic of historical and pedagogical experience. The role of scientific, pedagogical and
auxiliary staff in the higher educational institute integral educational system is analyzed.
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ОРІЄНТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВУЗІВ
НА ДУХОВНІ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ ЦІННОСТІ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ
"ОСНОВИ СЦЕНІЧНОГО ТА ЕКРАННОГО МИСТЕЦТВА"
У статті розглядаються мета і завдання навчальної програми "Основи сценічного та
екранного мистецтва", перспективні підходи до інтегрованого викладання мистецьких
дисциплін у вищих навчальних закладах. Головні завдання курсу спрямовано на орієнтування
студентів педагогічних вузів на духовні загальнолюдські цінності та визначне значення
потенціалу мистецтва для вивчення власних духовних інтересів особистості, можливості
спілкування й передачі культурно-духовного досвіду.
Реформування системи освіти продовжує набувати нових рис. Зберігаючи кращі здобутки
вітчизняної педагогіки, оновлення змісту сучасної освіти призводить до впровадження в навчальну
програму великої кількості нових курсів і предметів. Закон України "Про вищу освіту" спрямований
на врегулювання суспільних відносин у галузі навчання, виховання, професійної підготовки громадян
України, створює умови для самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства у
кваліфікованих фахівцях. Головною метою художньо-педагогічної освіти на сучасному етапі є
підвищення рівня значущості культури й мистецтва в загальній освіті, а також орієнтація
студентської молоді на духовні та загальнолюдські цінності в процесі професійної підготовки.
Викладання курсу "Основи сценічного та екранного мистецтва" спрямовано на розвиток художньої
свідомості й художньо-творчих умінь, художньо-образного мислення студентів, формування вміння
спілкуватися з творами мистецтва та їх інтерпретувати, бажання опанувати весь простір духовних
цінностей, розширення сфери естетично-емоційних вражень тощо. Серед основних завдань
навчальної дисципліни можемо виділити такі: надання студентам основ художніх знань, що
уможливить усвідомлення ними специфіки майбутньої професійної діяльності; розширення
мистецького світогляду та ціннісних орієнтацій майбутніх учителів на основі ознайомлення й
вивчення кращих зразків сценічного та екранного мистецтва; формування умінь оперування різними
видами аналізу художніх особливостей мистецьких явищ та інтерпретації творів на основі знайомства
з різними формами, жанрами, стилями мистецтва; збагачення власного художньо-естетичного досвіду
для подальшого використання в професійній діяльності.
Мета і завдання навчальної програми "Основи сценічного та екранного мистецтва", практичні та
лабораторні заняття дозволяють майбутнім фахівцям освоїти великий обсяг матеріалу світової
художньої культури, адекватно розуміти та сприймати твори мистецтва, застосовувати різноманітні
методи аналізу, знаходити зв’язки й паралелі з іншими видами та жанрами мистецтва, естетично
грамотно оцінювати й переосмислювати їх через естетично-емоційну сферу, дають можливість
удосконалювати художньо-аналітичні вміння й практичні творчі навички, розвиваючи художнє
мислення. Прилучення до шедеврів вітчизняної та закордонної культури, кращих зразків народної
творчості, класичного й сучасного мистецтва забезпечить формування естетично розвиненої й
зацікавленої аудиторії слухачів і глядачів, розвиток естетичних потреб і смаків, призведе до
збереження й передачі наступним поколінням традицій вітчизняної професійної освіти в області
мистецтва, дозволить реалізувати моральний потенціал мистецтва як засобу формування й розвитку
етичних цінностей та ідеалів особистості й суспільства.
На перших лекціях студенти знайомляться з різними видами мистецтва, їх класифікацією та
історичною динамікою розвитку, теоретичними витоками видової специфіки мистецтва та поняттями
"синкретизму", "комплексу", "синтезу" й "інтеграції" мистецтв. Цікавою й змістовною для майбутніх
фахівців є інформація про комплекс сучасних програм українських та російських педагогів-новаторів
розвитку дитини засобами мистецтва та сучасні тенденції взаємозв’язку й синтезу різних видів
мистецтва. Важливий внесок у дослідження проблеми видової специфіки мистецтва внесли І. Кант,
Г. Гегель, Г. Лессінг; сучасні науковці: Ю.Б. Борєв, В.В. Ванслов, Б.М. Галєєв, М.С. Каган,
В.П. Міхалєв, В.В. Скатерщіков та інші. Завдяки цим дослідженням були конкретизовані загальні
ознаки, характеристики, внутрішні закони та художні домінанти кожного виду мистецтва, розглянуті
шляхи можливого синтезу окремих мистецтв. Ознайомлення з основними етапами розвитку й історії
виникнення театрального, оперного, балетного, кінематографічного та телевізійного мистецтва
займає основну частину лекційного курсу. Історія театру розглядається від перших трагедій і комедій
давньогрецького театру до відновлення автентичного шекспірівського театру "Глобус" у Лондоні в
2000 році. Історія українського театру вивчається від витоків до постановок сучасних митців; за
таким принципом студенти знайомляться з історією Національної опери та балету України.
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Звичайно, жоден навчальний курс не може вмістити всього обсягу необхідних знань, умінь і
навичок. Важлива роль у цьому процесі відводиться загальнодидактичним принципам на практичнотворчих заняттях, які фактично знайомлять студентів із різними комбінаціями комплексного та
синтетичного поєднання видів мистецтва. За визначенням О.П. Щолокової, на сучасному етапі
викладання предметів художньо-естетичного циклу, традиційні принципи наочності й наступності
повинні доповнюватися принципами розвиваючого навчання, науковості, принципом систематичного
та послідовного навчання. Ці принципи дійсно можуть допомогти художній дидактиці на
методологічному рівні, там, де й знаходить своє відбиття загальне у викладанні науки та мистецтва –
на рівні теорії пізнання, виховання мислення. Цілісність, образність, асоціативність,
імпровізаційність, інтонаційність, художність є тим підґрунтям, яке може стати базою для
формування принципів музичної та художньої дидактики[1: 47].
Творча реалізація ідей, з якими студенти знайомляться на заняттях курсу з "Основ сценічного та
екранного мистецтва" вимагає високого ступеня концентрації уваги й залучення накопичених
художньо-естетичних знань та досвіду в мистецько-культурній галузі. Виконання окремих завдань
спрямоване на вивчення власних духовних інтересів особистості, можливості спілкування й передачі
культурно-духовного досвіду від викладача до студента, творчого спілкування в групі тощо. Робота
на семінарських та лабораторних заняттях дозволяє узагальнити та структурувати систему художньоестетичних знань, набути вмінь аналізу, інтерпретації, розуміння видової специфіки мистецтва,
феномена художньої інтеграції, а застосування на практичних заняттях комплексу філософських,
естетичних, культурологічних та мистецтвознавчих знань забезпечує високий рівень професійної
підготовки фахівців із викладання дисциплін художньо-естетичного циклу в школі. Дослідження
Л.С. Виготського, Б.М. Теплова підтверджують, що художня творчість і вміння творити не
залишається на відміну від інших форм діяльності виключно в рамках самої свідомості, а постійно
переростає з діяльності духовно-теоретичної в діяльність перетворювально-практичну. Невипадково
художня творчість, практичні художні вміння відіграють головну роль у багатьох системах, що
одержали широке визнання в художній освіті й, зокрема, у системах музичної освіти К. Орфа,
З. Кодаі, Ш. Судзукі, Б. Яворського, Д. Кабалевського, Л. Ващенко, Н. Ветлугіної, Л. Масол,
Л. Савенкової, Б. Юсова. Відповідно, художньо-творчі завдання, спрямовані на створення нового
художнього продукту чи фрагмента цього продукту (виконавської інтерпретації), вимагають високого
рівня сформованості творчих художніх умінь. Кожна особистість створює та інтерпретує твори
мистецтва залежно від свого досвіду, світогляду, можливостей сприйняття [2: 134].
Для розвитку і формування художньо-творчих умінь на заняттях курсу з "Основ сценічного та
екранного мистецтва" процес сприйняття та теоретичного аналізу тісно пов’язувався (за методикою
Б.Л. Яворського) з безпосереднім виконанням: співом, диригуванням, інсценізацією, театралізацією,
творінням власної музики, фрагментів картини, скульптури тощо. Не менше важливим завданням
було розвинути критичне мислення студентів, що передбачає сформованість відповідних розумових
умінь – відокремлення головного від другорядного, знаходження головної ідеї твору, критична оцінка
та вибір критеріїв такої оцінки. Серія вправ, на яких використовувалися методи критичного аналізу,
була націлена на адекватне сприйняття, розуміння й оцінку художніх явищ, що визначалася системою
таких детермінант як матеріальна й ідеальна структура мистецького твору в історико-стильовому
періоді та суб’єктно-особистісний рівень культури особистості; обсяг накопиченого досвіду,
особливості потреб і ціннісних орієнтацій. На думку провідних вітчизняних педагогів, чим більше
вдосконалюється словесне формування думки, тим чіткішою та яснішою стає і сама думка. На
заняттях студентам пропонувалося скласти рецензію на вислови М. Плісецької, Мікеланджело
Буонаротті, Р. Ролана, Ж.-Ж. Руссо, О. Скрябіна, А. Чехова, В. Шекспіра та інших видатних
мислителів і митців світової культури щодо мистецтва, таланту й особистості в культурному процесі
розвитку суспільства. Написанню рецензії передувало пояснення її структури, загальних
характеристик, основних компонентів.
У процесі занять, третина навчального часу виділялася на самостійну та індивідуальну форми
роботи студентів [3: 78]. Під час виконання індивідуальних завдань студент повинен викласти
теоретично обґрунтовану сутність поставлених проблем, а потім зібрати ілюстративний матеріал і
проаналізувати його, використовуючи дані на заняттях схеми та плани аналізу мистецьких творів.
Серед завдань, які виносилися на опрацювання в ці години були: підготовка мікровиступів за темами:
"Сучасні напрями в мистецтві і тенденції сьогодення", "Рольова гра та театралізація на уроках
мистецтва", "Театр авангарду. Творчість А. Арто", "Художні стилі футуризму й дадаїзму в театрі
сюрреалістів", "Експресіоністський період у творчості Бертольда Брехта" тощо. Виконання
індивідуальних, професійно-орієнтованих завдань сприяло виробленню вмінь, необхідних для
вирішення професійних завдань. Студенти оволоділи теоретичним матеріалом, необхідним для
виконання індивідуального завдання, навчились конкретизувати й планувати процес виконання завдання,
застосовували різні методи аналізу й інтерпретації творів мистецтва. Підготовка рефератів передбачає
45

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 32 Педагогічні науки

глибокий та детальний аналіз проблеми, винесеної в темі реферату. Алгоритм підготовки передбачав
роботу з алфавітним, предметним або систематичним бібліотечними каталогами, підбір літератури за
обраною темою, опрацювання літературних джерел та систематизація наукового матеріалу. Робота та
оформлення рефератів дала можливість кожному студенту дати особистий критичний аналіз та оцінку
висвітленої проблеми, що сприяло орієнтації студентів на духовні загальнолюдські цінності в процесі
вивчення курсу "Основи сценічного та екранного мистецтва".
Проведені модульно-контрольні роботи наприкінці семестру показали високий рівень художньоестетичних знань студентів, що потребують знання кількох тем та умінь логічно узагальнювати та
систематизувати матеріал, оцінювати окремі нові факти, явища, ідеї, самостійно визначати окремі цілі
власної навчальної діяльності.
Головним надбанням в процесі вивчення курсу "Основи сценічного та екранного мистецтва" щодо
орієнтації майбутніх учителів на духовні загальнолюдські цінності вважаємо вміння студентів вільно
висловлювати власні думки й відчуття, визначати програму особистої пізнавальної діяльності, самостійно
оцінювати різноманітні мистецькі явища і фактори, виявляючи особисту позицію до них; без допомоги
викладача знаходити джерела інформації й використовувати одержані відомості відповідно до мети та
завдань власної пізнавально-творчої діяльності.
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Плотницкая О.В. Ориентация студентов педагогических вузов на духовные общечеловеческие
ценности в процессе изучения курса "Основы сценического и экранного искусства".
В статье рассматриваются цель и задачи учебной программы "Основы сценического и экранного
искусства", перспективные подходы к интегрированному преподаванию художественных дисциплин
в высших учебных заведениях. Главные задачи курса направлены на ориентирование студентов
педагогических вузов на духовные общечеловеческие ценности и выдающееся значение потенциала
искусства для изучения собственных духовных интересов личности, возможности общения и
передачи культурно-духовного опыта.
Plotnytska O.V. Orientation of students of pedagogical higher educational establishments on spiritual
common to all mankind values in the process of studying the course "Bases of stage and screen art".
A purpose and tasks of educational program "Bases of a stage and screen art" are examined in the article.
Perspective approaches to the computer-integrated teaching of artistic disciplines in higher educational
establishments are researched. The main tasks of course are directed on the orientation of students of
pedagogical institutes on spiritual common to all mankind values and prominent value of art potential for the
study of personality own spiritual interests, possibilities of intercourse and transmission of cultural and
spiritual experience.
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КООРДИНАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ
СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
У статті обґрунтовано можливість використання поняття "координація навчальної діяльності" як
особливого виду співпраці науково-педагогічних працівників та студентів в умовах кредитномодульної системи організації навчального процесу. Визначено склад інституту координаторів ВНЗ,
що включає: координатора від закладу освіти, координаторів від факультетів і координаторів на
спеціальностях. Уточнено роль, функції та основні завдання координаторів. З’ясовано вимоги до
науково-педагогічних працівників, які призначаються координаторами. Розглянуто окремі права
студентів, пов’язані з використанням кредитно-модульної системи.
Європейська система перезарахування кредитів (ECTS), покладена в основу розробки вітчизняної
кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), передбачає використання в
закладі освіти інституту координаторів: координатора ECTS від ВНЗ та координаторів ECTS від
факультетів. "Їхня роль полягатиме у тому, щоб займатися адміністративними й академічними
аспектами ECTS і надавати консультації студентам" [1: 45]. Вони гарантуватимуть плавне включення
приїжджих студентів у навчання в університеті та забезпечуватимуть також, щоб студенти, які
від’їжджають, досягли успіхів у закордонних ВНЗ шляхом підтримання з ними постійного контакту.
І. Бабин, Я. Болюбаш, В. Грубінко, А. Загородній, П. Костробій, О. Лозинський, Ю. Рудавський,
М. Степко, В. Шинкарук започаткували дослідження щодо запровадження інституту кураторів
студентських індивідуальних навчальних програм у ВНЗ України. Однак організаційно-педагогічна
проблема координації навчальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи
залишається до кінця не розв’язаною. Потребують додаткових досліджень питання, пов’язані з
науково-педагогічним обґрунтуванням та уточненням поняття "координація навчальної діяльності" в
умовах КМСОНП, визначенням складу інституту координаторів ВНЗ, уточненням їх ролі, функцій та
завдань щодо ефективного впровадження КМСОНП, а також основних прав студентів, що
забезпечуватимуть побудову індивідуальних траєкторій навчання в умовах кредитно-модульної
системи. Це взято за мету нашого дослідження.
Поняття "координація" зазвичай розуміється як "погодження, зведення до відповідності,
установлення взаємозв’язку, контакту в діяльності людей, між діями, поняттями тощо", як
"узгодженість рухів, дій і т. ін." [2: 453]. Координація навчальної діяльності в ECTS викликана
насамперед потребами академічної мобільності, яка передбачає складання індивідуального
навчального плану студента. Проектована вітчизняна система освітніх кредитів, і кредитно-модульна
система навчання вчителя інформатики як її підсистема, має забезпечити особистості можливість
одержати освіту та підвищувати рівень фахової підготовки впродовж життя шляхом усвідомленої
побудови власної індивідуальної траєкторії професійної підготовки, компонентами якої є ряд
індивідуальних траєкторій навчання:
1) індивідуальна траєкторія вивчення дисципліни як системи залікових та змістових модулів, що
передбачає реалізацію дидактичних принципів індивідуалізації й диференціації навчання з вибором
студентом індивідуальних рівнів і термінів опанування навчального матеріалу в межах модуля
дисципліни;
2) індивідуальна траєкторія базової підготовки за напрямком, що передбачає певну свободу
вибору майбутнім фахівцем дисциплін та термінів їх вивчення, академічну мобільність студента для
здобуття обов’язкових і додаткових професійних компетенцій на рівні бакалавра та виходу на ринок
праці;
3) індивідуальна траєкторія здобуття повної вищої освіти за спеціальністю з вибором
магістерської програми підготовки, орієнтованої на науково-дослідну або науково-педагогічну
діяльність, що відповідає індивідуальним потребам особистості та потребам ринку праці. Ця
траєкторія навчання також може передбачати академічну мобільність студентів;
4) індивідуальна траєкторія поглиблення та розширення рівня професійної компетентності, що
передбачає усвідомлений вибір особистістю шляхів підвищення рівня професійних компетенцій або
одержання другої базової/повної вищої освіти.
Варто зазначити, що перша із виділених нами індивідуальних траєкторій в умовах кредитномодульної системи характеризується тісною педагогічною співтворчістю викладача і студентів [3].
© Спірін О.М., Шимон О.М., 2007
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Основним засобом побудови та реалізації другої й третьої індивідуальних траєкторій навчання є
індивідуальний навчальний план студента, розробка та контроль виконання якого виходить за рамки
співпраці студентів і викладача певної дисципліни. За цих обставин слід говорити не про традиційне
"управління навчальною діяльністю", яке зазвичай розуміється як обмежене рамками вивчення
дисципліни, а про узгодження дій студентів щодо вибору індивідуальної траєкторії навчання зі
специфікою організації професійної підготовки у ВНЗ.
Таким чином, необхідність побудови студентами індивідуальних траєкторій професійної
підготовки, зокрема впровадження за кредитно-модульною системою індивідуальних навчальних
планів для здобуття кваліфікацій бакалавра та магістра, зумовлює те, що співпраця між викладачами
та студентами набуває нових ознак, які можна інтегрувати поняттям "координація навчальної
діяльності". Це поняття в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу можна
розуміти, з одного боку, як особливий вид співпраці між науково-педагогічними працівниками та
студентами, а з іншого – як певну форму узгодження дій студентів та науково-педагогічних
працівників для побудови й реалізації індивідуальних траєкторій професійної підготовки майбутніх
фахівців для здобуття базової та повної вищої освіти.
Аналогічно вимогам ECTS та з огляду на особливості вітчизняної КМСОНП вбачається за
доцільне під час упровадження вищим навчальним закладом власної кредитно-модульної системи
забезпечити відповідну координацію навчальної діяльності студентів, визначивши роль і функції:
координатора КМСОНП від закладу освіти, координаторів КМСОНП від факультету або навчального
інституту та кураторів програм підготовки (кураторів КМСОНП на спеціальностях). Варто зазначити,
що Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі
підготовки фахівців не виокремлює функції координаторів від закладу освіти та від факультету –
визначаються лише головне завдання, умови призначення, обов’язки та права куратора [4].
Координатор КМСОНП від закладу освіти призначається наказом ректора університету та
відповідає за координацію робіт з розробки та впровадження у ВНЗ власної кредитно-модульної
системи організації навчального процесу з дотриманням норм вітчизняної КМСОНП.
Першочерговим завданням координатора КМСОНП від закладу освіти є проектування кредитномодульної системи на рівні ректорату [5; 6: 18], забезпечуючи насамперед результативну діяльність
відповідної робочої групи ВНЗ. Головним результатом такої діяльності є розробка та прийняття
вченою радою вищого закладу освіти власного положення про організацію навчального процесу в
кредитно-модульній системі підготовки фахівців.
У подальшому роль координатора змінюється – необхідно забезпечити координацію робіт із
проектування КМСОНП на всіх інших нижчих рівнях організації навчального процесу, налагодити
механізми її реалізації, а також здійснювати навчання та організовувати діяльність координаторів
КМСОНП від факультетів (інститутів), надавати відповідні консультації викладачам і студентам.
Поряд із цим функції координатора КМСОНП від закладу освіти мають включати відповідальність
за дотримання норм ECTS і виконання механізмів її реалізації. Його обов’язки полягають у сприянні
поширенню та практичному втіленню ECTS, наданню підтримки координаторам від факультетів
(інститутів) та узгодження їх діяльності. Ця робота здійснюється як у межах навчального закладу, так
і на рівні співпраці між вітчизняними та закордонними ВНЗ. Зокрема, координатор від закладу
відповідає за підготовку укладання договорів з іншими ВНЗ, подання освітніх проектів на конкурси за
програмами, ініційованими Європейською комісією, вітчизняними, міжнародними освітніми
організаціями, фондами та установами, що передбачають одержання грантів на академічну
мобільність студентів з урахуванням засад ECTS [1: 45].
Більш конкретні завдання координатора від закладу такі: забезпечення функціонування
університетської системи інформування студентів про ECTS; організація навчання координаторів від
факультетів (інститутів) та координація їхньої роботи з підготовки, виробництва і доставки партнерам
інформаційних пакетів за вимогами ECTS.
Координатори КМСОНП від факультету (інституту) також призначаються наказом ректора ВНЗ
та є, як правило, заступниками деканів (директорів інститутів).
По-перше, координатор від факультету забезпечує проектування КМСОНП на рівні факультету
шляхом організації ефективної роботи відповідної робочої групи [5; 6: 18].
По-друге, відповідає за дотримання норм КМСОНП закладу та надає відповідні консультації під
час розробки робочими групами та кураторами спеціальностей навчально-методичного забезпечення
(освітньо-кваліфікаційна характеристика, освітньо-професійна програма підготовки,
навчальний
план спеціальності, оперативний навчальний план, інформаційний пакет спеціальності тощо).
По-третє, координатор контролює складання, затверджує (або подає на затвердження декану
факультету), здійснює облік індивідуальних навчальних планів та з’ясовує обсяги їх виконання в
залікових кредитах, а також відповідає за документацію щодо успішності навчальної діяльності
студентів.
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По-четверте, виступає в ролі координатора ECTS від факультету [1: 45], тобто підтримує ділові
зв’язки зі студентами (українськими й іноземними) та викладацьким складом кафедр, і займається
більшою мірою практичними й навчальними аспектами реалізації ECTS. Координатори від
факультету більш детально інформують студентів про ECTS, наприклад забезпечують студентів
інформаційними пакетами, що надійшли від навчальних закладів-партнерів, допомагають студентам
заповнити форму заяви, пояснюють процедуру визнання освіти й оформлення документів
(навчальний контракт, академічна довідка) та ін.
З розширенням автономії вітчизняних вищих навчальних закладів та повноважень їх структурних
підрозділів на координаторів від факультетів може перекладатися частина обов’язків координатора
від закладу, зокрема ті обов’язки, що стосуються підготовчої роботи щодо укладання договорів з
іншими ВНЗ. Координатору від факультету надаються офіційні повноваження для встановлення та
підтримки зв’язків з вітчизняними і закордонними університетами, зокрема щодо обміну формами
заяв і підписаними копіями, обговорення програм навчання, підготовки академічних довідок для
студентів, що від’їжджають на навчання, а також для тих, хто повертається після завершення
навчання на факультеті та студентів, які повертаються після завершення навчання за кордоном.
Координатори від факультету мають сприяти тому, щоб студенти, які від’їжджають, досягли
успіхів у закордонних закладах шляхом підтримання з ними постійного контакту, а також
забезпечити належний прийом та консультації студентам, що прибули на навчання до даного ВНЗ.
Координатори від факультету координують та контролюють роботу кураторів спеціальностей,
відповідають за підготовку інформаційних пакетів за базовими бакалаврськими програмами і
програмами професійного спрямування та інформують своїх колег про ECTS та її втілення з погляду
розподілення кредитів програм підготовки.
За підсумками кожного навчального року координатори від факультетів готують та надають
деканам і завідувачам кафедр звіт-аналіз діяльності кураторів спеціальностей.
Координатори (куратори) КМСОНП на спеціальності. Тимчасовим положенням про КМСОНП
куратор визначається як науково-педагогічний працівник випускової кафедри, як правило, професор
або доцент, ґрунтовно ознайомлений з вимогами відповідних галузевих стандартів вищої освіти
(освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм), головне завдання якого –
контроль за індивідуальним навчальним планом студента, зокрема надання кваліфікованих
консультацій та рекомендацій щодо формування індивідуального плану, його реалізації протягом
усього періоду навчання студента [4] з метою забезпечення збалансованості навчальних й інших
інтересів студента протягом усього періоду навчання.
Куратори КМСОНП на спеціальності здійснюють свою діяльність, забезпечуючи контроль за ІНП
студента щонайменше за двома програмами підготовки освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра та
магістра.
Пропонується розрізняти куратора бакалаврської програми підготовки та куратора магістерської
програми підготовки.
Куратори призначаються наказом ректора ВНЗ за поданням декана факультету та завідувача
відповідної випускової кафедри. Куратори програм підготовки входять до складу ради факультету
(інституту) та представляють академічні інтереси студентів. У межах виконання своїх функцій
куратор підпорядкований заступникові декана факультету – координатору КМСОНП від факультету.
Розглянемо детальніше завдання, права та обов’язки куратора бакалаврської програми підготовки
як науково-педагогічного працівника відповідної випускової кафедри, що призначається за умови
знання вимог відповідної програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр",
особливостей функціонування КМСОНП у даному вищому закладі освіти та основних засад ECTS.
Аналіз нормативних документів МОН України щодо організації навчального процесу в кредитномодульній системі підготовки фахівців у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації, ряду
дослідницьких джерел [7; 8; 9: 66-67; 10: 37-39] дозволяє виокремити орієнтовний склад основних
завдань та функціональних обов’язків куратора бакалаврської програми підготовки.
Куратор програми підготовки зобов’язаний:
– розробити інформаційний пакет спеціальності та забезпечити доступ до його інформації
студентам відповідного напряму підготовки даного ВНЗ й інших навчальних закладів;
– ознайомлювати студентів з нормативними матеріалами, що регламентують у вищому закладі
освіти організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою;
– знати вимоги освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм,
навчальних планів підготовки фахівців за спорідненими напрямами (спеціальностями) для
відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня;
– роз’яснювати студентам права і обов’язки, особливості організації навчального процесу,
зокрема щодо організації самостійної роботи у вищому закладі, вимоги до рівня засвоєння знань,
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формування умінь, сутність використовуваної на спеціальності та в цілому у ВНЗ системи
оцінювання;
– надавати групові та індивідуальні консультації студентам на регулярній основі;
– надавати рекомендації студентам щодо формування їх індивідуального навчального плану з
урахуванням засвоєних залікових модулів (навчальних дисциплін) за час перебування в інших вищих
навчальних закладах України або за кордоном та обмежень, що випливають зі структурно-логічної
схеми програми підготовки;
– надавати пропозиції щодо зарахування залікових кредитів, які студент отримав за час
перебування в інших ВНЗ України або за кордоном;
– узгоджувати вибір дисциплін студентами під час формування їхніх індивідуальних навчальних
планів з дотриманням структурно-логічної схеми підготовки та реальними можливостями ВНЗ щодо
забезпечення навчального процесу (аудиторний фонд для проведення лекційних занять, практичних
та лабораторних робіт, матеріально-технічне та кадрове забезпечення самостійної роботи, обмеження
щодо мінімальної кількості студентів для вивчення певної дисципліни тощо);
– погоджувати індивідуальний навчальний план студента, забезпечувати прийом ІНП у
встановлений період та подавати його координатору КМСОНП від факультету для подальшого
затвердження деканом факультету. Сприяти студентам щодо внесення змін в індивідуальні навчальні
плани протягом дозволеного періоду;
– брати участь у складанні оперативних навчальних планів напрямів підготовки (спеціальностей)
на навчальний рік;
– знати можливості інформаційних комп’ютерних систем та вміти використовувати їх можливості
для автоматизації процесу формування ІНП студента;
– контролювати виконання індивідуального навчального плану студента на підставі відомостей
про зараховані студенту залікові кредити з подальшим поданням пропозицій щодо продовження
навчання студента або його відрахування;
– надавати рекомендації та консультацій студентам щодо можливостей майбутнього
працевлаштування;
– інформувати координаторів ECTS, керівництво факультету та університету про пропозиції і
побажання студентів з удосконалення всіх напрямів діяльності університету.
Куратор має право:
– мати доступ до інформації про освітньо-професійні програми підготовки фахівців, про освітньокваліфікаційні характеристики, про ухвали вчених, методичних та адміністративних рад, що
стосуються функцій, які виконує куратор, а також до інформації про бази практичної підготовки та
про місця майбутнього працевлаштування студентів;
– контролювати своєчасну підготовку й наявність усіх методичних матеріалів, необхідних для
навчання за відповідною програмою підготовки;
– відвідувати всі види занять згідно з індивідуальним навчальним планом студента;
– перевіряти виконання правил проведення контрольних заходів по всіх дисциплінах, а також
брати участь у роботі комісій із проведення контрольних перевірок ректорату;
– подавати пропозиції деканові факультету щодо переведення на інший курс або відрахування
студента;
– брати участь у засіданнях кафедр, що здійснюють навчання студентів за відповідною
програмою, та вчених рад факультетів, а також в роботі комісій, що розглядають питання успішності
та академічного статусу (рейтингу) студента, зокрема щодо призначення іменних стипендій,
преміювання, переведення студента з навчання за контрактом на бюджетне фінансування, розподілу
випускників за направленнями на роботу, поселенням у гуртожиток тощо;
– подавати пропозиції щодо поліпшення навчального процесу та діяльності кураторів;
– проходити регулярне підвищення кваліфікації;
– на оплату праці, пов’язану з виконанням обов’язків куратора програми підготовки.
Окремі рекомендації щодо забезпечення ефективної роботи кураторів:
1. Роботу куратора доцільно обмежити декількома спорідненими напрямками підготовки
(спеціальностями) та рекомендувати проводити її від першого до випускного курсу.
2. Доцільно передбачити мотивацію роботи куратора. Це може бути зменшення навчального
навантаження в навчальному році з певного розрахунку (наприклад, 0,5 години навчального
навантаження за навчальний тиждень за одного студента [7]), доплата до посадового окладу згідно з
чинними нормативними документами та внутрішніми документами ВНЗ, оплата куратору програми
підготовки додаткових годин за виконання організаційної роботи (наприклад 4 години організаційної
роботи на кожного студента за навчальний рік [10: 39]
3. Кількість кураторів на факультеті як правило залежить від кількості студентів. Однак якщо
нормативними документами ВНЗ куратору за виконання своїх обов'язків передбачено зменшення
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навчального навантаження, то під час визначення кількості кураторів слід врахувати максимально
допустиме зменшення навчального навантаження (наприклад, на одного куратора до 0,25 повного
навчального навантаження).
Уточнимо окремі права студента, що мають бути першочергово забезпечені в умовах
функціонування КМСОНП.
Студент має право:
– ознайомитися з нормативно-методичними матеріалами (інформаційним пакетом тощо), які
регламентують організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою;
– отримати роз’яснення щодо своїх прав і обов’язків, а також особливостей організації
навчального процесу, вимог до рівня засвоєння знань, формування вмінь, сутності бальнорейтингової системи оцінювання;
– отримати рекомендації щодо формування індивідуального навчального плану з урахуванням
засвоєних залікових модулів (навчальних дисциплін) за час перебування в інших вищих навчальних
закладах України або за кордоном та обмежень, що випливають зі структурно-логічної схеми
програми підготовки;
– сформувати індивідуальний навчальний план на основі варіативних залікових модулів програми
підготовки з урахуванням установлених обмежень;
– продовжити навчання в інших ВНЗ України або за кордоном та повернутися на навчання в
університет за умови зарахування в установленому порядку отриманих залікових кредитів;
– продовжити термін навчання на один рік відносно до нормативного терміну за умови навчання
за контрактом;
– за умови випереджального засвоєння програми навчання включати до індивідуального
навчального плану певні кредитні модулі для отримання додаткових кваліфікацій, спеціалізацій;
– за результатами застосування рейтингової системи, що враховуватиме кількість та рівень
накопичених залікових кредитів, отримувати підвищену або іменну стипендію, рекомендацію на
навчання в аспірантурі та бути прийнятим за конкурсом рейтингів на навчання за магістерською
програмою.
Варто зазначити, що обов’язки куратора за магістерськими програмами підготовки покладаються
на наукового керівника магістранта. Аналогічно для аспірантів та докторантів роль кураторів
КМСОНП можуть виконувати відповідно наукові керівники та наукові консультанти.
Таким чином, куратори програм підготовки, з одного боку, представляють академічні та особисті
інтереси студентів, а з іншого – представляють інтереси закладу освіти в рамках встановлених правил
організації навчального процесу за кредитно-модульною системою, відомих викладачу та студенту,
можуть обмежувати його свободу і права самостійно приймати рішення. Поряд із цим ступінь
свободи студента в побудові власної траєкторії навчання є максимальним, якщо показники його
навчальної діяльності в межах допустимих діапазонів відхилення від усереднених нормативів і
рекомендацій. Якщо ж студент суттєво відстає від рекомендованого графіка опанування нормативних
компонентів освітньо-професійної програми, то його права щодо вибору курсів додаткової
спеціалізації та концентрації програми підготовки мають обмежуватися тим більшою мірою, чим
більше він відстає.
Отже, координація навчальної діяльності студентів є новою формою організації навчального
процесу в умовах КМСОНП. Дослідженням обґрунтована необхідність використання інституту
координаторів КМСОНП, що включає: координатора від закладу освіти, координаторів від факультетів
та координаторів на спеціальностях (кураторів програм підготовки). Серед останніх доцільно розрізняти
кураторів бакалаврської та кураторів магістерської програм підготовки. Головним завданням у
діяльності куратора програми підготовки постає контроль і забезпечення збалансованості навчальних та
інших інтересів студента протягом усіх років навчання у ВНЗ.
Подальшої роботи потребує дослідження механізмів координації навчальної діяльності студентів в
умовах кредитно-модульної системи з огляду на особливості організації навчального процесу в
конкретному вищому закладі освіти та специфіку професійної підготовки майбутніх фахівців на різних
спеціальностях.
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Спирин О.М., Шимон А.Н. Координация учебной деятельности студентов в условиях кредитномодульной системы организации учебного процесса.
В статье обоснована возможность использования понятия "координация учебной деятельности"
как особого вида сотрудничества научно-педагогических работников и студентов в условиях кредитно-модульной системы организации учебного процесса. Определен состав института
координаторов ВУЗа, включающий: координатора от учебного заведения, координаторов от
факультетов и координаторов на специальностях. Уточнены роль, функции и основные задачи
координаторов. Выяснены требования к научно-педагогическим работникам, которые назначаются
координаторами. Рассмотрены отдельные права студентов, обусловленные использованием
кредитно-модульной системы.
Spirin O.M., Shymon O.M. Coordination of students' learning activities within the creditmodular system of study.
The article substantiates the possibility of using the term "coordination of learning activities" to
define a specific form of cooperation between academics and students within the credit-modular
system of study. The authors define the composition of the body of university coordinators, which
comprises a coordinator representing the university as a whole, coordinators representing faculties
and coordinators representing specialities. Coordinators' role, functions and major tasks are defined.
Requirements to academics who are appointed coordinators are specified. Certain rights of students
determined by the credit-modular system are considered.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ УМІНЬ В УЧНІВ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
У статті зазначено витоки концептуальних засад формування конструктивних умінь в учнів
початкової школи, подано стислу ретроспективу окремих досліджень, визначено суперечності між
теорією і практикою особистісно зорієнтованого навчання. Намічено педагогічні шляхи формування
конструктивних умінь засобами мистецтва.
Сучасне українське шкільництво покликане допомогти становленню конструктивної особистості,
здатної до екологічного природокористування й творення етнічно диференційованого антропоценозу
на засадах краси й доцільності. Проблема формування в учнів конструктивних умінь зумовлена також
суспільною орієнтацією на ринкові відносини, зміною освітніх пріоритетів, ідеєю глобалізму і
спрямованістю сучасної педагогічної науки на особистісний розвиток учнів.
Конструктивна установка особистості на творення етнічно значущих матеріальних цінностей і
екологічне природокористування вимагає, перш за все, розробки теоретичних основ формування
конструктивних умінь в учнів сучасної загальноосвітньої школи.
Виникла потреба в розробці інтегрованих курсів, які б ефективніше реалізували завдання
повноцінного розвитку особистості учнів у процесі пізнавальної, художньої, трудової діяльності, а
також потреба в зміні організаційних форм навчання, удосконаленні предметно-розвивального
середовища, розробці методичного забезпечення особистісно зорієнтованої системи освіти, в тому
числі і її початкової ланки. Удосконалення зазначених педагогічних умов на засадах парадигми
особистісної зорієнтованості початкового навчання є сприятливим для формування конструктивних
умінь учнів.
Важливою передумовою для розробки інтегрованого змісту початкової освіти виявилися
стандарти загальноосвітньої початкової школи. Особливо значущими для формування
конструктивних умінь молодших школярів є нормативні вимоги стандартів з освітніх галузей
"Мистецтво" і "Технологія". У новій редакції стандарту з освітньої галузі "Мистецтво" виокремлено
принцип об'єднання різних видів мистецтва та запропоновано визначення художньої культури як
системи скоординованих знань, опанування якими необхідне для формування в свідомості учнів
цілісної художньої картини культурного простору. Впровадження у шкільну практику комплексу
видів мистецтва дасть змогу розширити асоціативні уявлення учнів, збагатити їхнє суб'єктивне
світосприймання і світовідчуття, виконати комплектуючу функцію в розвитку сенсорної, емоційної та
інтелектуальної сфер особистості. Засоби такої координації можуть бути найрізноманітнішими — від
міжпредметних зв'язків, об'єднаних уроків до об'єднаних курсів.
Метою освітньої галузі "Технологія" є забезпечення умов для художньо-технічної творчості учнів
у процесі конструктивно-технологічної діяльності. Стандартизовані вимоги освітньої галузі
"Технологія" конкретизуються в змісті трудового навчання: художньої й технічної праці. Засобами
художньої праці формуються конструктивно-художні вміння, а засобами технічної праці –
конструктивно-технічні вміння учнів. Синтез художньої й технічної праці забезпечує художньотехнічну творчість молодших школярів. У стандарті з освітньої галузі "Технологія" виокремлено
змістову лінію "Пропедевтка інформаційної культури", якою забезпечується інтеграція трудового
навчання й художньої праці з іншими предметами, використання нових інформаційних технологій.
Технічну й художню працю подано як основу для розробки цілісного змісту початкової освіти.
Результатами навчання в контексті пропедевтики інформаційної культури має бути володіння
конструктивно-художніми, конструктивно-технічними вміннями з різних навчальних дисциплін,
уміння поєднувати словесну, графічну й предметно виражену інформацію в цілісні образи – художні
або технічні.
Вимогами стандартів з освітніх галузей "Мистецтво" і "Технологія" забезпечується нормативне
підґрунтя для успішного формування конструктивних умінь молодших школярів, але проблемним
лишається визначення ефективних педагогічних шляхів, наукове обґрунтування теоретичних і
методичних основ формування конструктивних умінь учнів.
Дослідження психологів і дидактів указують на різні шляхи формування в молодших школярів
пізнавальних умінь: загальних, специфічних, конструктивних. У результаті порівняння ефективності
перцептивного й інтелектуального навчання виявилося, що без участі мануальної взаємодії з об’єктом
навчання знання про нього засвоюються менш успішно, аніж при наявності рухової взаємодії. У
навчально-методичних комплектах з трудового навчання, де оптимально забезпечується рухова
взаємодія, традиційно розглядається раціонально-технологічний підхід до реалізації навчального
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змісту. Композиційно-пластичний підхід запропоновано в психолого-педагогічних наукових
дослідженнях і навчально-методичних комплектах з художньої праці.
Представники раціонально-технологічного підходу відстоюють думку про пріоритетність
формування загальнотрудових умінь молодших школярів у процесі виконання репродуктивних
завдань. Науковці й практики, які вважають пріоритетним композиційно-пластичний підхід до
предметного формоутворення, перевагу віддають частково-пошуковому, продуктивному типу
навчання молодших школярів. Розроблений для старшокласників метод системно-логічного
узагальнення на основі структурно-функціонального аналізу результатів учнівської творчості не
модифікувався для рівня учнів початкової школи. Практичний та ілюстративний методи навчання,
способи мануальної взаємодії учнів початкових класів з предметами довкілля є актуальними
об’єктами науково-теоретичного узагальнення й методичної репрезентації.
За необхідність поєднання перцептивно-репродуктивних і продуктивних методів навчання
висловлювались І.Я. Лернер, І.І. Ільясов [1: 2]. Способи поєднання завдань репродуктивного й
пошукового спрямування у навчально-виховному процесі початкової школи запропонувала
О.Я. Савченко. На її думку, розвивальна система пізнавальних завдань молодших школярів включає
виконання готових і створення учнями різних конструктивних, фантазійних, перетворюючих творчих
завдань засобами слова, образу, моделі, практичної дії; насичення навчального процесу завданнями
комплексного впливу, в яких провідна навчальна дія підживлюється, збагачується за рахунок інших
(трудові дії – музичними, словесними; словесні творчі роботи – одночасним сприйманням живопису,
фізичні вправи – музичними ритмом). Вправляння у комбінуванні, конструюванні, перетворенні
пов’язане з розвитком уяви та літературної творчості учнів, нагромадженням індивідуального досвіду
пошукової діяльності, оволодіння всім діапазоном загальнонавчальних умінь і навичок, розвитком
процесів сприймання [3].
Із точки зору представників гуманістичної психології, особистість учня є активною,
інтенціальною, творчою, вільною у виборі свого ставлення до зовнішніх обставин, здадна
трансцедитувати умови свого існування і навіть саму себе (А. Маслоу, С. Джурард, В. Франкль). Така
теоретична модель сучасної особистості може успішно формуватися завдяки наявності в учнів
конструктивних умінь. У процесі формування конструктивних умінь забезпечується комплексний
вплив на розвиток особистості учнів, максимально враховуються їх актуальні можливості й потреби
найближчого розвитку, підтримується і змінюється емоційне та фізичне благополуччя дітей.
Формування конструктивних умінь сприяє переорієнтації особистості від задоволення утилітарних
потреб на розвиток власних сутнісних сил, на самотворчість, самовираження і повне розкриття
можливостей і здібностей. Але теоретичні основи формування конструктивних умінь, методична
система ефективного впливу на формування в молодших школярів конструктивно-технічних і
конструктивно-художніх умінь у педагогічній науці ще не були об’єктом спеціального дослідження.
Формування конструктивних умінь – це педагогічна проблема, яка є багатоаспектною за
способами її розв’язання, багатомірною за проявами, актуальною за часом. Зазначена проблема
тривалий проміжок часу залишалася об’єктом психологічних досліджень і до цього часу є актуальною
для педагогічних наукових досліджень дидактичного й методичного спрямування.
Останнім часом у вітчизняній і зарубіжній педагогічній освіті простежується тенденція до
впровадження в навчально-виховний процес основ художнього конструювання (дизайну). Враховано
існування в Україні мережі середніх спеціальних навчальних закладів, що мають художньодизайнерський напрям, пов’язаний зі збереженням національних традицій формоутворення і декору в
процесі художнього конструювання сучасних виробів. Викладачам професійних навчальних закладів,
а також педагогам з професійного навчання надається можливість здобувати вищу освіту з напряму
"Професійне навчання" за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра і магістра з присвоєнням
кваліфікації "Викладач – дизайнер спеціальних дисциплін" за спеціальностями: "промисловий
дизайн", "графічний дизайн", "дизайн костюма", "дизайн середовища", "декоративно-прикладне
мистецтво (етнодизайн)". У проекті "Перелік галузей знань, бакалаврських програм (fields of study) та
програм професійного спрямування підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України"
вперше виокремлено програму підготовки з дизайну, якою передбачена можливість присвоєння
фахівцю кваліфікації учителя.
В емпіричному досвіді функціонування початкової школи апробація нових навчально-методичних
комплектів усе частіше пов’язується з технологією початкової дизайн-освіти. Зазначене поняття є
адекватним до понять "мистецька освіта", "технологічна освіта", "математична освіта" тощо. Але
дизайн-освіта означає не освітній процес з окремого навчального предмета, а міждисциплінарну
навчальну діяльність. Дизайн вимагає синтезу навчальної інформації та конструктивного її поєднання у
творчому процесі. "Дизайн – це комплексна міждисциплінарна проектно-художня діяльність, яка
синтезує в собі елементи наукових, технічних і гуманітарних знань, інженерного конструювання і
художнього мислення. Центральною проблемою дизайну є створення предметного світу, естетично
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оцінюваного як співмірного, гармонійного, цілісного" [4]. Із зазначеної сутності поняття "дизайн"
видно, що це проектна діяльність, у якій передбачено конструктивне поєднання трьох найосновніших
інформаційних потоків: вербального, сенсорного, структурного (речовинного, пов’язаного з
архітектонічною творчістю).
Як синоніми проектно-творчого підходу до навчальної діяльності протягом останнього
десятиліття розглядаються дефініції: "конструктивне мислення"( В.В. Докучаєва, Р.С. Немов),
"конструктивний задум" (В.О. Моляко), "конструктивний метод" (філософський словник),
"конструктивна задача" (Н.В. Кузьміна), "конструктивні дії" (В.М. Мірошник, О.В. Проскура),
"конструктивно-технічне завдання" (П.С. Перепелиця), "конструктивні уміння" (Л.В. Комаровська),
"конструктивно-художні уміння" (Т.Б. Носаченко).
Відсутність єдиного наукового підходу до розуміння сутності конструктивних умінь дає підставу
для припущення про актуальність такого предмету дослідження. Гіпотетично поняття "конструктивне
мислення" і "конструктивний задум", а також поняття "конструктивні дії" можна розглядати як
складові компоненти "конструктивних умінь".
Теоретично нез’ясованим лишається зовнішнє інформаційно-педагогічне та внутрішнє
інформаційно-особистісне середовище, якими зумовлюється функціонування психологопедагогічного "механізму" конструктивних умінь. Важливо також з’ясувати, наскільки науково
достовірним є припущення про взаємозв’язок логіко-психологічної й дидактичної моделей
формування конструктивних умінь молодших школярів, а також наскільки тісно конструктивне
мислення і задуми пов’язані з вербальною інформацією, а конструктивні дії з інформацією сенсорною
і структурною (емоційно-почуттєві дії – із сенсорною, а предметно-перетворювальні дії – із
структурною).
Є наукові підстави вважати, що словесна інформація, яка виражає конструктивні задуми,
кольорово-графічна інформація, яка виражає емоційно-почуттєві дії, архітектонічна (предметнопластична) інформація просторових форм, яка виражає вольові дії особистості, є аналогічною.
Дослідники з інформатики, дизайну, психології висловлюють аналогічні положення про те, що
конструктивні уміння – це спроможність учня оперувати трьома основними інформаційними
аналогами: словесним, графічним, архітектонічним (предметно-пластичним) [5]. Сформульована
думка про конструктивність інформаційних аналогів вимагає актуалізації перцептивного рівня
пізнавальної діяльності молодших школярів, виокремлення в процесі дослідження трьох домінуючих
типів сприймання учнів: конкретного, візуального, аудіального.
Окремі дослідники-психологи звертають увагу на те, що в "учнів-діячів" із конкретним типом
сприймання домінує архітектонічний (предметно-пластичний) інформаційний аналог будь-якого
предмета або явища, в "учнів-глядачів" із візуальним типом сприймання переважає кольоровографічний , а в "учнів-слухачів" із аудіальним типом сприймання – словесний інформаційні аналоги
[6]. Але дослідники не ставили завданням з’ясування результативності формування конструктивних
умінь на основі синтетичного сприймання особистісно значущої педагогічної інформації.
Представники педагогічної науки дотримуються думки про те, що з методичної точки зору доцільно
поєднувати три основні педагогічні способи впливу на учнів: словесний, ілюстративний, предметноманіпуляційний [7]. Зазначений синтез забезпечується методом проектів, який сприяє ефективному
формуванню конструктивно-художніх і конструктивно-технічних умінь учнів 1-4 класів.
Психолого-педагогічні наукові положення, які сформульовані вище, в разі їх поглибленого
вивчення в наукових джерелах і практичній педагогічній діяльності є потенційно можливими для
теоретичного формулювання і наукового обґрунтування теорії інформаційних аналогів, теоретичні й
методичні основи якої можуть стати дидактичним підґрунтям для класифікації та формування
конструктивних умінь молодших школярів.
Відсутність чіткої наукової теорії й методики формування конструктивних умінь зумовлює
протиріччя між соціальним замовленням на творчу особистість і реальним рівнем сформованості
творчого мислення й конструктивних умінь в учнів 1-4 класів.
У теоретичних дослідженнях відображено психологію формування конструктивних умінь, але
переважним чином технічних і стосовно старшокласників в процесі трудової діяльності [8]. Досі не
простежена наступність у формуванні конструктивних умінь дітей дошкільних закладів, учнів
початкової школи з урахуванням мікровікових періодів їх розвитку, підлітків основної школи,
старшокласників у різних видах профільного навчання.
Недостатньо з’ясованою залишається проблема розширення меж конструктивного мислення учнів
у процесі засвоєння математичних, лінгвістичних, геометричних, природничих понять. Не
враховується значення образотворчого мистецтва, художньої праці, трудового навчання для розвитку
конструктивних умінь і дій учнів у навчально-виховному процесі початкової школи. Більшість
досліджень є такими, що не відображають сучасних умов формування конструктивних умінь: упливу
телебачення, електронних ігор із використанням комп’ютера, сотового телефону, тамагочі.
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На часі дослідження різних аспектів формування конструктивних умінь і дій школярів, які досі
недостатньо вивчалися науковцями: формування конструктивних умінь засобами комп’ютерної
графіки і графічного дизайну на уроках образотворчого мистецтва, предметно пластичними засобами
в ході створення композицій з художньої праці, мовленнєвотворчими на заняттях із мови і читання,
технічними в процесі трудового навчання, комбінаторно розрахунковими на заняттях із математики.
Актуальність проблеми формування конструктивних умінь і дій школярів і недостатня її розробка
у психолого-педагогічній науці зумовлюють необхідність організації й проведення
експериментального дослідження з проблеми теоретичних і методичних основ формування
конструктивних умінь в учнів початкових класів.
Концепція формування конструктивних умінь учнів засобами початкової дизайн-освіти
розроблена з урахуванням національної доктрини українського шкільництва.
В основу розробки функціональної моделі формування конструктивних умінь учнів засобами
початкової дизайн-освіти покладено культурологічний підхід, який передбачає створення цілісного
психолого-дидактичного забезпечення навчально-виховного процесу з предметів мистецького і
технологічного профілів. Зазначений культурологічний підхід відповідає сучасним соціальносвітоглядним виховним й освітнім вимогам та реаліям функціонування педагогічної системи
"естетичне довкілля – конструктивна людина – громадянське суспільство" і психологічної системи
"думка – почуття – практична дія", а також особливостям сенситивного вікового періоду в розвитку
молодших школярів їхній наближеності до художнього типу особистості.
Концепція розроблялася у відповідності до стандарту загальноосвітньої початкової школи, з
виокремленням змістової лінії "Пропедевтика інформаційної культури" ( освітня галузь "Технологія")
як пріоритетної. За концепцією дослідження, методологічною основою дизайн-освіти є
культурологічний підхід, який полягає у взаємодоповнюваності вербального, сенсорного,
структурного інформаційних аналогів. Вербальний, сенсорний і структурний види інформаційних
аналогів у початковій дизайн-освіті розглядаються як цілісна педагогічна система, якою визначаються
дидактичні основи формування конструктивних умінь особистості: інтегрований зміст мистецьких і
технологічних дисциплін, активні та інтерактивні форми взаємодії вчителя й учнів у спільній
проектно-ігровій діяльності, наступність формування конструктивних умінь у процесі дошкільної,
початкової, загальної, профільної і професійно-педагогічної дизайн-освіти.
Змістовий компонент дизайн-освіти реалізується в міждисциплінарній, проектно-художній
діяльності проблемно-пошукового типу, із синтезом художнього, технічного, науково-дослідного
видів творчості, у яких метод проектів є визначальним. Результатом комплексного методичного
впливу на учнів має бути система сформованих конструктивних умінь: мовленнєвих, художніх,
технічних.
Дизайн-освітою, як проектно-художньою діяльністю продуктивного типу, зумовлюється
розуміння сутності конструктивних умінь. Конструктивними вважаються уміння, які
характеризуються свідомим виконанням учнями інтегральних дій, спрямованих на створення
предметів матеріально-художньої культури мовленнєвотворчими, образотворчими і предметноперетворювальними засобами у процесі проектно-ігрової діяльності.
Основні завдання дослідження:
1. Здійснити аналіз теоретико-методологічних, історико-педагогічних літературних джерел,
сучасного емпіричного досвіду вітчизняної та зарубіжної педагогіки з проблеми формування
конструктивних умінь учнів 1-4 класів.
2. Сформулювати психологічну і педагогічну специфіку проблеми дослідження: з’ясувати сутність
поняття "конструктивні уміння", їх структуру і місце в психограмі особистості; теоретично
обґрунтувати проектно-ігрову діяльність як засобу конструктивної взаємодії учителя й учнів
початкових класів; розглянути професійну готовність учителя як провідний чинник формування в
учнів конструктивних умінь.
3. З’ясувати дидактичні основи початкової дизайн-освіти: інтегрований зміст, організаційнопедагогічні підходи, збереження принципу наступності формування конструктивних умінь молодших
школярів у процесі проектно-ігрової діяльності.
4. Теоретично обґрунтувати систему інформаційних аналогів у методиці початкової дизайн-освіти
шляхом класифікації конструктивних умінь і розробки функціональної моделі їх формування.
5. Забезпечити дослідно-експериментальну перевірку ефективності формування конструктивних
умінь учнів засобами початкової дизайн-освіти.
Висновок. Формування конструктивних умінь учнів виглядає ефективнішим на основі
культурологічного підходу до навчання і виховання, функціональна модель якого пов’язується з
системою інформаційних аналогів, теорією і методикою початкової дизайн-освіти. При цьому
оволодіння учнями конструктивними уміннями зумовлюється цілісним психолого-дидактичним і
мотиваційно-процесуальним забезпеченням, а саме: включенням у навчально-виховних процес змісту
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інтегрованих предметів мистецького і технологічного профілів, комплексною розробкою навчального
предметного
середовища,
зорієнтованого на
особистісно значущий
світ професій,
взаємодоповнюваністю технічного мислення й образної уяви в процесі ігрового проектування,
організацією активних та інтерактивних способів взаємодії учителя й учнів у процесі початкової
дизайн-освіти.
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Тименко В.П. Концептуальные положения формирования конструктивных умений
учеников младших классов.
В статье отмечены истоки концептуальных принципов формирования конструктивных умений у
учеников начальной школы, подана сжатая ретроспектива отдельных исследований, определены
противоречия между теорией и практикой личностно ориентированного обучения. Намечены
педагогические пути формирования конструктивных умений средствами искусства.
Timenko V.P. The Conceptual Principles of Primary School Pupils’ Constructive Skills Formation.
The sources of conceptual principles of primary school pupils’ constructive skills formation. The sources of
conceptual principles of primary school pupils’ constructive skills formation are noted in the article, the
separate researches brief retrospective is given, contradictions between the orientated theory and practice
are. The pedagogical ways of constructive skills formation by means of art are planned.
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ВПЛИВ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ НА ХУДОЖНЄ СПРИЙМАННЯ ЛІТЕРАТУРИ
СТУДЕНТАМИ ФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ
У статті розглянуто проблему впливу мовленнєвого розвитку на художнє сприймання літератури
студентами філологічних факультетів, проаналізовано систему вправ, спрямовану на лексикостилістичний розвиток студентів, в основі якої – розуміння прирощеного значення слова в
художньому контексті.
Нинішній етап удосконалення й розвитку освіти, поряд з іншими факторами, передбачає
просування в освітню сферу останніх досягнень фундаментальної науки, особливо тих, що сприяють
формуванню цілісного світосприймання й наукових методів мислення [1: 113]. А це означає, що
майбутній учитель повинен набути у вищому навчальному закладі вмінь трансформувати
фундаментальні знання в педагогічні технології.
Отже, своє прагнення та вміння пізнавати і вчитися, свою любов до літератури й захоплення її
високими морально-естетичними обріями вчитель має використати як засіб, що викликає такі ж
прагнення, таку ж любов і таке ж захоплення учнів.
Своєрідність формування художнього сприймання студентів-філологів полягає в тому, що на
забезпечення цього процесу спрямований науково розроблений навчальний план, який передбачає
вивчення частини теоретико-літературних і філологічних предметів, а також історико-літературних і
методико-літературних курсів та філософських дисциплін, які у своїй системі мають забезпечити
всебічну професійну підготовку вчителя мови та літератури. Не викликає сумніву, що передбачена
система навчальних дисциплін, постійно вдосконалюючись, у цілому успішно справляється із
завданням підготовки вчителів-словесників до викладання мови й літератури, вчителів, що самі
мають необхідний рівень розвитку літературно-художнього сприймання і здатні розвивати його в
учнів.
Проблеми художнього сприймання творів літератури стали предметом дослідження відомих
методистів Н.Й. Волошиної, Є.А. Пасічника, Б.І. Степанишина, С.О. Пультера, А.М. Лісовського та
інших.
Проте життя не стоїть на місці, а отже, і сам розвиток освіти, і нові завдання, що зумовлені
викликом XXI століття, потребують дальшого вдосконалення освіти й виховання учнів, більш
високого рівня їх художнього сприймання і естетичного розвитку. Звідси і зростання вимог до
професійної підготовки вчителів у ВНЗ.
Літературний твір як явище духовної культури поза сприйняттям його читачем практично не
існує, а творчий процес у самому бутті мистецтва слова набирає свого завершення лише в акті його
духовного сприймання.
Таким чином, художнє сприймання є естетичним переживанням художнього змісту твору, і це
переживання невіддільне від пізнавальної діяльності реципієнта, воно визначає її специфіку й надає
їй активного творчого характеру; при цьому художня правда сприймається реципієнтом тією мірою, в
якій вона сприймається як естетична цінність, а через естетичне – і як етична цінність, а отже,
естетичний зміст твору виступає як похідне від взаємодії суб’єкта й об’єкта сприймання [2: 33].
Звідси – важливість розуміння структури художнього сприймання й необхідність її врахування як
фактору, опора на який необхідна для формування професійно підготовленого викладача літератури і
грамотного читача. Виходячи з того, що література – це мистецтво слова, підкреслимо роль у
художньому сприйманні розуміння особливостей самого феномену художнього мовлення, яке є
одним із основних компонентів літературного твору. Стало традиційним виділяти в мовленнєвій
структурі тексту такі елементи:
а) шар матеріального утворення – об’єкт безпосередньо чуттєвого сприймання;
б) шар предметно-уявлюваного – шар образної реконструкції;
в) шар предметно-неуявлюваного – шар художнього значення [3: 3].
Зазначені три шари можна розглядати як сходинки, якими рухається сприймально-пізнавальний
процес літературного твору. Його початком є безпосередньо-чуттєвий момент, зумовлений упливом
на органи чуття промовленого або написаного тексту, зміст якого є основою для збудження
конкретних уявлень реципієнта, які виступають як результат образної реконструкції, що, у свою
чергу, є носієм предметно-неуявленого художнього значення. Звідси зрозуміле відоме твердження
про образ як зміст слова й форму ідеї.
Говорячи про взаємозв’язок мовленнєвого розвитку та художнього сприймання літературного
твору студентами філологічних факультетів, необхідно враховувати, по-перше, складність процесу
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художнього сприймання твору; по-друге, його активний і творчий характер, що зумовлює самостійне
відкриття читачем художньої істини в системі зображених автором образів та ситуацій. А по-третє,
необхідно враховувати, що перед нами не учні, а студенти-філологи, для яких сприймання, розуміння
й аналіз творів художньої літератури є засобом професійного зростання, набуття професії вчителясловесника.
Безперечно, в основі формування художнього сприймання студентів лежить розвиток у них тих
якостей, які необхідні читачеві; до них належить розвиток відтворюючої уяви, здатності емоційного
реагування на події й ситуації твору, формування спостережливості й емоційної пам’яті, почуття
слова тощо.
Для цього, крім традиційних видів роботи, необхідні такі, що поглиблюють психологічну
настанову на зустріч з автором і його твором; забезпечують спрямування процесу осягнення
художнього твору в русло діалогу з автором; розвивають емоційно-художню сферу особистості
студентів, зокрема здатність до конкретно-наочних уявлень (відтворююча уява), асоціативно-образні
зв’язки, творчу уяву, художню чутливість, здатність реагувати на емоційний світ художнього твору,
сприймати відтінки художнього слова в контексті твору.
Проведення практичних і лабораторних занять переконує, що для формування глибокого
естетичного сприймання необхідна така ж глибока увага до слова, розуміння його відтінків у тексті та
його здатності набувати прирощеного значення в залежності від того, у якому сусідстві воно
знаходиться. А отже, необхідне розуміння й таких явищ, як ефект різного сприйняття одного й того ж
образу, коли він виступає в різному оточенні, і формування естетичного сприймання предметного
середовища.
Таким чином, перед нами постає необхідність поглиблення стилістичної роботи на заняттях не
тільки з літератури, але й з мови. Для цього студентам потрібно давати вправи на вияснення смислу,
що передається змістом підкресленого слова у різних реченнях. Наприклад:
Іменники
Висота будинку була більша, ніж ми надіялись.
Висота його думок нікому не була потрібна.
Прикметники
Дідусь робив дерев’яні ложки.
Ноги робились дерев’яними, і вона часто зупинялась.
Дієслова
Діти несли кошики з осінніми грибами.
І де тебе носить нечиста сила? – закричала вона.
Важливу роль у формуванні уваги до слова відіграють також переклади текстів, ускладнених тим,
що ряд слів у них має прирощений, метафоричний смисл. Наприклад:
Звезды
В звездную ночь песчинки смотрят в небо, как в зеркало, и каждая легко находит себя среди
других, подобных ей песчинок.
Это так просто – найти себя: стоит только посмотреть в небо и поискать самую яркую звезду. Чем
ярче звезда, тем легче жить на свете песчинке [4: 184].
Зорі
У зоряну ніч піщинки дивляться в небо, як у дзеркало, і кожна легко знаходить себе серед інших,
подібних до неї піщинок.
Це так просто – знайти себе: варто лише подивитися в небо і пошукати найяскравішу зірку. Чим
яскравіша зірка, тим легше жити на світі піщинці.
Для формування і поглиблення естетичного сприймання предметного середовища, яке оточує
студентів, необхідно проводити бесіди-спогади про предмети природи, що запам’яталися з дитинства,
вулиці рідного міста, школу, написання творів-мініатюр, есеїв тощо. Наприклад:
Шкільний дзвінок
Біля нашої школи стояла стара дерев’яна церква. Кажуть, що її багато разів закривали, хотіли
знищити, але селяни завжди відстоювали свою церкву. І коли я згадую шкільний дзвоник, мені
здається, що в ньому звучав відгомін церковного дзвону, який кликав до духовного, вічного...
У такому баченні згадок дитинства постає здатність студентів до естетичного сприйняття
навколишнього світу [5: 37].
У процесі практичної реалізації поставлених завдань відбувається постійне вдосконалення
системи й видів робіт, метою яких виступало зростання рівня і глибини естетичного сприймання
епічних творів студентами філологічних факультетів.
Отже, очевидна важливість здійснення комплексного підходу для забезпечення загальнофілологічного і літературознавчого розвитку студентів, збагачення їх психолого-педагогічних та
філософських знань, які необхідні для успішного діалогу реципієнта з твором художньої літератури.
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Практика підтверджує ефективність використання системи вправ, спрямованих на лексикостилістичний розвиток студентів-філологів, в основі яких – розуміння прирощеного значення слова в
художньому контексті, а також виконання творчих завдань, що передбачають розвиток здатності
сприймати образну конкретизацію і образне узагальнення, взаємозв’язок зображених подій, ситуацій,
деталей та образів і виражених ними художньо-естетичних сутностей.
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Халин В.В. Влияние языкового развития на художественное восприятие литературы
студентами филологических факультетов.
В статье рассматривается проблема влияния языкового развития на художественное восприятие
литературы студентами филологических факультетов, проанализирована система упражнений,
направленная на лексико-стилистическое развитие студентов, в основе которой – осмысление
прирощенного значения слова в художественном контексте.
Khalin V.V. Influence of speech development on artistic perception of literature by students
of philological faculties.
The article features the influence of speech development on artistic perception of literature by students of
philological faculties. The analysis of the system of exercises aimed at lexical-stylistic development of
students, based on understanding of the enriched meaning of the word in the artistic context is represented in
the article.
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ ШКІЛ
У СУЧАСНІЙ ФРАНЦІЇ
У статті проаналізовано основні шляхи здобування педагогічної освіти вчителями початкової та
середньої шкіл в сучасній Франції. Визначені особливості організації професійно-педагогічної
підготовки майбутніх учителів.
Актуальність цієї статті викликана тим, що в українській педагогіці постійно зростає інтерес до
міжнародного досвіду життєдіяльності вищої школи. Приєднавшись до Болонської декларації, наша
країна підтвердила своє прагнення стати повноправним учасником майбутньої Європи.
Франція, що належить до найбільш освічених і культурних країн світу, є прикладом ефективного
вирішення проблем, які виникають у сфері народної освіти. Сучасна система французької освіти,
педагогічної в тому числі, формувалася протягом двох століть і вважається сьогодні однією з
найбільш передових у світі. Аналітичний огляд періодичного педагогічного друку Франції дозволяє
зробити висновок, що педагогічна освіта була й продовжує залишатися пріоритетним напрямком
розвитку системи освіти Франції, що визначає якість професійної підготовки кадрів у всіх сферах
функціонування суспільства.
Увагу багатьох вітчизняних учених привертають педагогічні досягнення Франції (О. Авксентьєва,
О. Алексєєва, О. Бажановська, Л. Зязюн, Г. Крючков, Н. Лавриченко, А. Максименко, О. Матієнко,
Л. Пуховська, О. Сухомлинська, Т. Швець). Мета статті полягає у виявленні особливостей організації
процесу підготовки вчителів початкової та середньої шкіл Франції.
Професійна підготовка вчителів початкової та середньої шкіл у Франції здійснюється в
університетських інститутах підготовки вчителів (фр. Institut universitaire de formation des maîtres
(I.U.F.M.) або в національному центрі дистанційної освіти (фр. Centre national d’enseignement à
distance (C.N.E.D.).
Підготовка студентів у названих навчальних закладах здійснюється за такими спеціальностями:
вихователь материнської та вчитель початкової школи (фр. Le professeur des écoles); викладач
"сертиф’є" (фр. Le professeur certifiä); викладач професійного ліцею (фр. Le professeur de lycäe
professionnel (P.L.P.); викладач фізичної культури та спорту (фр. Le professeur d'äducation physique et
sportive (E.P.S.); викладач приватної школи (фр. Le maître des établissements d'enseignement priväs sous
contrat (second degrä); головний радник із виховної роботи (фр. Le conseiller principal d'äducation
(C.P.E.); радник з орієнтації – психолог (фр. Le conseiller d'orientation-psychologue (C.О.P.).
Вихователь материнської та вчитель початкової шкіл працює з дітьми від 2 до 11 років, тобто
починаючи з першого року перебування дитини в материнській школі (укр. дитячий садок) та
закінчуючи роботою в останньому класі початкової школи. Майбутні вчителі материнської та
початкової шкіл отримують полівалентну освіту й вивчають французьку мову та літературу,
математику, історію, географію, експериментальні науки, іноземні мови, музику, танці, методику й
фізичну культуру. Це ті дисципліни, з яких вихователь материнської та вчитель початкової школи
повинен уміти організувати навчально-виховний процес.
Викладач "сертиф’є" викладає одну із загальних дисциплін у колежах і ліцеях. Він бере активну
участь у навчально-виховній роботі середніх загальноосвітніх, технологічних і професійних
навчальних закладів. Маючи можливість спостерігати за кожним учнем, за його роботою в класі, його
індивідуальними здібностями та схильностями, викладач "сертиф’є" об’єктивно оцінює природну
обдарованість підлітка й допомагає йому скласти індивідуальний план орієнтації (фр. Projet
d’orientation), якого кожен учень намагається дотримуватися при виборі напрямку свого подальшого
навчання.
Викладач професійного ліцею працює в різнопрофільних ліцеях (фр. Lycäe polyvalent – LPo),
тобто ліцеях, що мають кілька напрямків (загальноосвітнього, технологічного й професійного
навчання) і в професійних ліцеях (фр. Lycäe professionnel – LP). Він читає спеціальні дисципліни в
класах та відділеннях, які готують до отримання свідоцтва про закінчення неповної середньої школи
(B.E.P.), свідоцтва про професійну освіту (C.A.P.) або диплома професійного бакалавра (фр.
Bacalauräat professionnel – bac-pro). Диплом професійного бакалавра включає в себе біля 30
спеціальностей. Викладач професійного ліцею також бере участь у процесі профільної орієнтації
учнів. Він організовує навчальний процес не тільки в навчальних закладах, але й відповідає за
професійну практику (фр. Päriodes de formation en entreprise) учнів на виробництвах. Викладач
© Харченко Т.Г., 2007
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супроводжує учнів під час усієї практики, є їх наставником і по закінченні оцінює роботу кожного
учня.
Викладач фізичної культури та спорту має право працювати як у середніх навчальних закладах,
так і у вищих. Він також допомагає учням скласти найбільш оптимальний індивідуальний план їхньої
подальшої профільної орієнтації. Може виступати в якості радника-помічника для вихователів
материнських та вчителів початкових шкіл, тренувати спортсменів, які вчаться в цьому навчальному
закладі.
Викладач приватної школи працює в недержавних колежах і ліцеях, які найчастіше мають
релігійний нахил та є платними навчальними закладами. У Франції є два види таких шкіл:
- навчальний заклад, (фр. sous contrat (d’association), який підписує з державою договір про
дотримання загальних правил народної освіти, у тому числі змісту навчальних програм. У такому
випадку робота викладачів оплачується державою й учні складають іспити на тих же умовах, що й
їхні однолітки з державних шкіл;
- навчальний заклад (фр. hors contrat (d’association), який не підписує з державою ніякого
договору. Такі школи повністю незалежні: вони самі оплачують роботу викладацького складу, і їх
учні складають державні іспити за спеціальними правилами.
Головний радник із виховної роботи (укр. завуч з виховної роботи) не викладає, а займається
організацією виховної роботи в середніх навчальних закладах. Він підпорядковується керівнику
колежу або ліцею і в його функціональні обов’язки входить:
- співробітництво з педагогічним колективом: робота в тісному зв’язку з викладачами (участь у
роботі зі складання індивідуального плану орієнтації учнів колежів і ліцеїв; членство в Раді класу
тощо);
- інтеграція шкільної та позашкільної освіти й виховання (фр. Аnimation äducative);
- здійснення взаємодії школи й соціального середовища (різними державними, громадськими,
муніципальними закладами).
Радник з орієнтації – психолог знаходиться в підпорядкуванні директора Центру інформації й
орієнтації. Він допомагає учням колежів та ліцеїв вирішувати свої проблеми як у навчальному (вибір
класів, дисциплін, що відповідають смакам і здібностям), так і в психологічному та сімейному планах.
Він працює в Центрі інформації й орієнтації, але дає консультації учням безпосередньо в навчальних
закладах. Радник з орієнтації – психолог надає інформацію про наявні професії й можливі освітні
маршрути і, таким чином, бере участь у розробці й реалізації індивідуальних шкільних та
університетських, професійних проектів учнів і студентів. Працюючи в Центрі інформації й
орієнтації, він також надає консультативну допомогу випускникам, які через різні причини не досягли
певного освітнього рівня, тобто не отримали свідоцтво про закінчення навчання. Радник з орієнтації –
психолог може працювати в різних службах Міністерства національної освіти, Міністерства вищої
освіти й наукових досліджень, молоді та спорту, у державних закладах, що підпорядковуються їм.
Найкращими навчальними закладами для тих, хто хоче стати вихователем материнської та
вчителем початкової шкіл, викладачем середньої школи вважаються сучасні французькі
університетські інститути підготовки вчителів (УІПВ). 10 липня 1989 року Національна Асамблея
французького парламенту прийняла Програмний Закон про загальні принципи організації системи
освіти (фр. Loi d’orientation du 10.07.1989). Закон визначив основні національні пріоритети в галузі
освіти на найближчі десятиліття. Важливим пунктом цього закону вважається заснування вищого
навчального закладу з професійної підготовки педагогічних кадрів. Стаття 17 Закону передбачає
створення "при кожній академії, починаючи з 1 вересня 1990 року, університетського інституту з
професійної підготовки вчителів". Сьогодні у Франції існує 28 академій та 31 УІПВ [1].
Університетські інститути підготовки викладачів є незалежними державними навчальними
закладами, які належать одному або кільком університетам академії та мають свій бюджет. Головне
завдання діяльності УІПВ полягає в "здійснення підготовки вчителів, які мають високий рівень
наукових і професійних знань, що повністю відповідають вимогам їхньої майбутньої спеціальності"
[2: 35]. Крім професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів материнської, початкової та
середньої шкіл, у завдання УІПВ входить організація стажувань з підвищення кваліфікації викладачів
у межах системи неперервної освіти, проведення наукових досліджень у галузі педагогічної науки, а
також виконання експертних і консалтингових завдань із професійної підготовки вчителів у багатьох
країнах світу.
Особливістю професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів у Франції є її здійснення на
базі трирічної освіти в одному з університетів, де студенти отримують спеціально-наукову підготовку
й диплом ліценціата (укр. – бакалавр / фр. – licence). Цей диплом свідчить про завершення першого
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року другого циклу навчання в університеті, тобто студенти отримують його після трьох років
навчання в університеті ("бакалавр + 3 роки навчання" (bac + 3). Згідно з Законом від 1989 року
навчання в УІПВ розраховано на два роки та передбачає поглиблення спеціально-наукової підготовки
протягом першого року, психолого-педагогічну й загальноосвітню підготовку, а також педагогічну
практику протягом усього періоду навчання в УІПВ [3]. Отже, термін навчання для майбутніх
учителів становить п’ять років.
Щорічно кожний УІПВ у лютому публікує перелік спеціальностей, за якими буде здійснюватися
набір на наступний навчальний рік. Перелік спеціальностей залежить від потреб держави в
педагогічних кадрах і від ступеня затребуваності кожної спеціальності окремо. Так, наприклад,
найбільш затребуваними є такі, як: викладач початкової школи, професійного ліцею, викладачсертиф’є з математики, французької мови або економіки й управління. Наявні менш дефіцитні
спеціальності, і тому набір на них здійснюється в окремих інститутах і в обмеженій кількості [4: 39].
Однією з особливостей французької системи вищої освіти є набір студентів до вищих навчальних
закладів без вступних екзаменів. На момент створення УІПВ гостро відчувалася нестача
викладацьких кадрів, і тому всіх, хто бажав отримати професію вчителя, приймали без попереднього
випробування. Необхідно було лише представити диплом ліценціата, що свідчить про одержану
спеціалізацію з гуманітарного або природничо-математичного профілю. Тільки під час складання
конкурсних іспитів відбувався реальний відбір серед студентів. Однак із зростанням престижу
вчительської професії за останні роки різко збільшилася кількість тих, хто бажає отримати
педагогічну освіту [5: 49]. У зв’язку з цим, було вирішено ввести систему конкурсних вступних
іспитів, яка б дозволяла не тільки регулювати потік тих, хто бажає навчатися в університетських
інститутах з підготовки вчителів, але й заздалегідь, виявляючи претендентів з недостатнім рівнем
знань і здібностей до педагогічної діяльності, дозволяла б уникати приходу в систему освіти
випадкових людей. На думку французького вченого Андре де Перетті, тільки такі умови селективного
набору майбутніх викладачів дадуть можливість у процесі професійно-педагогічної підготовки
сформувати справжніх конкурентноспроможних фахівців із високим рівнем професіоналізму [3: 37].
У жовтні 1995 року на національній нараді з питання регулювання контингенту вступників до
УІПВ була затверджена така процедура прийому: абітурієнт, який має диплом ліценціата, повинен
скласти вступний конкурсний іспит (найчастіше це тестовий контроль знань з французької мови й
математики), надати особову справу (досьє), пройти усну співбесіду.
У першу чергу враховуються результати іспиту. Тестування з математики проводиться скоріше з
метою виявлення здібностей до логічного мислення, аналізу, узагальнення, ніж конкретних знань.
Щоб отримати підсумкову позитивну оцінку за тестування, необхідно набрати не менше чотирьох
балів з десяти за кожну дисципліну. Наступний етап – вивчається досьє кандидата. Звертається увага
на те, скільки років студент витратив на те, щоб отримати диплом ліценціата, чи має претендент
досвід роботи в навчальних закладах. Бали за тест і за досьє складаються.
Якщо результати тестування й досьє мають позитивний результат, то під час наступної усної
співбесіди журі, яке складається з трьох осіб (представника УІПВ, інспектора національної освіти,
методиста), з’ясовує, чи достатньо високий у вступника рівень умотивованості вибору педагогічної
професії [4: 40; 3].
Відзначимо, що в більшості випадків співбесіда відіграє вирішальну роль при наборі студентів.
Бесіда із вступниками триває 20-30 хвилин, під час якої з’ясовується базовий рівень знань, кругозір,
інтелектуальний рівень і загальна культура абітурієнта. Також ураховується його бажання навчатися,
інтерес до предмета й ентузіазм. Звертається особлива увага на вміння вести бесіду, логічно мислити,
аргументувати свій вибір і свої відповіді. Остаточний список тих, хто вступив, складається за
результатами суми оцінок за тест, досьє та співбесіду.
Центральною ланкою в підготовці майбутнього вчителя у Франції є екзамен, який дозволяє після
закінчення навчання брати участь у конкурсі на заміщення вакантної посади викладача навчального
закладу (фр. Concours de recrutement). Протягом першого року навчання УІПВ готують до складання
конкурсних іспитів на право викладання у французьких навчальних закладах. Відповідно до обраної
педагогічної спеціалізації претенденти беруть участь у конкурсному іспиті на заміщення вакантної
посади вихователя материнської або початкової шкіл (фр. Concours de professeur des äcoles (C.P.E.);
викладача "сертиф’є" середньої школи для роботи в колежах і ліцеях (фр. Certificat d’aptitude au
professorat de l’enseignement du second degrä (CAPES); викладача технологічної освіти для роботи в
технологічному ліцеї (фр. Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique (CAPET);
викладача професійної освіти для роботи в професійному ліцеї (фр. Certificat d’aptitude au professorat
de lycäe professionel (C.A.P.L.P.); викладача фізичної культури та спорту (фр. Certificat d’aptitude au
professorat de l’enseignement phisique et sportif (CAPEPS); для того, щоб виконувати функції радника з
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орієнтації-психолога (фр. Concours de conseiller d’oriеntation-psychologue (C.O.P.); щоб виконувати
функції головного радника з виховної роботи (фр. Concours de conseiller principal d’äducation (C.P.E.).
Конкурсні іспити системи Національної освіти є відкритими як для студентів УІПВ, так і для
кандидатів, які готуються самостійно або в Національному центрі заочного навчання. Щоб заявити
про свою участь, потрібно бути громадянином однієї з країн Європейського союзу (іноземний
громадянин не має права працювати викладачем у Франції, навіть маючи диплом УІПВ, якщо тільки
ним не буде отримано французьке громадянство), надати "чисте" досьє (не притягатися до
кримінальної відповідальності) і мати фізичні дані без відхилень. Для того, щоб надати документи
для участі в конкурсі, претендент обов’язково повинен мати відповідний диплом ліценціата або
еквівалентний йому.
Конкурсний іспит для вихователів материнських та вчителів початкових шкіл є академічним. Це
означає, що вчитель, який витримав екзамен, буде направлений на роботу в один з департаментів тієї
академії, де він складав іспит. І після того, як він стане штатним працівником у цьому навчальному
закладі, він повинен буде викладати саме в цьому департаменті.
Конкурсний іспит з набору на держслужбу викладачів середньої ланки і радників з виховної
роботи та орієнтації є національним. Це означає, що, витримавши конкурсні випробування, викладач
буде призначений працювати за спеціальністю в навчальний заклад незалежно від місця свого запису
на конкурсний іспит.
Як було відзначено, термін навчання в УІПВ триває два роки: протягом першого року навчання
студенти готуються до складання конкурсних іспитів, і ті студенти, які витримали іспит, отримали
сертифікат, направляються в УІПВ (другий рік навчання) для того, щоб закінчити навчання й
отримати педагогічну спеціальність.
Протягом цього року майбутні вчителі чергують навчання з педагогічною практикою "з повною
відповідальністю" – 4-6 годин на тиждень (фр. stage "en responsabilitä"). Якщо студенти першого року
навчання проходять педагогічну практику під керівництвом учителя (укр. пасивна практика), то
студенти другого року навчання, які участю в конкурсному іспиті вже довели свою професійну
компетентність, проходять стаж із повною відповідальністю, тобто самостійно проводять уроки (у
присутності педагогічного радника), виконують функції класного керівника. У кінці навчального
року оцінюються навчальні досягнення студента, результати педагогічної практики та його науководослідна робота. Позитивна оцінка дозволяє студенту стати штатним працівником материнської або
початкової школи. При розподілі кожного студента в один з департаментів того навчального округу,
де він складав конкурсний іспит, ураховується кількість наявних вакансій, його рейтинг й побажання.
Наприкінці навчання майбутнього викладача середньої школи оцінюються результати практики, і
студент складає випускний іспит на професійну придатність. При позитивному результаті випускник
отримує звання штатного викладача середнього навчального закладу й при розподілі на майбутнє
місце роботи (у межах цієї академії) враховуються його рейтинг та обґрунтовані побажання.
Протягом першого року роботи молодий викладач має три тижні на самопідготовку (фр.
Formation) і два тижні на другому році роботи. У цей період він підвищує свою кваліфікацію, шукає
відповіді на ті складні педагогічні завдання, з якими зіткнувся під час своєї професійної діяльності.
Радники з орієнтації – психолог після конкурсного іспиту (C.O.P.) протягом двох років
стажуються в освітніх центрах, де вони отримують спеціальну професійну підготовку, що веде до
отримання державного диплома радника з орієнтації-психолога (фр. Diplome d'Etat de conseiller
d'orientation-psychologue – D.E.C.O.P.). Цей диплом дає можливість отримати посаду штатного
працівника в якості радника з орієнтації-психолога.
Таким чином, підготовка вчителів початкової та середньої шкіл у сучасній Франції здійснюється
за денною формою навчання в університетському інституті підготовки вчителів (УІПВ) та за заочною
– в національному центрі дистанційної освіти (НЦДО). Особливостями професійно-педагогічної
підготовки майбутніх учителів є: здійснення її на базі диплома ліценціата (bac + 3) та конкурсних
вступних випробувань (тестування, досьє, усна співбесіда); складання конкурсних екзаменів на право
заміщення вакантних посад викладачів французьких навчальних закладів різних типів. Звичайно, у
межах однієї статті важко представити французьку систему підготовки педагогічних кадрів, тому
перспективи подальшої розробки вбачаємо у вивченні змісту професійно-педагогічної підготовки
майбутніх викладачів початкової та середньої шкіл.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.
2.

www.iufm.education.fr
Лабазина Л.Н. Современная система профессиональной подготовки учителей во Франции: Дис. … канд.
пед. наук: 13.00.08 – Ярославль, 1999. – 198 с.

64

Т.Г. Харченко. Професійна підготовка вчителів початкової та середньої шкіл у сучасній Франції

3.
4.
5.

Legras J.-M. Des IUFM pour l’unification de la formation des maitres // Cahiers pädagogiques. – 1995. – № 335. –
P. 37-38.
Система высшего и среднего специального образования во Франции. – М.: НИИВШ.ОП., 1978. – Вып. 3. –
60 с.
Kerviel S. IUFM : encore un certain flou // Le Monde de l’äducation. – 1991. – № 186. – Р. 49-50.

Матеріал надійшов до редакції 17.04. 2007 р.
Харченко Т.Г. Профессиональная подготовка учителей начальной и средней школы в
современной Франции.
В статье проанализированы основные способы получения педагогического образования учителями
начальной и средней школы в современной Франции. Определены особенности организации
профессионально-педагогической подготовки будущих учителей французских школ.
Kharchenko T.G. The professional pedagogical training of primary and secondary schools teachers in
present-day France.
The ways of getting the pedagogical education by the teachers of primary and secondary school in presentday France are analyzed . The organizational peculiarities of the professional pedagogical training of
prospective teachers of French schools are determined.
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аспірант
(Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка)
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ
З "УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ" В США
Стаття присвячена аналізу специфіки формулювання цілей магістерських програм з управління
освітою в сучасних вищих навчальних закладах США. Проаналізовано шість прикладів цільового
компонента цих магістерських програм різних університетів. Визначено спільні та відмінні риси у
виборі цілей магістерської підготовки управлінців сфери освіти.
Одним із найбільш суперечливих питань у сфері освіти є питання цілей освіти. Реформування
вищої освіти неможливе без перегляду цільового компонента різних рівнів університетської
підготовки. Для України дуже важливим є аналіз сучасної практики магістерської підготовки й
раціональне використання зарубіжного педагогічного досвіду, оскільки, на відміну від традиційної
для України підготовки спеціалістів, аспірантів та докторантів, підготовка магістрантів здійснюється
у вищих навчальних закладах України тільки 5-7 років. Разом із розповсюдженням ідеї приватної
освіти та модернізацією методів керування державною освітою забезпечення високого рівня
кваліфікації фахівців управління освітою, які розпочинають свою діяльність, має велике значення для
розвитку країни.
Зазначимо, що в сучасному науковому дискурсі можна зустріти досить різноманітні погляди на
формування цілей сьогоднішньої вищої освіти, в тому числі післядипломної педагогічної освіти, до
якої відноситься й магістратура "Управління освітою". Так, В.Ю. Ковальчук підкреслює важливість
чітких ціннісних орієнтирів, що повинні мати вчителі, які б відповідали ціннісно-світоглядній
концепції навчання [1: 12]. Намагання забезпечити ефективну підготовку сучасних працівників сфери
освіти змушує українських дослідників виокремлювати деякі аспекти професійної підготовки, а саме:
готовність керівників до програмно-цільового управління розвитком позашкільного навчального
закладу [2]; формування рефлексивної культури студентів педагогічних університетів [3];
формування здатності до конструювання навчально-пізнавальної діяльності учнів [4]. Питання
компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів досліджує Р.П. Вдовиченко [5].
Засоби формування управлінської культури керівника школи в системі післядипломної педагогічної
освіти аналізує в своєму дослідженні Л.В. Васильченко [6].
На думку І.В. Гушлевської, пошуки американських науковців щодо змін навчальної діяльності
працівників сучасної освіти відбуваються в двох напрямах:
1) вивчення модифікацій традиційної моделі навчання та наукове обґрунтування відповідних
характеристик інноваційного навчально-виховного середовища, де освітянин виступає в новій ролі
менеджера знань, партнера, інструктора, організатора й стимулятора навчальної діяльності учнів;
2) визначення провідних характеристик (компетентностей) працівника освіти, спроможного
забезпечити якісне навчання учнів [7: 10]. Хоча питання вдосконалення підготовки працівників сфери
освіти знаходяться в центрі уваги багатьох сучасних дослідників різних країн, проблема
формулювання цільового компонента підготовки магістрів-управлінців освітою у вищих навчальних
закладах США ними практично не розглядається.
Історично функції працівника освіти в США поступово змінювалися – з пріоритету навчальної
діяльності до акценту на виховній діяльності в сучасному інформаційному суспільстві. Це досить
логічно, тому що вчителі, як і деякі інші працівники сфери освіти, не визнаються головним джерелом
знань сучасним американським суспільством. Ми погоджуємося з тими дослідниками, які
підкреслюють посилення соціально-трансформуючого потенціалу педагогічної діяльності працівника
освіти, коли суспільство й держава починають розглядати освітянина як "носія освітніх і суспільних
змін" [7: 10]. Зрозуміло, що кожна окрема національна система освіти втілює ці стратегії,
реформуючи їх на свій зразок.
Отже, серед причин, які впливають на формулювання цілей та змістове наповнення сучасної
магістерської підготовки в США, можна виділити такі:
– інтернаціоналізація економіки та вимога готувати всесвітньо конкурентоспроможну робочу
силу;
– демографічні зміни, які вимагають особливої уваги до розмаїття та мультикультурного
контексту, в якому ростуть діти;
– соціальні та сімейні модифікації, які вимагають від шкіл співпраці з різними соціальними
службами для дітей і сімей;
– нові технології, які вимагають оволодіння новими навичками, та застосування цих технологій у
навчальному та управлінському процесах;
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– децентралізоване управління та організаційна система, що вимагає роботи в команді, управління
людськими ресурсами, передачі (делегування) повноважень – усе те, що наближує до реальної роботи
в школі;
– очікування політичної громади та суспільства в цілому того, що всі учні можуть досягти успіхів
у навчанні [8].
Отже, магістерська програма навчання "Управління освітою" в США враховує низку соціальних,
економічних, демографічних та структурних чинників, які змінюють світ, а разом із тим – й
очікування від освітніх закладів.
Розглянемо цілі підготовки за магістерською програмою "Управління освітою" в США на прикладі
шести американських університетів. Критерії вибору матеріалу дослідження такі: обрано
університети, що належать до різних категорій вищих навчальних закладів, відрізняються за метою
підготовки та займають різні позиції за національним рейтингом. На нашу думку, порівняння цілей
магістерської підготовки саме різних університетів надасть певну картину специфіки формулювання
цілей магістерських програм у сучасній Америці.
Північно-західний університет. Метою навчання за магістерською програмою "Управління
освітою" в Північно-західному університеті є навчити студентів:
– концептуалізувати (осмислювати) вищу освіту на основі збагачених теоретичних знань та
активної професійної практики, включаючи розуміння системи вищої освіти, цінностей, політики та
практики її функціонування;
– розвивати розуміння контексту викладання в професійній практиці, а також складні відносини
між різними аспектами цього контексту;
– розвивати навички дослідження для аналізу проблем, загроз та можливостей, які співіснують у
закладах вищої освіти та поза ними, а також навчитися використовувати результати аналізу на
користь цілеспрямованої діяльності;
– розвивати навички залучення до продуктивного діалогу та переговорів із різними зацікавленими
сторонами;
– цінувати важливість продовження навчання відносно професійного життя та оволодіти
концептуальною структурою й навичками, які є необхідними для такого навчання [9]. Імовірно, що в
результаті навчання за магістерською програмою "Управління освітою" в Північно-західному
університеті студент-магістрант буде більш глибоко усвідомлювати систему вищої освіти, мати
розвинене розуміння педагогічного процесу, використовувати дослідницькі знання на практиці, мати
розвинені комунікативні навички. Однак, з аналізу цільового компонента магістерської програми
цього університету видно, що організатори цієї магістерської підготовки не ставлять за мету
приділяти багато уваги технологічним аспектам управління.
Університет штату Вашингтон. Метою навчання за магістерською програмою університету
штату Вашингтон є:
– підготовка працівників сфери освіти до лідерства в школі;
– проведення систематичного дослідження проблем, турбот, політики освіти;
– експериментування, інновації та розробка моделей удосконалення підготовки співробітників
школи;
– генерація нових ідей з удосконалення освіти;
– залучення до спільних досліджень та службової діяльності освітнього підприємства;
– розвиток систематичних заходів із забезпечення відповідної уваги до освіти студентів різних
етнічних груп [10].
Отже, провідною стратегією навчання за магістерською програмою "Управління освітою"
університету штату Вашингтон є підготовка лідерів освіти як дослідників, новаторів, генераторів ідей
тощо.
Гарвардський університет. Згідно з магістерською програмою Гарвардського університету
магістранти "більш глибоко усвідомлять, що таке навчання та викладання; підвищать своє розуміння
шкільної культури; оцінять фактори, що заважають змінам у школах, та розроблять стратегії
подолання цих перешкод; навчаться використовувати зв’язки та коаліції; аналізувати нові моделі
лідерства й колегіальності; навчаться сприяти співпраці з батьками та керівниками шкіл;
переосмислять роль, яку можуть відіграти викладачі в реформуванні школи за умов спільної праці"
[11].
Можемо констатувати, що навчання за магістерською програмою в Гарвардському університеті
спрямоване на розвиток емоційно-ціннісного й комунікаційного компонентів професійної підготовки
при акценті на вивченні системи, якою керують, а саме – педагогічному процесі та його
особливостях.
Університет імені Джорджа Мейсона (штат Вірджинія). В університеті імені Джорджа
Мейсона виділено п’ять загальних цілей магістерської програми:
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– служба суспільству;
– практика мислення;
– покращення навичок комунікації;
– розвиток навичок привнесення змін;
– самооцінювання та планування особистого розвитку [12].
Тобто за навчальною програмою управління освітою університету імені Джорджа Мейсона
головна увага приділяється особистісному розвитку магістранта.
Університет штату Джорджія. Головною метою навчання за магістерською програмою
"Управління освітою" зі спеціалізацією в студентських питаннях (справах) є допомога магістрантам в
оволодінні навичками та компетенціями, які є необхідними в роботі зі студентами вищих навчальних
закладів у таких напрямках, як: розвиток, сприяння міжособистісній співпраці, лідерство в групі,
адміністративні принципи роботи. Особлива увага за цією магістерською програмою приділяється
розвитку студентів, а саме навчанню та особистому розвитку під час навчання у вищому навчальному
закладі [13]. Тобто університет штату Джорджія пропонує спеціалізовану магістерську програму з
управління освітою, яка готує не до викладацької роботи зі студентами вищих навчальних закладів, а
працює в секторі надання послуг студентам університету.
Університет штату Південна Кароліна. Навчання за магістерською програмою "Управління
освітою" університету штату Південна Кароліна також передбачає спеціалізацію в управлінні
студентськими справами в дворічних, чотирирічних та професійних вищих навчальних закладах.
Програма є збалансованою сучасними теоретичними знаннями, можливостями розвинути критичне
усвідомлення студентських справ та застосування результатів досліджень задля поліпшення практики
обслуговування студентів. Ті, хто успішно пройдуть програму навчання, зможуть продемонструвати
вдосконалені навички комунікації, чітку стратегію визначення та реагування на запити студентів,
поглиблене розуміння розмаїття студентських потреб, які потрібно враховувати в процесі розробки
програм надання послуг студентам [14].
Зазначимо, що, на відміну від університету штату Джорджія, університет штату Південна
Кароліна спрямовує свою магістерську підготовку на розвиток магістрантами власної стратегії
професійного вирішування студентських питань.
Підсумовуючи наведений аналіз цільового компонента навчальних програм, підкреслимо, що
загальною метою вивчення дисциплін магістерської програми "Управління освітою" є підготовка
освічених, висококваліфікованих спеціалістів у сфері освіти для задоволення регіональних та
державних потреб. Крім того, цей аналіз показав, що загальні підходи до формулювання цілей
магістерської програми не є характерними для університетів США. Тобто, кожний університет
самостійно визначає цілі магістерської підготовки за спеціальністю, завдяки чому існує можливість
упроваджувати власні оригінальні підходи до навчання.
Відповідно до цілей магістерської програми університет розробляє навчальний план за
програмою, де структура та спрямованість блоків навчальних дисциплін віддзеркалюють цілі
магістерської підготовки. Оскільки система вищої освіти США є досить різноманітною й вищі
навчальні заклади суттєво відрізняються за "місією", структурою, напрямком тощо, це відображається
в цілях та змісті магістерських програм.
Таким чином, практично в кожному вищому навчальному закладі США є свої особливості в
підходах до формулювання цілей і завдань магістерської програми "Управління освітою".
Незважаючи на ці особливості формулювання цілей, магістерські програми різних університетів
мають багато спільних рис у цільовому компоненті, а саме: розвинуті комунікаційні та лідерські
навички, новаторське мислення, уміння застосовувати досягнення дослідників у власній практичній
діяльності.
Завдяки автономії під час вибору цілей магістерської підготовки вищий навчальний заклад може
найбільш ефективно вирішувати завдання, передбачені магістерською програмою. Саме організаційні
особливості виконання завдань та змістове наповнення магістерської підготовки потребують
подальшого вивчення.
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Бурдина С.В. Особенности формулирования целей магистерской подготовки по "Управлению
образованием" в США.
Статья посвящена анализу специфики формулирования целей магистерских программ по управлению
образованием в современных высших учебных заведениях США. Проанализировано шесть примеров
целевого компонента этих магистерских программа разных университетов. Выяснены общие и
отличительные черты выбора университетом целей магистерской подготовки управленцев сферы
образования.
Burdina S.V. The specifics of formulating the aims of graduate program in Educational
Administration in the USA.
The article focuses on the specifics of formulating the aims of graduate program in Educational
Administration in contemporary universities of the USA. The goals of these graduate programs from six
different universities are analyzed. Common and distinguishing features of goal-setting in graduate program
of training managers in the sphere of education are identified.
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АНАЛІТИЧНИЙ ПІДХІД ДО МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЦІ США
У статті розглянуто зміст, форми та методи аналітичного підходу до морального виховання у
педагогіці США. Проаналізовано особливості та принципи функціонування спільнот допитливих як
однієї із форм морального виховання особистості. Визначено стадії філософської дискусії у
спільнотах допитливих. З’ясовано вимоги до проведення моральних дискусій з метою розвитку
критичного мислення учнів.
У сучасних умовах глобальних економічних, політичних і соціокультурних перетворень України,
що супроводжуються трансформацією традиційної системи моральних та ідеологічних цінностей,
значного загострення набуває проблема морального виховання. Особливо актуальним є впровадження
в шкільну практику тих підходів до морального виховання, що передбачають критичне осмислення
вихованцями моральних норм та цінностей, розвивають вміння та навички самостійно приймати
моральні рішення тощо. З цією метою доцільним є вивчення надбань американської педагогіки,
зокрема аналітичного підходу до морального виховання, яка має багатий досвід у цій галузі.
Американський досвід розвитку критичного мислення учнів у навчально-виховному процесі став
об’єктом вивчення О. Арделян, О. Бєлкіної, Н. Кірпота, М. Красовицького, О. Лабенко, В. Хрипун.
Психодинаміка навчальної групи "спільнота допитливих" досліджувалася П. Лушиним. Проте досі
малодослідженим у вітчизняній педагогіці залишається аналітичний підхід до морального виховання
учнів у контексті теорії та практики американської школи.
Мета дослідження полягає в тому, щоб з’ясувати зміст, форми та методи аналітичного підходу до
морального виховання в педагогіці США; проаналізувати діяльність спільнот допитливих як
особливої форми морального виховання; визначити принципи їх функціонування; виділити стадії
філософської дискусії в спільнотах допитливих.
Основи аналітичного підходу до морального виховання були закладені в педагогіці США
представниками соціального напряму, які зосереджують основну увагу на процесах раціонального
мислення. На їх погляд, головне в моральному вихованні – навчити учнів використовувати логічне
мислення та прийоми наукових досліджень у вирішенні морально-ціннісних проблем. Учням
пропонується у ситуаціях морального вибору перевіряти достовірність фактів і оцінювати їх шляхом
логічного аналізу.
Згідно з таким підходом, оцінювання є пізнавальним процесом встановлення істинності реальних
фактів і висновків, виведених із них. Відповідно виховний процес спрямовується на засвоєння
особистістю загальносоціальних, а не вироблення власних моральних цінностей. Процес формування
ціннісних орієнтацій трактується як самоактуалізація особистості, яка розглядає альтернативи, робить
вільний вибір, оцінює, підтверджує його та діє відповідно до нього.
Представниками аналітичного підходу до морального виховання є A. Еліс, Г. Келі, М. Скрівен,
професори Монтклерського державного університету США Ф. Гуїн, М. Ліпман, Е. Шарп та ін. Вони
активно займаються вивченням особливостей критичного мислення, його ролі у виховному та
навчальному процесі, розробляють основи навчання учнів демократії тощо.
Прихильники даного підходу вважають, що для формування певних моральних цінностей не
достатньо лише культивувати безпосередні емоційні реакції чи безперервно твердити про них.
Замість цього потрібно допомогти дітям зрозуміти їх сутність та реалізувати в житті, навчити
вихованців думати про них самостійно, а не просто висловлювати готові реакції на відповідний
стимул [1: 110]. Критичним є ставлення до традиційних методів морального виховання учнів.
Настанова вважається не найкращим способом формування цінностей. Так, М. Ліпман стверджує, що
вчителі не повинні проповідувати власні чи загальноприйняті цінності та переконання, прийнявши
які, як здається вихователям, учні б тільки виграли. Вони повинні забезпечити умови, за яких учні
дійшли до цих же висновків шляхом власних міркувань. Саме це може гарантувати механізм спільнот
допитливих, які визнаються головою формою морального виховання [1: 119].
Аналітичний підхід передбачає використання методів виховання, які забезпечують індивідуальне
та групове вивчення цінностей, дослідження соціальних проблем, обговорення в класі моральних
норм. Фактично в шкільне середовище переносяться методи соціальних наук. В учнів виробляються
такі ж пізнавальні та інтелектуальні операції, як під час розвитку критичного мислення: 1) визначення
проблеми; 2) доведення доречності твердження; 3) звернення до схожих випадків із метою
© Довгань Л.І., 2007
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визначення ціннісних позицій; 4) виділення логічних і емпіричних суперечностей в доказах;
5) зіставлення протилежних доказів; 6) пошук і перевірка ймовірних шляхів розв’язання проблеми.
М. Ліпман пропонує перетворити клас у спільноту допитливих, де учні можуть продукувати та
обговорювати ідеї, прояснювати поняття, розвивати гіпотези, оцінювати можливі наслідки і в цілому
спільно міркувати. Ці спільноти розвивають дослідницькі навички, вміння міркувати та створювати
поняття, котрі дозволяють, через відсіч другорядних проблем, вести керовану та результативну
дискусію, зокрема моральну [1: 110].
Невипадковою є назва цих колективних об’єднань – "спільноти допитливих", або "спільноти
дослідників". Акцент робиться на дослідницькій спрямованості спільнот, що реалізується через
обговорення понять, доказів, здобуття практичних результатів, зокрема, досягнення узгоджень,
отримання рішень, висновків тощо. Через поняття "спільнота" підкреслюються соціальні, емоційні та
творчі аспекти процесу. Соціальні – оскільки члени спільноти усвідомлюють свою взаємозалежність і
в той же час визнають право кожного на власну точку зору та бачення проблеми; емоційні – оскільки
вони виявляють турботу один про одного та про процедури дослідження; творчі – оскільки такі
спільноти стимулюють їх учасників мислити самостійно – незалежно, образно та оригінально [1: 114].
Участь у діяльності спільноти допитливих, що передбачає постановку та розв’язання
філософських питань, не лише ознайомлює учнів із філософськими поняттями та передбачає їх
дослідження, а й допомагає навчитися долати спільні труднощі. Засвоєння та дослідження учнями
ідей та цінностей, що мають непересічне значення, сприяє їх інтелектуальному, емоційному та
моральному зростанню. Е. Шарп вважає, що жити в спільноті допитливих означає жити, залучаючи
весь свій інтелект, уяву та емоції у формування творчих взаємин з іншими людьми та світом природи,
перетворюючи, таким чином, повсякденний досвід у мистецтво пошуку ідеалу. Спільне
філософствування в спільнотах допитливих є не лише засобом критики певних життєвих реалій,
явищ, понять, а й спосіб творчого оновлення старих та генерування нових життєвих перспектив [2:
44].
У спільноті допитливих вчителі та учні колективно обмірковують ті чи інші моральні питання, при
цьому цінується внесок кожного, а не лише найрозумніших та здатних найшвидше реагувати.
Навчаючись уважно слухати один одного, члени спільноти вчаться взаємній повазі. По мірі
усвідомлення своєї залежності від рішень, прийнятих у спільноті допитливих, вони починають
піклуватися про дотримання рішень та захищати їх. Кожен учасник спільноти може роз’яснювати
іншому певну точку зору, висувати власні гіпотези, приймати чи розробляти гіпотези інших,
висловлювати свої твердження, пропонувати контраргументи, запитувати, наводити докази,
висловлювати свою незгоду тощо [1: 120]. Слід відзначити, що діалог, який виникає в процесі
обговорення, не лише сприяє розширенню моральних знань, а й допомагає захистити ці знання за
допомогою доказів та аргументів, а також координувати їх засобами критичного аналізу.
Важливим аспектом обговорень у спільнотах є вибір проблемного запитання. Вважається, що учні
зможуть отримати хороші навички вирішення проблеми, якщо вони з самого початку мають справу з
запитаннями, які стосуються їх безпосередньо та є насправді невирішеними. Особлива увага
приділяється невирішеності проблеми. М. Ліпман стверджує, що між ситуацією, коли дитині ставлять
запитання, на яке уже є відповідь, і тією ситуацією, коли на поставлене запитання відповідь невідома
або дуже суперечлива, пролягає безодня. Якщо особа, котра ставить запитання знає на нього
відповідь, то дитина зазвичай намагається вгадати, що саме знає ця особа, замість того, щоб
розпочати самостійне дослідження проблеми. Дитину не можливо перехитрити, вона розуміє, що
немає потреби винаходити колесо, якщо тебе просто запитують, що таке засіб пересування. Якщо ж
питання є осмисленим, але особа, яка ставить запитання, не знає відповіді, то дискусія, що
розгорнеться навколо нього у класі, вимагатиме, щоб кожен учень класу міркував більш-менш
обґрунтовано [1: 117].
Одним із супутніх продуктів філософської дискусії є "Я", що поступово вчиться знаходити
перспективи подальшого розвитку своєї особистості, піддавати сумніву вихідні посилання.
Відбувається перехід від сприйняття себе як центру всесвіту, своїх поглядів як абсолютної істини, а
інших людей як засобу задоволення власних потреб – до розуміння того, що ми є єдиними серед
багатьох, однаково значущих і цінних осіб. Це зовсім не означає руйнування їхніх "Я", а є переходом
від повної суб’єктивності до інтерсуб’єктивності. Поступово дитина починає виробляти в собі
позицію, що дозволяє співпрацювати з іншими в спільноті допитливих, засвоювати їхній досвід,
звільняє від необхідності пропускати все нове крізь усталені критерії [2: 45].
Філософська дискусія у спільнотах допитливих включає такі стадії [3: 73]:
Стадія 1. Пред’явлення емоційно та філософськи "зарядженого" тексту виховного спрямування
(зокрема, опис життєвої події).
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Стадія 2. Організація діалогічної комунікації, що реалізується через спільну інтерпретацію
вихідного тексту. Спілкування, яке зазвичай розгортається навколо таких глибинних понять, як
"справедливість", "стосунки" тощо, здійснюється у відносно спокійній, комфортній атмосфері.
Стадія 3. Конфронтація, за допомогою якої відбувається чітке визначення смислових позицій.
Внаслідок того, що дана стадія соціально опосередкована й ґрунтується на принципах багатомірності
та діалогічності, суперечності між взаємовиключними поглядами розв’язуються шляхом переходу на
вищі смислові рівні.
Стадія 4. Реконструкція стосунків на індивідуальному та груповому рівнях. Тут має місце поява
нових перспектив розвитку, філософських узагальнень, нових підходів до оцінки навчально-виховних
та позанавчальних ситуацій.
Процес обговорення моральних проблем передбачає активну когнітивну діяльність учнів, що
включає подолання таких явищ, як суперечливі емоції, нелогічність, помилковість суджень,
небажання іти на компроміс, неповага до чужої думки.
У процесі діяльності спільнота допитливих керується принципами, що суттєво відрізняються від
принципів традиційного виховання [3: 73-74]:
1. Принцип абсолютного позитивного ставлення. Передбачає відмову від оцінювання дій учнів як
успішних лише у разі їхньої відповідності очікуванням чи стандартам певної авторитетної особи чи
інстанції.
2. Принцип переходу до порядку через хаос. На відміну від принципу поступовості, в якому
"хаотичні явища" на зразок порушення дисципліни розцінюються як негативні, а вчителям
наполегливо рекомендують уникати їх, у моделі спільноти допитливих подібні явища
інтерпретуються як природні й, досить часто, необхідні інтегративні реакції на певні моменти
групової динаміки. У цьому розумінні хаос указує на можливість переходу на вищий етап розвитку,
що вирізняється ознаками необоротності та нелінійності: необоротність означає те, що жодна
відкрита соціальна система не спроможна на пряме відновлення колишнього стану; нелінійність
передбачає, що зміна далеко не завжди відбувається у формі поступового кількісного накопичення.
3. Принцип невизначеності (ні швидкість, ні стиль, ні результати групового процесу не можуть
бути заздалегідь передбачені). У моделі "спільноти допитливих" усі її компоненти – індивід, група та
програмовий зміст – становлять єдине ціле. Результати взаємодії цих компонентів малопередбачувані:
елемент, який гальмує розвиток системи, згодом може взяти на себе функцію конструктивного
перетворення, що сприяє появі неадитивних новоутворень.
4. Принцип колективного суб’єкта як спільної групової ідентичності, взаємного залучення й
розподіленої відповідальності. У моделі спільноти допитливих колективний суб’єкт трактується як
умова саморегуляції. Індивід і соціум тут є відкритими системами, які забезпечують єдність у
багатоманітності, автономію у взаємозалежності, індивідуальне здоров’я як елемент і результат
групового здоров’я.
М. Ліпман наголошує на тому, що учнів слід вчити не просто мислити краще, а мислити
самостійно. Він вважає, що люди вчаться у своєму повсякденному житті використовувати більш
досконалі методи вирішення конфліктів шляхом спільної постановки питань, спільного обговорення
та спільного аналізу суджень. Так само учні матимуть велику користь, якщо будуть засвоювати
моральні норми в процесі критичного та творчого мислення, включаючись у груповий дослідницький
діалог та навчаючись брати до уваги різні сторони проблеми [1: 110]. Важливим є зауваження
М. Ліпмана відносно того, що спільноти допитливих, як засіб формування моральних понять і
цінностей, даватимуть позитивні результати лише в тому разі, коли учні будуть реалізовувати їх на
практиці й знаходити в цьому задоволення.
Особливу увагу прибічники аналітичного підходу до морального виховання приділяють
розвиткові критичного мислення як фундаментальної засади моральної поведінки. Традиційно
критичне мислення трактується як:
1) здатність самостійно аналізувати інформацію; вміння бачити помилки або логічні порушення у
твердженнях партнерів; аргументувати свої думки, змінювати їх, якщо вони неправильні;
розпізнавати пропаганду й маніпуляції свідомістю; наявність розумного скепсису, сумнівів;
прагнення до пошуку оптимальних рішень; мужність, принциповість, сміливість у відстоюванні своїх
позицій; відкритість до сприймання інших поглядів [4: 73];
2) майстерне, відповідальне мислення, яке призводить до правильного висновку, бо воно:
а) ґрунтується на певних критеріях; б) є самокоригуючим; в) відповідає контексту [5: 50];
3) здатність аналізувати факти, генерувати та систематизувати ідеї, захищати власну точку зору,
порівнювати, оцінювати аргументи та вирішувати проблеми [6: 6];
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4) свідомий та добре продуманий процес інтерпретації та оцінки інформації й досвіду через
застосування сукупності рефлексивних прийомів і здібностей [7: 24];
5) інтелектуальний процес активного осмислення, узагальнення, синтезування, оцінювання
інформації, отриманої в процесі спостереження, міркування, спілкування [8: 69].
Дж. Чаффі зазначає, що критично мислять ті, хто має свідомі та фундаментальні переконання,
здатен самостійно аналізувати інформацію, робити власний вибір та надійно обґрунтовувати свої
погляди [9: 5]. При цьому особливе значення надається моральній, гуманістичній, критичній оцінці
ситуацій та власних дій. Дослідник виділяє такі ознаки критично мислячої людини: 1) відкритість до
думок інших (здатність уважно прислухатися до поглядів інших, оцінювати різні шляхи вирішення
проблеми); 2) компетентність (прагнення обґрунтовувати свою думку за допомогою реальних фактів і
знання справи); 3) допитливість (вміння проникнути у сутність джерел інформації); 4) незалежність
мислення (відсутність страху перед когнітивною конфронтацією з групою, здатність до критичної
оцінки поглядів інших людей); 5) вміння дискутувати (уважне ставлення до протилежних думок,
вміння висувати ідеї, які об’єднують); 6) проникливість (здатність проникати у сутність питання,
явища, інформації); 7) самокритичність (розуміння особливостей свого мислення) [9: 36-37].
Прибічники аналітичного підходу до морального виховання радять вчителям залучати учнів до
висловлення власних думок з питань моралі, привчати робити власний вибір. Під час аналізу
моральних понять вчитель може запропонувати учням висловити власну позицію, дотримуючись
таких рекомендацій: з’ясуй сутність предмета обговорення, досліди його; оціни різні погляди, думки;
розглянь та визнач переконливість доказів на користь кожної думки; синтезуй свої міркування у
незаперечний висновок; ясно і чітко поясни, чому ти так думаєш [2: 74].
М. Стар визначив вимоги, яких слід дотримуватися під час проведення моральних дискусій, щоб
вони сприяли розвитку критичного мислення учнів: 1) для дискусії обирається ситуація, яка може
відбутися чи відбувалася в житті особистості і є типовою для суспільства; 2) дискусія порушує
актуальні для вихованців проблеми і відповідає віковим та індивідуальним особливостям групи;
3) кожна дилема має конфлікт, але не має єдиного рішення; кожен учень шукає власний шлях
розв’язання проблеми; 4) дилема повинна мати практичне спрямування, тобто включати питання на
зразок: "Як слід вчинити героєві ситуації?"; 5) педагог займає нейтральну позицію, тобто спрямовує
дискусію, заохочує учасників дискусії до висловлення власних думок, не робить поспішних висновків
[10: 12].
Таким чином, аналітичний підхід до морального виховання ставить за мету навчити учнів
приймати моральні рішення на основі ґрунтовного аналізу моральних проблем, перевірки
достовірності фактів, визначення та аналізу альтернативних рішень, оцінювання фактів на основі
критичного мислення, при цьому увага зосереджується на соціально прийнятих цінностях.
Ефективним шляхом реалізації положень аналітичного підходу є учнівські спільноти допитливих, що
являють собою добровільні об’єднання учнів, які моделюють науково-пошукову діяльність
товариства дослідників: займаються постановкою та розв’язанням морально-філософських питань,
продукуванням і обговоренням ідей, генеруванням гіпотез, оцінюванням можливих наслідків тих чи
інших моральних рішень. На нашу думку, такий підхід є особливо актуальним для вивчення
вітчизняними науковцями, оскільки він сприяє формуванню свідомої життєвої позиції особистості, її
критичного ставлення до цінностей, які активно нав’язуються сучасним суспільством, та успішному
процесу соціалізації учнів та їх адаптації до соціального середовища.
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Довгань Л.И. Аналитический подход к нравственному воспитанию в педагогике США.
В статье исследованы суть, формы и методы аналитического подхода к моральному воспитанию в
педагогике США. Проанализированы особенности и принципы функционирования сообществ
любознательных как одной из форм нравственного воспитания личности. Определены этапы
философской дискуссии в сообществах любознательных. Выяснены требования к проведению
моральных дискуссий с целью развития критического мышления учеников.
Dovhan L.I. Analytical approach to moral education in the Pedagogy of the USA.
Content, forms and methods of analytical approach to moral education in the pedagogy of the USA are
investigated. Functioning peculiarities and principles of the of the inquiry community as a form of person’s
moral education are analyzed. The stages of the philosophical discussion in the inquiry community are
defined. Requirements for conducting moral discussions with the purpose of developing student’ critical
thinking are determined.
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ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ
КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У статті проаналізовано історико-педагогічні передумови підготовки вчителів початкових класів до
формування комунікативної компетентності молодших школярів. Висвітлено три напрямки цієї
підготовки. Аналіз історико-педагогічної спадщини підтверджує високе покликання вчителя
протягом століть. Саме рівень володіння словом, освіченості, комунікативної компетентності
педагога визначав його соціальний статус.
Сучасні зміни в суспільно-політичному житті держави зняли перешкоди на шляху до історичної
правди професійно-педагогічної підготовки вчителів. Удосконалення підготовки вчителів початкових
класів на сучасному етапі зумовлене високим рівнем розвитку педагогічної науки. Першочерговим
завданням у підготовці вчителів початкових класів є розвиток універсальних якостей особистості
педагога, найважливішою якістю є комунікативність, необхідна передумова успішної й активної
роботи з педагогічною інформацією – інформацією, спрямованою на навчання та виховання учнів.
Це значною мірою зумовлено тим, щоб кваліфіковані фахівці педагогічної галузі відповідно до
Законів України "Про освіту", цільової комплексної програми "Вчитель", "Національної доктрини
розвитку освіти України у XXI столітті", "Про загальну середню освіту" забезпечили реалізацію
принципи гуманізації освіти, її демократизацію, методологічну переорієнтацію процесу навчання на
розвиток особистості учня, формування його основних компетентностей (комунікативної, соціальної,
інформаційної, саморозвитку, самоосвіти та ін.). Терміни "компетентність", "комунікативність",
"комунікативна компетентність" стали активно вживатися науковцями й практиками з 90-х років
ХХ ст. Але протягом всього ХХ століття дослідники намагались з’ясувати зміст та сутність вказаних
понять, розглядаючи різні аспекти педагогічної діяльності, розробляючи критерії оцінювання праці
вчителя й учнів, відповідно, визначаючи обсяг знань та вмінь необхідних для формування здатності
особистості до спілкування й уміння слухати .
Врахування історико-педагогічного досвіду дасть змогу подолати стереотипи й виробити нові
підходи до розв’язання проблеми підготовки майбутніх вчителів до формування комунікативної
компетентності молодших школярів.
Адже "історія освіти на Україні, – як зазначав Степан Сірополко, видатний педагог-бібліограф, –
може похвалитися значною кількістю наукових розвідок, із яких кожна освітлює чи то стан освіти в
поодиноких українських землях або взагалі в Україні за певної доби, чи історію окремої освітньої
установи, чи то життя і діяльність котрогось освітнього діяча" [1: 6].
Заслуговують на увагу наукові розвідки сучасних вчених О. Семеног, Л. Хомич, які показують
етапи становлення й розвитку професійно-педагогічної підготовки вчителів, розкривають основні
тенденції розвитку вітчизняної та професійної освіти. Особливу увагу Л. Хомич приділяє аналізу
системи психолого-педагогічної підготовки вчителя початкових класів та умов її реалізації у вищих
педагогічних навчальних закладах.
Аналіз різних підходів до дослідження підготовки майбутніх вчителів до формування
комунікативної компетентності молодших школярів дає можливість виділити три найбільш загальних
напрями, в межах яких це питання розглядається впродовж значного проміжку часу.
Засновниками першого з вказаних напрямів – риторичного (переконуючої комунікації) –
прийнято вважати давньогрецьких вчених (Арістотеля, Цицерона, Демосфера, Квінтіліана). У своїх
судженнях вони виходили з того, що ораторське обдарування є наявністю мислення, удосконалення
мислення людини здійснюється якісно лише в процесі вдосконалення особистості, а розвиток її
здібностей – шляхом тривалої, виснажливої праці. Гостра потреба в людях, які вміють самостійно
мислити, переконувати живим словом, спонукати до дій в ім’я торжества істини, добра, краси.
Публічний виступ громадян у Народному зібранні чи в суді перед аудиторією в тисячі чоловік був
невід’ємною частиною функціонування апарату державної влади в демократичних полісах Давньої
Греції. Удосконалення мови було потрібним, і тут усе брали під увагу – і гармонійність мови, і
правильність виразу. Так само як мову, плекали здібність оповідати. Цицерон відпрацював простий,
блискучий, патетичний ораторський стиль, вважаючи складовими успіху оратора освіту, природний
дар й ораторські вправи. [2: 78]. Вже в VI ст. до Р. Х. вивчення риторики та поетики приводили до
найкращого розвитку мовлення.
Київська Русь – давньоруська держава IX-XII ст. – розквітала при Ігорі, Ользі, Святославі,
Володимирі, Ярославі Мудрому. Запровадження християнства неможливе без відповідних богослужб,
© Залібовська-Ільніцька З.В., 2007
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а богослужби неможливі без належних книжок. І. Огієнко в своїй монографії "Повстання азбуки й
літературної мови" зазначає, що десь ще за сотню літ до офіційного охрещення були свої переклади, а
отже своє письмо. "Давня Україна, запровадивши в себе друкарство, хутко переконалася у великій
освітній силі його. Цікаво підкреслити, що з українських друкарень виходили книжки не тільки
богослужбові, але багато книжок і світського змісту, і при тому різними мовами –
церковнослов’янською, польською та латинською" [3: 35]. З того часу датується піклування
українських князів про поширення освіти. Степан Сірополко притримується думки, що засвоєння
писемності, вивчення грецької чи іншої чужої мови в торговельних і дипломатичних інтересах
набували українці не через вищу школу, якої тоді не було, а самоосвітою чи практикою.
В епоху середньовіччя, коли переважали догматизм та схоластика, феодальний лад базувався на
зовнішній, фізичній силі. Про епоху середньовіччя дослідник О. Тимофеєв писав, що долі держав і
приватних осіб в той час вирішував меч, а не слово [4: 43]. Політичне красномовство тоді майже не
існувало, а мистецтво переконуючої комунікації розвивалося на церковних кафедрах, в університетах
і судах. Занепад і відродження риторики не могло не відбитися на розвиткові людини й суспільства.
Відновлення риторики в системі освіти знайшло втілення в кінці середньовіччя, з поверненням трівію
й квадрію, серед яких риториці відводилося почесне місце.
Ідеї мистецтва переконуючої комунікації як засобу розвитку людини були розвинені в
педагогічних працях Ж.-Ж. Руссо, Й. Песталоцці, Ф.-А. Дістервега, Г. Сковороди, Н. Новікова,
С. Русової та ін.
Отже, риторика, як наука й мистецтво переконуючої комунікації, сприяла розвитку
комунікативності особистості.
Другий напрям започаткований у працях Я. Коменського. Ним розроблені організаційнопрактичні аспекти залучення особистості до спілкування й уміння слухати. Предметом теоретичного
обґрунтування визначених положень виступає процес викладання (діяльність учителя) без достатньо
глибокого дослідження діяльності того, хто навчається. Цей напрям, що отримав у літературі назву
дидактико-методичного, розвивається впродовж багатьох століть та продовжує досліджуватися
сучасною дидактикою.
Осередок вищої педагогічної освіти в другій половині XVII ст. перенісся зі Львова до Києва, де
розцвітала Братська школа або Київська колегія, зреформована Петром Могилою на зразок єзуїтських
колегій, забезпечена ним і матеріально і юридично. Петро Могила – архімандрит Києво-Печерської
лаври – запросив до неї видатних професорів, яких виряджав для підготовки за кордон. (Ще з XIVст.
вчителів у Західній Європі почали готувати в університетах на факультетах вільних мистецтв, які
відкриті були в містах Німеччини, у Празі, Відні). Серед них були письменники, поети, перекладачі,
вчені, богослови, книговидавці. Це Захарія Копистянський – письменник, автор історичного твору
"Полинодія" (1622 р.); Павмо Беринда – лінгвіст, енциклопедист, автор "Лексикону славенорусского"
(1627 р.); Тарасій Земка – письменник, знавець мов, редактор; Лаврентій Зизаній – автор підручника
для шкіл, педагог. Вивчалася в академії поетика – мистецтво складання віршів, також риторика –
цариця мистецтв, вміння красиво та правильно висловлювати думку. Особливо студентів цікавили ті
види поезії, які мали практичне застосування. Це канти й елегії, які можна було присвячувати
шановним людям, виголошувати їх на громадських, церковних, академічних чи сімейних святах. Не
менш популярними були і промови – вітальні, іменинні, весільні. В академії складалися і свої
традиції: поетичні змагання-читання віршів різних епох, різними мовами, в тому числі і власних,
викладачами і студентами: увінчання вправних віршотворців лавровими вінками з присвоєнням
звання "лаврового поета" (лауреата).
Заснування міністерства народної освіти належало Василеві Каразіну, який був у числі осіб,
близьких до молодого царя Олександра I. На посаду міністра освіти призначений українець, син
простого козака Петро Завадовський, а управителем справами Головного управління школами став
Василь Карамазін. Йому належала й головна праця щодо відкриття першого в Україні вищого закладу
освіти – Харківського університету [1: 232]. Саме в цей час була вперше поставлена на державному
рівні проблема підготовки педагогічних кадрів. Учені активно обговорювали проблему спеціальної
підготовки вчителя, висловлюючи такі точки зору:
1) у підготовці майбутніх учителів головне – ґрунтовні та всебічні знання, ознайомлення з
кращими методиками;
2) студенти університетів набувають достатні для гімназичного вчителя знання;
3) педагогічні знання мають значення в діяльності вчителя, але студентам не потрібні спеціальні
лекції з педагогіки, вони повинні вивчати її самостійно.
Майбутній учитель мусив орієнтуватися в поступальному розвитку головних наукових теорій і
систем; водночас він повинен володіти комунікативними уміннями і навиками наукового
дослідження, однак основна увага при цьому приділялася прищепленню студентам навичок
викладання.
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Характеристикою третього напряму – психолого-дидактичного – є дослідження здатності
особистості до спілкування й уміння слухати поряд із вивченням педагогічних засобів та методів, за
допомогою яких воно здійснюється. Цей напрям започаткований у працях К. Ушинського. Його
психолого-дидактичні ідеї близькі до положень сучасної дидактики щодо питань формування
комунікативної компетентності. Прогресивні педагоги другої половини ХІХ та початку ХХ сторіччя
звернули увагу на окремі аспекти діяльності особистості в навчальному процесі, а також послідовно
описали прийоми викладання, що сприяють формуванню її комунікативної компетентності в
навчанні, обґрунтували філософські, психологічні, фізіологічні та дидактичні позиції вказаної
діяльності.
У процесі історико-педагогічного аналізу професійно-педагогічної підготовки вчителів у системі
вищої педагогічної освіти в Україні ми не ставили за мету порушити весь комплекс питань,
пов’язаних із підготовкою вчителя початкових класів, обмеживши своє завдання розглядом головних
проблем. Це, зокрема, розвиток форм, методів, прийомів підготовки педагогів до формування
комунікативної компетентності молодших школярів, її структури, змісту, організації, а також мережі
навчальних закладів, які займалися підготовкою вчителя до її здійснення.
Отже, аналіз педагогічно-літературної спадщини підтверджує високе покликання вчителя
протягом століть. Саме рівень володіння словом, освіченості, комунікативної компетентності
педагога визначав його соціальний статус. У свою чергу, потреби навчальних закладів різних типів
змушували працівників освіти вирішувати проблеми збалансування трьох позицій: розквіту
навчального закладу; задоволення потреб тих, хто користується освітніми послугами; задоволення
інтересів суспільства.
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Залибовская-Ильницкая З.В. Историко-педагогические предпосылки подготовки учителей
начальных классов к формированию коммуникативной компетентности младших школьников.
В статье проанализированы историко-педагогические предпосылки подготовки учителей начальных
классов к формированию коммуникативной компетентности младших школьников. Отображены
три направления этой подготовки. Анализ историко-педагогического наследства подтверждает
высокое призвание учителя на протяжении столетий. Именно уровень владения словом,
образованности, коммуникативной компетентности педагога определял его социальный статус.
Zalibovska-Ilnytska Z.V. Historical and pedagogical bases of the junior school teachers’ preparation for
the development of the communicative competence of the junior pupils.
The article deals with the analyzes of historical and pedagogical bases of the junior school teachers’
preparation for the development of junior pupils’ communicative competence. The article sheds light on
three directions of this preparation. The analysis of the historical-pedagogical heritage proves the great
importance of the teacher in the course of the centuries. The level of erudition, language and communicative
competence possession defines teacher’s social status.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ФРАНЦУЗЬКИХ УЧНІВ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
У статті розглянуто основні напрями теоретичної розробки та практичного
розв’язання проблеми професійної орієнтації учнів як одного із засобів соціалізації учнів
у загальноосвітніх закладах Франції.
Сучасна соціально-економічна ситуація характеризується більшою, ніж будь-коли,
невизначеністю та швидкими змінами, що супроводжується загостренням соціальних проблем і
труднощів. В умовах краху колишньої системи цінностей більшість молодих людей виявилася
неспроможною прогнозувати своє майбутнє, наслідком чого є відсутність у значної частини молоді
чітких професійних орієнтирів. Демократизація й гуманізація системи загальної середньої освіти
обумовлюють модернізацію існуючих та пошук нових підходів до педагогічного забезпечення
процесу усвідомленого вибору молодою людиною майбутньої професії. У Резолюції "Про освіту і
підготовку молоді віком від 16 до 19 років" європейські міністри освіти зазначили, що перехід від
освіти та підготовки до праці стає для молоді все важчим і що ця ситуація потребує кращого
розуміння, відтак тісніших зв’язків між освітою й підготовкою, з одного боку, та світом економіки – з
іншого [1: 26].
У розвитку сучасних європейських систем освіти, у тому числі й французької, особлива увага
приділяється питанням становлення та розвитку соціальних якостей вихованців, їхній життєвій та
професійній орієнтації, інтеграції в суспільство та самореалізації. Коло цих проблем, як психологопедагогічних основ підготовки молоді до вибору професії, розглядається в працях Г. Балла,
В. Зінченка, Є. Климова, М. Кондратової, Г. Костюка, Є. Павлютенкова, М. Пряжникова, М. Томенка,
М. Яцура та інших дослідників.
Особливості здійснення профорієнтаційної роботи та підготовки до професійного самовизначення
французьких школярів досліджували Г. Єгоров, С. Костюкова, Н. Лавриченко, О. Локшина,
С. Лук’янченко, О. Нагорна. Французькі науковці А. Валлон, Р. Галь, Ф. Данвер, А. Карофф,
Ж. Латрей, А. Легран, А. Леон, А. П’єрон, М. Решлен та ін. вважаються визнаними розробниками
концептуальних і практичних засад професійного орієнтування.
Мета нашого дослідження – розглянути основні тенденції розвитку та функціонування
професійної орієнтації учнів із точки зору соціалізуючого підходу в системі середніх шкіл Франції на
сучасному етапі.
Слово "орієнтація" досить часто вживається в західній педагогіці у зв’язку з представленістю в
межах середньої школи різних напрямків, що значно відрізняються один від одного за змістом,
методами навчання, а також за потенціальною перспективністю для випускника. При цьому
паралельно зі словосполученням "професійна орієнтація" використовується й "навчальна орієнтація".
У Франції до 60-х років минулого століття навчальна й професійна орієнтація існували ізольовано.
Кожна займалася різними категоріями учнів та виконувала різні завдання: в елітарній середній школі,
якою був колишній ліцей, мова йшла лише про навчальну орієнтацію – поділ учнів між різними
напрямками загальноосвітнього навчання, орієнтованого на продовження занять у вищій школі.
Питання професійної орієнтації тут практично не ставилися. Орієнтація зводилась до діагностики
здібностей, відбору й розподілу учнів на підставі успішності.
Система ж професійної орієнтації виникла й розвивалася з 20-х років у структурі органів
працевлаштування та професійно-технічного навчання. Профорієнтація розглядалася як направлення
випускників обов’язкової школи на професії, що не вимагають тривалої підготовки. Розподільна
функція освіти забезпечувала таким чином відбір, що мав соціальний характер, який практично не
залишав власного реального вибору індивіду у визначенні життєвого шляху.
Однак зі зміною цілей, завдань і функцій середньої школи дві ізольовані системи орієнтації
виявили тенденцію до уніфікації за змістом і характером діяльності, тісніше ставала взаємодія служб
профорієнтації з органами освіти та навчальними закладами. Зміни смислу поняття "орієнтація"
французькі науковці А. Карофф і Ж. Сімон прямо пов’язують з уведенням у французьку систему
освіти технічної галузі освіти, що призначена в основному для початкової професійної підготовки.
На їхню думку, "професійна" за своїм первісним походженням орієнтація мала на меті якомога краще
врегулювання між вимогами професії й особистісними здібностями молодої людини на момент
закінчення школи. Тепер, стаючи шкільною, вона спрямована не стільки на вибір професії, скільки на
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вибір шляхів навчання, і цей вибір проходить у межах школи й не тільки під час переходу з одного
циклу на інший [2: 8].
Ф. Данвер, спеціаліст з орієнтації, також вважає, що французький термін "орієнтація" включає два
різних значення, "один із яких має на увазі впровадження системи педагогічних і психологічних
методів, які дозволяють молодій людині розмірковувати про плани, які найбільш їй підходять, і
включатися в досвід, який би дозволив їй більш точно визначитися, другий – систему правил і
процедур, що розподіляють учнів за напрямками освіти або виключають з неї" [3: 33].
Ж.М. Бертело, французький філософ і соціолог освіти, стверджує, що шкільна орієнтація з’явилася
із законом 1959 р. про реформу школи, яка встановила цикл спостереження (шостий-сьомий роки
навчання) і цикл орієнтації (восьмий-дев’ятий роки навчання) по закінченні початкової школи.
Пояснюючи мотиви введення орієнтації в надрах школи, він вважає, що переслідувалися дві мети:
- контролю й планування шкільними потоками, тобто адаптація підготовки до наступного
працевлаштування;
- вияв здібностей учнів, зниження помилок у виборі профілю, боротьба з передчасним
закінченням школи.
Гармонійне поєднання цих цілей повинно призвести до розподілу учнів між різними типами
навчання відповідно до здібностей до того або іншого з них [4: 95].
Ці два підходи будуть представлені протягом усієї історії шкільної орієнтації. Перший, як зазначає
Ж.М. Бертело, відіб’ється в структурному реформуванні: розгортання мережі навчальних закладів,
перерозподіл профілів навчання, трансформація змісту навчання, створення нових напрямки. Другий
зосередився на особистості, досліджуючи "невловимі атитюди", які дозволяють їй зайняти своє місце
у світі [4: 98]. Перший підхід домінував на початку історії орієнтації. Задаючи напрямок
удосконалення освіти в таких необхідних параметрах, як масовість, якість, наступність, єдність,
система шкільної професійної орієнтації сама ставала більш демократичною, гнучкою, цілісною,
поступово утверджуючи новий погляд на орієнтацію як на тривалий і неперервний процес розвитку
особистості, що протікає в межах шкільного навчання.
Еволюція орієнтації пройшла періоди від ліберальної (1922 – 1960 рр.), примусової (1960 – 1973
рр.), орієнтації-діалогу (1973 – 1996 рр.) до орієнтації, що навчає, знайшла своє відбиття в указах 1996
р. про введення в колежах і ліцеях навчання орієнтації [5: 23]. У самій назві підкреслювалася
необхідність навчати школярів виборів орієнтації в епоху професійної мобільності, що підсилюється,
і необхідності переучування протягом усього життя. Нові підходи проявляються і в установках на
активне включення індивіда в якості суб’єкта власної орієнтації, розвиток у нього свідомого й
відповідального ставлення до свого майбутнього на основі реалістичної оцінки всієї сукупної
інформації.
Орієнтація стає, таким чином, одним із важливих завдань середньої школи. Це зафіксовано в
Кодексі освіти Франції: "Право на пораду з орієнтації і на інформацію про освіту, про отримання
професійної кваліфікації й про професії є частиною права на освіту. Учні виробляють свій проект
шкільної й професійної орієнтації відповідно до їх побажань та їх здібностей за допомогою батьків,
викладачів, спеціалістів з орієнтації та компетентних професіоналів. У цьому беруть участь
адміністрація, територіальні об’єднання, підприємства й асоціації" [6: 112]. Навчальна й професійна
орієнтація кожного школяра визначається їх власним вибором, здібностями, прагненнями та
намагається виключити примусову селекцію. Рішення про орієнтацію готується шляхом тривалого
спостереження, вибір же орієнтації повністю покладається на сім’ю й самого учня. Як бачимо,
основні механізми орієнтації такі: спостереження, допомога, спільні дії шкільного співтовариства,
інформація, власний вибір.
Зближенню навчальної й професійної орієнтації сприяють також центри інформації та орієнтації
(СIO). У країні діють 600 таких центрів, що акумулюють зусилля спеціалістів з освітнього
маркетингу, психологів, педагогів-соціологів. Діяльність цих структур координується Національним
бюро інформації з питань освіти й професій (ONISEP), що розповсюджують інформацію про можливі
напрямки навчання на всіх щаблях освітніх сходів про перспективи працевлаштування випускників
навчальних закладів професійної освіти, про стан ринку праці. Школи координують роботи з
центрами за допомогою радників з орієнтації, яких у країні 4500 осіб (один радник на кілька шкіл).
Хоча він співробітник позашкільної служби орієнтації, це одна з важливих фігур у середній школі,
яка є повноправним членом педагогічного колективу школи. Його головна мета – допомогти у
визначенні оптимального варіанта навчання протягом усієї середньої школи – з 6-го по 12-й роки
навчання. Він виконує багато конкретних завдань: вивчає інтереси, виявляє здібності, нахили,
адаптацію до школи і в сім’ї, інформує учнів і батьків про систему освіти, професії, можливості
працевлаштування, консультує, бере участь у наборі й розподілі за направленнями навчання,
забезпечує зв’язки з діловим світом і виробництвом. Останнім часом, поряд з індивідуальною
роботою з учнями, радники все частіше займаються підготовкою педагогічної команди до роботи з
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навчання орієнтації: розробляють для викладачів матеріали до уроків, що стосуються професійної
діяльності, вивчають разом з ними можливості організації спеціальних уроків, рекомендують
учителям-предметникам, про які галузі промисловості, професії, професійні школи вони могли б
розповісти на своїх уроках.
Найбільш важлива роль у профорієнтаційній роботі належить учителям. Щоденно спілкуючись зі
школярами, оцінюючи їх знання, педагоги виявляють здібності й інтереси, знають індивідуальні
особливості, родинне середовище своїх підопічних. Дані, отримані в процесі вивчення учня, заносять
у його особову справу-досьє. Це – історія навчання дитини в школі, у якій відображено безперервний
процес її розвитку. Досьє заповнюється вчителями, радниками з орієнтації, медиками, психологами.
Вирішальна роль у прийнятті рішення про орієнтацію кожного учня колежу й ліцею належить раді
класу, яка збирається тричі на рік. Тут готуються документи про результати навчання кожного учня,
виробляються пропозиції щодо їх орієнтації. Очолювана директором школи, вона об’єднує всіх
учителів класу, радника з орієнтації, представників від батьків, учнів, соціального й медичного
працівників.
Поряд із педагогічною направленістю характерною рисою сучасної концепції профорієнтації
французьких школярів є її інформаційна спрямованість. Передбачається, що ступінь готовності до
професійної діяльності залежить від рівня знань про соціальні, економічні, психологічні умови праці
та розуміння вимог професій до людини. У зв’язку з цим значна увага приділяється вивченню впливу
на вибір професії отриманої інформації й суб’єктивно-особистісних особливостей її сприйняття. Як
установлено французькими вченими, саме розуміння учнем того, що в одній сфері праці він зможе
працювати більш успішно, ніж у другій, суттєво впливає на його плани. Інакше кажучи, учень може
змінити свій професійний вибір, якщо своєчасно дізнається, що через конкретні обставини він є
безперспективним або малоперспективним.
Із метою ознайомлення зі світом праці, професіями, економічним і соціальним оточенням, філіями
й напрямками технологічної та професійної освіти з 2005 навчального року в третьому класі (дев’ятий
рік навчання) ввели новий предмет "Відкриття світу професій" у вигляді обов’язкового факультативу
або модуля. Вибір опції (3 год. на тиждень) не обумовлює наступного орієнтування безпосередньо до
одного з головних профілів: загальноосвітнього, технологічного, професійного, а лише дозволяє
учням краще визначити перспективи орієнтації й засвоїти знання й навички, необхідні їм у різних
галузях життя. Модуль "Відкриття світу професій" (6 год.) призначений для учнів, які з четвертого
класу орієнтовані по закінченні колежу (тобто третього класу) на професійне навчання. У цьому
випадку вони звільняються від вивчення другої іноземної мови. Цей модуль апріорі передбачений для
учнів, які зазнають труднощів у вивченні загальноосвітніх дисциплін. Його завдання – знайомство з
2-3 професіями на практиці, що дозволить підготувати усвідомлену, а не примусову орієнтацію до
професійного шляху. Учень зможе обрати, спираючись на конкретний досвід, той напрямок, який він
вважає найкращим для себе.
Особливістю професійної орієнтації французької учнівської молоді є її інтегративний характер,
який у сучасному суспільстві набуває дедалі більшої ваги та значення. Поєднання різних
соціалізуючих інституцій – шкіл, виробничих структур та об’єднань підприємців, різноманітних
громадських, професійних, молодіжних організацій – виражає суспільну потребу в таких способах
соціалізації, які б забезпечували, за висловом української дослідниці Н. Лавриченко,
"багатоманітність соціальних типів особистостей та їх життєздатність за умов складного, мінливого
соціоекономічного середовища й насамперед їх суспільну мобільність та адаптивність" [7: 152].
Тісний контакт школи з соціокультурним оточенням сприяє реалізації педагогічних цілей щодо
професійного самовизначення учнів, дозволяє визначитися не стосовно абстрактної мети, а в
реальному контексті проблем та перспектив гармонійного включення випускників в активну
життєдіяльність. Проблема вирівнювання стартових позицій та життєвих шансів молоді розглядається
з точки зору суто педагогічної проблеми забезпечення умов успішності та якості масової освіти,
діяльності школи як суспільного інструмента формування людського потенціалу країни. Уряд
Франції вдався до масштабних соціально-педагогічних заходів, серед яких започаткована в 1981 році
програма сприяння культурному та освітньому розвиткові несприятливих зон (ZEP), а в 1998 році
розвинута в цілу мережу пріоритетної освіти (REP). У грудні 2006 року міністр освіти Франції Жіль
де Роб’єн запропонував новий підхід для усунення труднощів у навчанні, для поліпшення суспільних
стартових позицій дітей із непривілейованих верств населення й презентував для 249 колежів
програму "Прагнення до успішності", заходи якої концентруються навколо конкретного учня, який її
потребує [8].
Отже, характерною ознакою розвитку французької середньої освіти є прагнення поєднати й за
можливості врівноважити загальноосвітню та професійну підготовку школярів. Проблема
вирівнювання стартових позицій і життєвих шансів молоді розглядається французькими фахівцями з
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точки зору суто педагогічної проблеми забезпечення умов успішності та якості масової освіти,
діяльності школи як суспільного інструмента формування людського потенціалу країни.
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The basic directions of theoretical researches and attempts of practical solving of the problems of pupils’
vocational orientation as one of the means of pupils’ socialization in comprehensive schools in France are
considered in the article.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БАГАТОКУЛЬТУРНОСТІ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД
Стаття присвячена дослідженню теоретичних засад багатокультурності. Розглянуто концепцію
мультикультуралізму, зміст і його практичне наповнення. Встановлені сутності, цілі та зміст
білінгвального навчання в освітній практиці США, Канади, Німеччини, досвід яких найбільш повно
висвітлений у зарубіжній педагогічній літературі.
Однією з визначальних рис світового культурного розвитку протягом останніх років ХХ століття
стало утвердження поняття мультикультуралізму. В основі концепції мультикультуралізму – відхід
від ідеалу чітко окресленої, основаної на єдиній мові, спільній естетичній та ідейній традиції
національної культури на користь рівноправного співіснування численних культур, стилів життя та
творчих практик, притаманних різним етнічним, соціальним, релігійним чи навіть віковим групам з
їхніми специфічними ідентичностями. Саме таке поняття мультикультуралізму закладене в численні
документи, ухвалені останнім часом поважними міжнародними організаціями. Зокрема, проект
Декларації з міжкультурного діалогу та запобігання конфліктам, що обговорюється нині в Раді
Європи, передбачає, що принцип "культурного різноманіття" "не може бути застосований у термінах
"більшості" або "меншості", бо такий підхід відокремлює культури і спільноти одна від одної,
рубрикує таким чином, що соціальна поведінка й культурні стереотипи формуються на основі
відповідного статусу тієї чи іншої групи.
Окреслені проблеми стають дедалі актуальніші й привертають увагу багатьох науковців. Зокрема,
дослідженню цих питань присвячені праці Д. Хартлея, С. Драгоєвича, П. МакЛарена, П. Фрейре,
Х. Воде, Н. Хорна, а також матеріали щорічних доповідей департаменту освіти США, та матеріали
конференцій із цієї проблематики.
Відповідно, метою статті є аналіз ключових понять означуваної проблеми, їх місце та роль у
педагогічному дослідженні.
Хоча принцип мультикультуралізму посів почесне місце в документах, що визначають культурну
політику Ради Європи та Європейського Союзу, однак із практичним застосуванням цього принципу
виникають складнощі, саме в цьому і полягає актуальність дослідження теми цієї статті.
Щодо змісту й практичного наповнення понять мультикультуралізм та полікультурність, а також
близьких до них – інтер-, транскультур/алізм (/ність), слід відзначити, що тут єдності немає ані серед
науковців, ані серед політиків чи освітян, як на Заході (де ці поняття, власне, й стали предметом
дискусій та основами для конкретних політичних рішень, починаючи десь із 70-х років), так і в
Україні, де вони лише тепер утверджуються в лексиконі інтелектуальних еліт та державних структур.
Саме з огляду на таке термінологічне розмаїття не варто одразу й остаточно відмовлятися від
"чужинецьких" термінів на користь "рідних" (наприклад, "багатокультурність"), аби зберегти
можливість за їх допомогою, по-перше, посилатися на різні західні та місцеві концептуальні підходи,
по-друге – відрізняти фактичну багатокультурність і багатоетнічність нашого суспільства від
полікультурності (мульти-, інтеркультуралізму) як теоретичного підходу в суспільних науках чи як
засади державної політики.
За інтернетівською енциклопедією factmonster.com, "Мультикультуралізм, або ж культурний
плюралізм – термін, що характеризує співіснування в межах однієї території (країни) багатьох
культур, з тим, що жодна з них не є панівною"[1].
Значно детальніше тлумачення дає авторитетний британський довідник із теорії культурної
комунікації: "Мультикультуралізм /мультикультурність – визначення (вивчення) суспільства як
такого, що вміщує численні відмінні, але взаємно пов’язані культурні традиції й практики, які часто
асоціюються з різними етнічними компонентами цього суспільства. Із визнання суспільства
мультикультурним випливають два основні наслідки:
– переосмислення уявлень про культурну єдність (цілісність) суспільства, що включає відмову від
спроб "інтегрувати" різні етнічні групи, оскільки інтегрування передбачає перетворення на
"невідрізненну" частку домінуючої культури;
– переосмислення поняття культурного різноманіття: слід враховувати владні відносини,
відносини домінування (power relations) між різними культурними (етнічними, соціальними) групами,
аналізувати міжкультурні взаємини як такі між сильними (домінуючими) та слабкими
(пригнобленими) культурами, а не просто стимулювати "інтерес до екзотичного" [2: 189].
Мультикультуралізм продуктивний саме як ідеологія чи методика, що кладеться в основу
культурної та соціальної (зокрема освітньої) політики. У такому плані детальний аналіз цього та
кількох споріднених "підходів до управління культурною різноманітністю суспільства" здійснено у
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праці хорватського культуролога Саніна Драгоєвича. На його думку, нове етнічне й культурне
різноманіття сучасних західних суспільств, породжене багатомільйонною еміграцією в 60-80-і роки,
головним чином із країн так званого "третього світу", а потім – ще й зі Східної Європи, сформувало
певний "виклик" узвичаєним культурним та освітнім інституціям і навіть системам цінностей
національних держав Заходу. Однією з перших (і поки що найвпливовішою в інтелектуальних колах)
концепцією "управління культурною різноманітністю" стала концепція мультикультуралізму, яка, за
С. Драгоєвичем, "означає, що державні освітні й культурні органи мають визначати політику,
конкретні заходи та ініціативи, які б надавали можливість різним культурам розвиватися поруч у
межах однієї країни" [3: 131].
Ключова ідея цієї концепції у створенні державою рівних (хоча б потенційно) можливостей
розвитку для меншин у подоланні ієрархії культур – від домінуючої до "непрестижних" та зовсім
"неперспективних". Однак негативним її аспектом вважається те, що Драгоєвич називає статичністю,
оскільки наголос робиться не на міжкультурному обміні та взаємовпливі, а на збереженні існуючих
культур меншин, отже, у певному сенсі – на консервації status quo.
Динамічнішою, на погляд С. Драгоєвича та його однодумців, є концепція інтеркультуралізму
(популярна з 1980-х років). У ній наголос робиться якраз на забезпеченні активного й позитивного
діалогу різних культур у суспільстві, на їхньому взаємопорозумінні та взаємозбагаченні.
Окрім вищезгаданих, С. Драгоєвич характеризує ще два підходи: транскультуралізм ("цей термін
виник на рубежі 80-90-х років унаслідок глобалізаційних процесів у ході двох головних дискусій: про
"європейську ідентичність" і систему цінностей, яка формується на над-національному рівні, та про
суть так званих "транснаціональних культурних орієнтацій" (на загальноєвропейські чи на глобальні
культурні ринки)," – пише він); "культурний плюралізм" або ж плюри- чи полікультурність, що "став
широко вживатися у Східній Європі після подій 1989 року; він передбачає повагу й підтримку всіх
існуючих у суспільстві культурних потреб та способів життя – не лише культур етнічних, мовних
меншин, але й геїв та лесбіянок, традиційних селянських субкультур, інвалідів тощо". Такий
культурний плюралізм, за Драгоєвичем, вбирає в себе так звані "три плюралізми" (плюралізм форм
власності, плюралізм ринку або ж вільна конкуренція, та політичний плюралізм, тобто
багатопартійність – ідею, популярну в Східній Європі часів демонтажу "реально існуючого
соціалізму").
Тлумачення терміну "культурний плюралізм" Драгоєвичем помітно різниться від запропонованого
енциклопедією factmonster (і, вочевидь, поширеного на Заході). Наскільки збігається воно із
уживаним у нас поняттям полікультурності, визначити важко, бо чіткого й загальновизнаного
визначення останньої, здається, не існує [4: 35], тому її можна вважати просто місцевим варіантом
поняття мультикультуралізму.
Окрім науковців, своє тлумачення мультикультуралізму (полікультурності) як державної політики
дають і законодавці. Серед піонерів у справі реального впровадження його засад у державне життя
виявилася багатоетнічна Канада, де поруч з європейськими, африканськими, азіатськими
іммігрантами (та їхніми нащадками) живуть численні корінні народи – індіяни, ескімоси, алеути. 1988
року канадським федеральним парламентом було прийнято "Закон про канадську багатокультурність"
(The Canadian Multiculturalism Act), де завдання держави формулюється таким чином:
- визнавати й поширювати розуміння, що багатокультурність відображає культурне й расове
різноманіття канадського суспільства; визнавати для всіх членів суспільства свободу зберігати,
збагачувати та поділяти з іншими свою культурну спадщину;
- забезпечувати, аби суспільні, культурні, господарчі й політичні інституції Канади визнавали
й враховували у своїй діяльності багатокультурний характер Канади;
- оберігати й підтримувати використання в суспільстві інших мов, крім [офіційних] англійської
та французької, водночас зміцнюючи статус та використання офіційних мов Канади;
- поширювати багатокультурність у Канаді у злагоді з відданістю канадської нації своїм
офіційним мовам..." [5].
Натомість перед федеральними органами цей закон ставить такі завдання:
- провадити таку політику та вживати таких заходів, які б посилювали взаємне розуміння й
повагу до різноманітності всіх членів канадського суспільства;
- там, де це доцільно, використовувати мовний і культурний запас громадян різного
походження;
- загалом провадити свою діяльність з усвідомленням і врахуванням багатокультурності
Канади" [5].
За характером своїх положень цей закон є радше "рамковим", адже його конкретизація
(наприклад, норми, що регулюють врахування засад багатокультурності в шкільництві) відбувається
вже на іншому рівні – освітніх законів та підзаконних актів, переважно не федеральних, а
провінційних.
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Американський педагог-мультикультураліст Пітер МакЛарен, вказуючи на елементи культурного
колоніалізму в суспільствах країн, де значну частку становлять недавні іммігранти, пропонував
запровадження "постколоніальної педагогіки" – "педагогіки, яка піддаватиме сумніву ті базові
категорії, на яких грунтується викладання історії колонізованих" [6: 46].
Запровадження засад мультикультуралізму в освітній сфері (яке почалося в деяких країнах Заходу
ще в 70-і роки, але й досі далеко не стало загальним явищем) відбувалося за двома основними
шляхами:
– по-перше, реформування (чи створення) освіти для меншин (як "традиційних", тобто інонаціональних етнічних груп, що здавна й компактно проживають в межах держави, так і "нових
меншин" – іммігрантських громад) з метою забезпечення для них та їхніх культур "рівних
можливостей", що і є головною метою, поставленою мультикультурним підходом;
– по-друге, виховання взаємного культурного розуміння та толерантності між представниками
різних етнічних (мовних, релігійних, культурних) груп у суспільстві, що досягається реформуванням
навчальних програм, підручників та методів навчання для всієї системи освіти (а не лише для
меншин).
Реалізація засад мультикультурності (чи інтеркультурності, чи "антиколоніальності") в освіті
далеко не зводиться ані до викладання рідної мови дітям із меншинних груп (чи навіть до створення
для них шкіл із рідною мовою викладання), ані до запровадження в усіх школах країни такого собі
"предмета мультикультуралізму" – вона передбачає перспективу перегляду всієї системи організації
освіти й характеру викладання багатьох предметів: від мов та історії – до природничих дисциплін. А
звідси випливають проблеми написання підручників із мультикультурних (антиколоніальних)
позицій, перепідготовки вчителів, запровадження нових навчальних методик тощо.
На погляд П. Майо, що посилається на провідних теоретиків мультикультурної освіти –
американця П. МакЛарена та бразільця Пауло Фрейде [7: 53], а також на "ідейних батьків" так званих
постколоніальних студій – Франца Фанона й Арістіда Перейру, основною метою такої освіти має
бути "деколонізація свідомості" представників меншин, щоб вони втратили почуття меншовартості,
перестали дивитися на себе і свою культуру очима західноєвропейців, як на "тубільні" й відсталі, щоб
свої мова й культура (а також мови й культури інших меншин) набули в їхніх очах унікальної
цінності. Теоретики називають це наданням навчальним програмам поліцентричності (на противагу
європоцентричності "імперської" освіти) та валоризацією (від valorize – надавати чомусь вартості)
різноманітності культур та ідентичностей. На переконання Пауло Фрейре, "деколонізуюча" освіта
"повинна грунтуватися на проблематизації (тобто постановці під сумнів) європоцентричного знання з
його колонізаторськими підвалинами, …вона також повинна валоризувати різні культури різних груп,
що існують у багатоетнічному суспільстві" [8: 31].
Глибокого осмислення потребує сам термін білінгвізму як феномен, який вивчається різними
науками. Білінгвізм не можна описати тільки в рамках лінгвістики. Ці рамки слід подолати.
Лінгвістику цікавить білінгвізм лише на стільки, на скільки він здатний пояснити те, що відбувається
в мові, оскільки мова, а не індивід є, власне, предметом цієї науки.
Ключового значення у цьому процесі набувають навчання мов та мова навчання. Тут теоретики
мультикультурної (чи "антиколоніальної", чи інтеркультурної) освіти практично одностайно віддають
перевагу білінгвальній (двомовній) освіті, наслідком якої є успішне опанування як рідною, так і
домінантною ("імперською") мовами.
Білінгвальне навчання – цілеспрямований процес залучення до світової культури засобами рідної
та іноземної мов, коли іноземна мова виступає в якості способу пізнання світу спеціальних знань,
засвоєння культурно-історичного та соціального досвіду різних країн і народів.
Для розуміння сутності, цілей та змісту білінгвального навчання необхідне глибоке осмислення
наявної освітньої практики в різних країнах світу, і особливо в США, Канаді, Німеччині, досвід яких
найбільш повно висвітлений в зарубіжній педагогічній літературі.
Так, в США у світлі реформи освіти в 60-ті роки було введено двомовне виховання для дітей з
етнічних меншин у державних школах. Офіційна дефініція, котра була сформульована департаментом
освіти, звучить: "Білінгвальна освіта ... є використанням двох мов ... в якості засобів навчання для
однієї і тієї ж популяції учнів за допомогою спеціальної програми, яка охоплює весь навчальний план,
або частину його, включаючи заняття з історії та культури. Така програма розвиває почуття власної
гідності у дітей та гордість за причетність до обох культур" [9].
Великою мірою ідеї плюралізму культур та полікультурного виховання реалізуються в Канаді, де з
цими ідеями пов’язують пошук "канадської ідентичності".
Не дивлячись на те, що тут на державному рівні існує паритет двох мовних груп ("charter groups"),
більшість канадського населення відноситься до англомовної групи і лише не більше ніж два відсотки
розмовляють французькою. Тому для багатьох англомовних дітей основний шлях для засвоєння
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французької мови є спеціально організоване навчання в школі, як вважає Фоллмер, і це нагадує
вивчення іноземної мови в освітніх закладах Німеччини [10: 34].
Однак, головною особливістю канадської моделі є так звані імерсійні програми, які описані
вченими Свейном, Бариком [11: 28] і вперше реалізовані за вимогою батьків-білінгвів у 60-ті роки у
франкомовній провінції Квебек. У більшості джерел імерсія трактується як довготривале занурення
учнів в іншомовне середовище при незначному використанні рідної мови й розглядається як поняття
ідентичне білінгвальному навчанню [12: 51].
Хоча ситуація розвитку білінгвальної освіти в Німеччині має свою якісну своєрідність, в
німецьких школах використовується як американський, так і канадський досвід. США та Німеччину
зближує наявність значної кількості емігрантів, а також і освітніх програм, які полегшують їх
адаптацію до домінуючого мовного та культурного середовища. Стосовно Канади, тут має місце збіг
у німецьких та канадських школярів соціальних очікувань, пов’язаних із їх подальшими осітніми та
професійними перспективами.
На розвиток теорії та практики білінгвальної освіти в Німеччині має суттєвий уплив також і
європейський досвід. На відміну від північноамериканських моделей, у яких білінгвальна освіта не
має всеохоплюючого характеру, в ряді європейських країн мова йде про білінгвальне й навіть
трилінгвальне навчання, яке охоплює широкі соціальні прошарки. У цьому плані показовим є досвід
Люксембургу, де всю школу країни пронизує трилінгвальний дидактичний компонент, який пропонує
вивчення:
– на дошкільному етапі та в першому класі люксембурзької мови (розмовний варіант німецької
мови), як самостійного предмета та засобу навчання інших предметів;
– введення на першому році навчаннянімецької мови з подальшим її використанням в якості
засобу навчання до шостого класу включно;
– введення на другому році навчання французької мови, яка витісняє німецьку мову та бере на
себе роль засобу для вивчення інших предметів.
Описаний вище варіант навчання отримав свій подальший розвиток у так званих європейських
школах, навчальні плани яких передбачають вивчення від трьох до дев’яти іноземних мов. У цьому
випадку можна говорити про трансформацію білінгвальної освіти в полілінгвальну, а бікультурне
виховання – у полікультурне.
У зарубіжній практиці трапляються спроби узагальнити світовий досвід білінгвального навчання і
створити різноманітні типології існуючих білінгвальних програм.
Для успішної реалізації концепції білінгвального навчання важливе значення має підготовка
спеціалістів, котрі повинні володіти багатосторонньою компетентністю, включаючи предметну,
мовну, загальнопедагогічну (дидактичні, комунікативні, організаторські вміння), додаткову
компетенцію, значення якої часто недооцінюється. Мається на увазі здатність вчителя довести до
учнів сутність предмету засобами іноземної мови. Вчитель адаптує предметний зміст іноземною
мовою до особливсотей вітчизняної навчальної культури. Такі спеціалісти з багасторонньою
компетенцією використовуються поряд із предметниками-носіями мови в зарубіжних білінгвальних
школах.
Підсумовуючи все вище зазначене, можна зробити наступні висновки: мультикультуралізм
продуктивний саме як ідеологія чи методика, що кладеться в основу культурної та соціальної
(зокрема – освітньої) політики.
Мова навчання та навчання мов є важливими у цьому процесі, і тут перевага одностайно надається
білінгвальній освіті, наслідком якої є опанування як рідною, так і домінантною мовами.
Стосовно перспективи подальших розвідок у такому напрямку слід зауважити, що запровадження
засад багатокультурності в освітній сфері, яке почалося в країнах Заходу ще в середині минулого
століття потребує детальнішого вивчення для застосування його найкращих моментів у вітчизняній
освітній практиці.
Загалом доводиться констатувати не стільки інституційну чи методичну неготовність до
запровадження засад полікультурності, скільки глибинну світоглядну, власне культурну неготовність
українського суспільного загалу (хоча й об’єктивно багатокультурного) до послідовної осмисленої
полікультурності.
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Слонёвская О.Б. Теоретические основы поликультурности и мировой опыт.
Статья посвящена исследованию теоретических основ поликультурности. Рассмотрено концепцию
мультикультуризма, его содержание и практическое наполнение. Обоснованы сущность, цели и
содержание билингвального обучения в образовательной практике США, Канады, Германии, опыт
которых наиболее полно освещен в зарубежной педагогической литературе.
Slonyovska O.B. Theoretical principles of polyculture and world experience.
The article studies theoretical principles of polyculture, its conception, content and practical points. Items,
purposes and the content of bilingual education in the educational systems of the USA, Canada, Germany
whose experience is most completely elucidated in foreign pedagogical sources are determined in the article.
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
У ВІДКРИТОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
У статті розглядаються організаційно-педагогічні умови якісно нової технології дистанційного
навчання Відкритого університету. Особлива увага приділяється використанню комп’ютерних та
мультимедійних технологій, а також комп’ютерних мереж у навчальному процесі. Проаналізовано
механізм створення електронного підручника на основі гіпертекстових технологій.
Новий етап науково-технічної перебудови, в який світ вступив декілька десятиріч тому, прийнято
називати інформаційним, а процес інформатизації суспільства стає одним з найбільш значущих
глобальних процесів сучасності, адже кожна сфера життя зазнала впливу інформаційних технологій.
Значний прорив у галузі науки й техніки дозволив залучати різноманітні технічні засоби для фіксації,
передачі та обробки інформації. Відтак, пошук, критична оцінка, структурування, робота з
інформацією є стратегічними знаннями, якими повинна оволодіти кожна людина для орієнтації в
інформаційному просторі та створенні власного уявлення про оточуючий світ.
Соціально-економічні перетворення в Україні, її прагнення увійти рівноправним партнером в
світове економічне співтовариство, потребує наявності добре підготовлених спеціалістів у різних
сферах життя та зумовлює необхідність реформування системи вітчизняної освіти. Передача знань —
складова людської діяльності й головне завдання освіти, що зумовлює необхідність розробки
інноваційних підходів до професійної підготовки фахівців нової формації. Принципового значення в
формуванні активного середовища навчання набуває питання оволодіння інформаційними ресурсами,
формами їх зберігання та подальшого надання користувачам. Все це спонукає до розробки нових
способів організації освіти, які мають бути засновані на використанні персональних комп’ютерів,
електронних підручників та засобів телекомунікації.
Універсальною гуманістичною формою навчання, що базується на використанні широкого
спектру традиційних та нових технічних засобів, інформаційних й телекомунікаційних технологій, які
створюють умови для вільного вибору студентами освітніх дисциплін став Відкритий університет
Великої Британії. Організація навчального процесу в цьому закладі базується на принципах
відкритого, самостійного навчання студента, відповідності освітнім стандартам, діалоговому обміну з
викладачем, при цьому якість результату не залежить від розташування студента в просторі та часі.
Середовище навчання характеризується тим, що студенти в основному віддалені від викладача в
просторі й часі, але мають можливість в будь-який момент підтримувати діалог за допомогою засобів
телекомунікації. Ця технологія широко використовує комп’ютерні навчальні програми різного
призначення та створює за допомогою сучасних телекомунікацій інформаційне освітнє середовище
для доставки навчального матеріалу та спілкування. Таким чином реалізується процес дистанційного
навчання для досягнення та підтвердження студентами певного освітнього цензу, що стає основою їх
подальшої творчої та трудової діяльності.
Основу якісно нової технології навчання Відкритого університету становлять навчальні ресурси,
які є матеріально-технічним підґрунтям до переходу від використання науково-технічної та
нормативної інформації на паперових носіях (підручники, збірники наукових статей, посібники,
методичні видання, журнали, періодика тощо) до електронної форми, за допомогою навчальних
комп’ютерних мереж. Головною перевагою їх є можливість поновлювати інформацію будь-якого
змісту та форми, передавати текст, зображення, звук, тощо. Таким чином інформаційна
універсальність реалізується завдяки сучасним комп’ютерним засобам багаторівневих
мультимедійних технологій, оскільки комп’ютерні телекомунікації надають можливість отримати
доступ до необмежених інформаційних ресурсів, які зберігаються в централізованих базах даних, що
дозволяє викладачам максимально повно використовувати існуючі масиви інформації з відповідної
навчальної дисципліни.
Особлива увага при організації навчального процесу у Відкритому університеті надається
використанню комп’ютерних мереж. Завдяки їм студентам надаються додаткові навчальні
можливості:
- використовувати навчальні програми "on-line",
- реалізовувати навчальні можливості мережі Інтернет,
- отримувати безкоштовний доступ до необхідних масивів інформації (навчального
програмного забезпечення, різноманітних комп’ютерних програм, каталогів світових бібліотек,
електронних бібліотек),
- використовувати технології CD-ROM,
- застосовувати навчальні комп’ютерні тренажери,
- брати участь у телеконференціях, включатися до діалогу з іншими студентами та
викладачами мережі університетів,
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- проводити заняття у віртуальних класах,
- користуватися електронною поштою,
- застосовувати графічний формат.
Розвиток інформаційних технологій дав поштовх виникненню нової концепції знань, основним
елементом якої є одиниця інформації. Електронні підручники, як новий механізм використання
інформаційних технологій для створення друкованих матеріалів, почали поступово заміняти
друковані носії інформації – книги. Електронна книга має додаткові можливості, а саме: виводити на
принтер текстову та графічну інформацію. При створенні електронного підручника
використовуються гіпертекстові технології, що передбачають виділення ключових слів,
гіперпосилання, використання різноманітного шрифту, посторінкові посилання на бібліографію або
джерела інформації, створення анотації текстів, можливість з’єднувати в єдине логічне ціле
розрізнену інформацію. Гіпертекст подається в електронній формі й дозволяє миттєво переходити від
одного блоку інформації до іншого у відповідності до логічного порядку. Ця технологія розглядається
як повернення на сучасному етапі до програмованого навчання з опорою на нові технічні пристрої й
можливості програмного забезпечення. Цей вид програмного забезпечення дозволяє створювати
довідники з будь-яких дисциплін. Дидактичні можливості гіпертекстових технологій надзвичайно
великі й знаходять своє успішне застосування при створенні навчальних матеріалів у Відкритому
університеті [1].
У створенні електронного підручника бере участь ціла команда фахівців:
- керівник проекту;
- автор проекту;
- експерт із предмету;
- графічний дизайнер;
- виконавчий дизайнер.
Електронний підручник містить: систематизований матеріал із певної науково-практичної галузі
знань, наочність, графіку, відео та анімацію, методичні рекомендації, тестові завдання, комп’ютерний
тренінг.
У Відкритому університеті для студентів створені електронні тести в системі он-лайн, електронні
курси лекцій з усіх дисциплін, що передбачені курсом, електронна бібліотека, запроваджені
електронні бібліотечні каталоги, які містять методичні посібники з усіх предметів, що вивчаються.
Інтеграція звуку, руху, образу й тексту створює нове, надзвичайно багате за своїми можливостями
навчальне середовище, з розвитком якого збільшується і ступінь залучення студентів до процесу
навчання. Нові електронні технології такі, як інтерактивні диски CD-ROM, електронні дошки
оголошень, мультимедійний гіпертекст, доступні через глобальну мережу Інтернет забезпечують
активне залучення студентів до навчального процесу, дозволяють керувати цим процесом на відміну
від більшості навчальних середовищ. При створенні інформаційно-навчального середовища
відбувається економія навчального часу за рахунок виключення рутинних операцій обчислювального
характеру й числового аналізу, можливостей алгоритмізації процесу рішення навчальних завдань [2].
Викладачам надається можливість здійснювати варіативність видів навчальної діяльності через
розширення досліджуваної предметної області за рахунок моделювання, імітації досліджуваних
процесів і явищ, а також організації експериментально-дослідницької діяльності студентів. Нова
технологія навчання дозволила використати програмне забезпечення з метою інтенсифікації
навчання, а також процесів автоматизації й обробки результатів навчання, що в свою чергу надало
можливість розширити сферу самостійної діяльності студентів.
Основним принципом конструювання середовища для самостійної діяльності став мультимедіа
підхід, за якого освітні ресурси розробляються на базі багатьох різноманітних способів: друковані
матеріали, аудіоматеріали, відеоматеріали, комп’ютерні навчальні програми, електронні журнали,
інтерактивні бази даних та інші навчальні матеріали, які доставляються по комп’ютерним мережам.
Таким чином, навчальне середовище надає змогу студенту використовувати освітні ресурси за
мінімальної підтримки викладача.
У такому випадку особливе значення для системи дистанційної освіти мають матеріали для
самонавчання, які отримуються через комп’ютерні мережі. Для цього в інтерактивних базах даних
систематизуються масиви інформації, які можуть бути доступні через опосередковані комп’ютером
комунікації. Надання доступу до таких зовнішніх баз даних із метою самонавчання є найбільш
простим, але не єдиним способом їх використання в навчальному процесі. Часто в якості джерел
інформації при самонавчанні використовуються інтерактивні журнали, які являють собою періодичні
видання, що розповсюджуються через комп’ютерні мережі.
Студенти отримують також доступ до прикладних програм у віддалених бібліотеках. Інтернет
забезпечує стандартизований протокол пересилання файлів, який дозволяє отримати копії
прикладних програмних засобів, а основною функцією чисельних і популярних систем електронних
дошок оголошень є обмін програмними засобами. Таким чином, в університеті самоосвіта є головною
складовою отримання знань за допомогою різноманітних засобів освітніх ресурсів.
Одним із важливих елементів навчального процесу є електронна пошта як найбільш потужна
асинхронна технологія. Можливості електронної пошти застосовуються для обміну навчальною
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інформацією в режимі студент-тютор-студент та студент-студент і підтримувати взаємодію в
реальному часі. Широке застосування має обмін графічними матеріалами в комп’ютерній мережі, а
нові версії всіх операційних систем вміщують в себе засоби для роботи в Інтернет у графічному
форматі.
Мережа Інтернет надає унікальні можливості для проведення телеконференцій, перевага яких у
можливості актуальної групової комунікації в межах обраної галузі інтересів. Електронна пошта й
телеконференція – це аналоги традиційної пошти й періодичного видання в комп’ютерній мережі.
Аналогом телефонної розмови є обмін повідомленнями в мережі, який дозволяє абонентам мережі
підтримувати взаємодію в реальному часі. Телеконференції в реальному часі забезпечують високу
інтерактивність. Поява високошвидкісних модемів дозволила використання комп’ютерних
відеоконференцій. Окрім тексту, зображення і звуку, відеоконференції дозволяють здійснювати обмін
даними й обчислювальними процедурами. Комп’ютерні відеоконференції забезпечують максимально
високий рівень багатства способів вираження, які використовуються, поєднуючи їх з можливістю
обробки інформації.
Комп’ютерні навчальні комплекси надають унікальну можливість Відкритому університету
забезпечувати навчальну діяльність студентів на всіх етапах навчання, починаючи з теоретичного
курсу й до засвоєння повного об’єму навчальної програми, завдяки різним видам навчальнометодичного забезпечення. За дидактичним призначенням його можна класифікувати:
1. Посібники з теоретичним матеріалом у друкованій формі або в електронному вигляді,
аудіокасети, відеокасети, які містять повний об’єм навчального матеріалу з предмету.
2. Електронні підручники в режимі мультимедіа, інтерактивне відео, технології СD-RОМ,
Інтернет.
3. Кейси, які містять практикуми віддаленого доступу, комп’ютерні тренажери, що дозволяють
формувати й удосконалювати практичні уміння та навички.
4. Системи віртуальної реальності та моделювання .
5. Радіотрансляції та аудіо касети.
6. Телетрансляції та відеокасети.
7. Телеконференції.
Оцінка організації навчального процесу заснована на методологічних принципах планування
ресурсного забезпечення дистанційних освітніх технологій. Результатом функціонування таким
чином побудованої системи дистанційного навчання є набуття достатнього рівня знань, умінь,
професійної підготовленості студентів, адаптації їх у сучасному суспільстві.
Життя в умовах демократизації, ринку, новітніх технологій стає реальністю. Все це зумовлює
потребу радикальної модернізації освіти згідно вимог загальноєвропейського простору, де досвід
Відкритого університету Великої Британії на етапі оновлення системи національної освіти може бути
корисним.
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Статкевич А.Г. О некоторых особенностях организации учебного процесса в Открытом
университете Великобритании.
В статье рассматривается организационно-педагогические условия качественно новой технологии
обучения в Открытом университете Великобритании. Особое внимание уделяется использованию
компьютерных и мультимедийных технологий, а также компьютерных сетей в учебном процессе.
Проанализирован механизм создания электронного учебника на основе гипертекстовых технологий.
Statkevych A.G. About some features of the organization of educational process at the
British Open University.
The article addresses organizational-pedagogical conditions of qualitatively new technology of training at
the British Open University. Special attention is given to use of computer and multimedia technologies, and
also computer networks in educational process. The mechanism of creation of the electronic textbook is
analysed on the basis of hypertext technologies.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ
НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ В 20 – 30-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ
У статті на основі архівних матеріалів та інших джерел розглянуто проблеми становлення та
розвитку мережі професійно-педагогічної освіти для національних меншин в Україні в 20–30-х роках
ХХ століття. Досліджено політику керівництва щодо організації та функціонування закладів
професійно-педагогічної освіти для національних меншин.
На сучасному етапі існування України як суверенної держави, котра складається з великої
кількості етнічних груп, не втрачає актуальності завдання забезпечення рівного розвитку мови,
культури, освіти тощо усіх без винятку етносів, що населяють Україну. При цьому дуже важливо
враховувати досвід минулого, котрий допомагає у визначенні пріоритетних напрямків та основних
принципів національної політики на сучасному етапі. Особливого значення в цьому контексті набуває
історичний досвід та осмислення процесів, пов’язаних з національно-культурним будівництвом 20 –
30-х років ХХ століття.
Проблеми становлення й розвитку в Україні освітніх закладів для національних меншин в 20 – 30х роках ХХ століття давно цікавили дослідників. Ще в працях М. Авдієнко, А. Глинського, Я. Кацанова, виданих у період 20 – 30-х років ХХ століття розглядалися напрямки побудови освіти в цілому,
детальному аналізу піддавалися зроблені державою кроки в напрямку створення та функціонування
навчально-освітніх закладів для національних меншин зокрема [1; 2; 3]. Також заслуговують на увагу
дослідження сучасних науковців таких як Б. Чирко, О. Войналович, О. Бистрицька, М. Марчук,
С. Очеретко, в яких автори досліджують питання організації освіти національних меншин, зокрема
налагодження системи національно-культурного будівництва в Україні в 20-х роках взагалі [4; 5; 6; 7;
8]. У своїх працях вони приділяли багато уваги становленню та розвитку початкових та середніх
загальноосвітніх закладів, дослідженню діяльності органів політичного керівництва, влади та
управління на рівні республіки й на місцях щодо національних меншин. Тим часом питання
становлення та функціонування, матеріально-технічного, методологічного та кадрового забезпечення
професійно-педагогічних закладів для національних меншин не були досліджені та висвітлені
належним чином.
Тому метою нашого дослідження є розгляд проблеми організації, становлення та функціонування
закладів професійно-педагогічної освіти для національних меншин в Україні в 20 – 30-х роках ХХ
століття.
Як відомо, усвідомлюючи всю значущість підтримки з боку неросійських народів, які населяли
територію СРСР, партія більшовиків у 1923 р. на ХІІ з’їзді поклала початок політиці коренізаціі, що
була спрямована на виховання кадрів корінної національності, формування владного апарату з
урахуванням національного фактору, а це, в свою чергу, вимагало забезпечення умов для розвитку
національних культур і національного життя в цілому.
У 1923 р. відповідним декретом ВУЦВК проголошувалася українізація всіх державних органів, а
трохи згодом декрет РНК УСРР поширив її на навчально-виховні й культурно-освітні установи. У
ньому було окреслено програму переходу на викладання українською мовою в навчальних закладах
різних типів. Так, освітні установи мали здійснювати облік педагогічних кадрів і для тих, хто не
володіє українською мовою, організовувати відповідне навчання. Паралельно з цим вживалися заходи
щодо кадрового забезпечення освітніх закладів національних меншин фахівцями, що володіли
мовами цих меншин.
Таким чином, питання про права національних меншин у освітянській сфері здобуло в УСРР
принципового значення й законодавчого оформлення одночасно з питанням про українізацію.
Основні завдання та напрями формування системи освіти мовами національних меншин
визначалися багаточисельними законодавчими актами. Серед них – декрет ВУЦВК і РНК УСРР "Про
заходи для забезпечення рівноправності мов та про допомогу розвиткові української мови" (1 серпня
1923 р.) та "Про забезпечення рівноправності мов і про сприяння розвиткові української культури"
(6 липня 1927 р.). Вже з самої назви декретів видно, що українізація в УСРР повинна була
проводитись не на шкоду правам національних меншостей, які населяли Україну, а мала одночасно
забезпечити рівноправність їхніх мов.
Розглянемо структуру освіти мовами національних меншин. Становлення та розвиток системи
національних освітніх закладів (дошкільних, загальноосвітніх, середніх спеціальних, вищих)
здійснювалося поступово й супроводжувалося великими труднощами й нескінченими структурними
та організаційними змінами. Однак, попри розгалуженість системи національної освіти, її основу
© Войналович Л.П., 2007
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складала "національна школа". Під національною школою розумілася загальноосвітня установа,
викладання в якій здійснювалося мовою певної національної групи, наприклад німецькою,
польською, болгарською.
Одночасно зі становленням загальноосвітніх закладів, шкіл-клубів, шкіл соціального виховання,
окремих навчальних груп, відбувалося формування професійних освітніх закладів для національних
меншин. Цьому сприяло зокрема прийняття та втілення на практиці відповідних законодавчих актів,
збільшення державного фінансування, наполеглива робота Ради національних меншостей Наркомату
освіти, Центральної Комісії у справах національних меншостей та інших органів на рівні республіки й
на місцях.
У документі "Схема системи освіти серед національних меншостей УСРР", підготовленому
Наркоматом освіти України, в галузі вищої професійно-педагогічної освіти зазначалося: "для
підготовки викладачів для шкіл національних меншин існують педагогічні технікуми, що готують
викладачів для шкіл першого концентру, та національні Відділи при загальних Інститутах Народної
Освіти для підготовки викладачів для шкіл другого концентру. Національні Відділи при загальних
ІНО організаційно пов’язані з ІНО та проводять свою роботу цілковито національною мовою. При
робфаках цих ІНО існують також і національні відділи Робфаку" [9].
Утворення національних професійних навчальних закладів почалося в 1920 – 1921 роках. Так,
наприклад, у звіті німецької секції Одеського губернського відділу народної освіти за 1920 рік
відзначалося, що в Одесі організовано курси по підготовці педагогів зі знанням німецької мови.
Згідно зі звітом Центрального бюро єврейських секцій Наркомату освіти України в 1921 році діяло
біля 300 навчальних установ, викладання в яких велося єврейською мовою [10].
Слід відмітити, що в цьому напрямку відчувалися неабиякі труднощі: не вистачало приміщень,
підручників, відповідного наочного приладдя та методичного забезпечення, а найголовніше –
бракувало педагогічних кадрів, до того ж певна частина викладачів не мала відповідної професійної
підготовки. "… Щодо професійної роботи в німецьких колоніях нашого району слід сказати, що
справа стоїть зовсім кепсько, – повідомлялося в доповіді Ш.М. Ванярського щодо освітньої справи в
німецьких колоніях Маріупольської округи. – Робота вчителів надзвичайно важка. Кожен вчитель
страшенно переобтяжений, дуже часто доводиться одному вчителю провадити роботу з трьома,
чотирма групами. При таких умовах, розуміється, продуктивної роботи вимагати нічого" [11]. Про
нестачу спеціально підготовлених учителів для шкіл національних меншин говорилося також у звіті
Кам’янецької округової інспектури народної освіти про польські школи: "Брак учителів для
забезпечення трудових польшкіл та шкіл лікнепу створив перебої в роботі. Наявна кількість
робітників в переважній більшості недостатньо кваліфікована, особливо в 1-2 комплектових
(групових) школах. На сьогодні мається 5 вільних місць, яких замістити немає ким" [12]. Особливо
скрутним було становище із забезпеченням педагогічним персоналом сільських шкіл та навчальних
закладів для національних меншин, розташованих у невеликих містечках.
Підготовку педагогічних кадрів для шкіл національних меншин здійснювала мережа середніх
педагогічних спеціальних навчальних закладів та кілька вищих навчальних закладів, при яких
існували спеціальні національні відділення. У 1926/1927 навчальному році в Україні було
4 єврейських педагогічних технікуми, 2 російських, 2 німецьких, 1 польський і 1 болгарський. У 1930
році підготовка національних педагогічних кадрів здійснювалася 9 педагогічними технікумами:
трьома єврейськими, двома російськими, одним польським, одним татарським, одним німецьким і
одним грецьким з татарським відділенням, що готували вчителів для шкіл першого концентру. Окрім
технікумів, діяли польський інститут народної освіти в Києві, 6 єврейських відділів при вузах (3 при
інститутах народної освіти, 2 при інститутах профосвіти, 1 при фізхіматі) і 1 німецьке відділення при
Одеському німецькому інституті народної освіти, 5 єврейських відділень при різних вищих
навчальних закладах, які здійснювали підготовку педагогів для шкіл другого концентру, а також ряд
інших відділень, де навчання велося мовами національних меншин [2: 64].
Переважна більшість педагогічних навчальних закладів – технікумів та інститутів – з викладанням
мовами національних меншин були утворені в середині – наприкінці 20-х років.
Проте частина навчальних закладів, серед яких можна назвати, наприклад, Хортицький німецький
педагогічний технікум, вже мала певну традицію в підготовці національних кадрів. Ще в 1889 році
при Хортицькому центральному училищі було відкрито дворічні педагогічні курси, що готували
вчителів для німецьких шкіл. У 1917 р. курси були відділені в окремий навчальний заклад, а в 1920 р.
перетворені в педагогічну школу. У 1922 р. школа стала вищими трирічними курсами з підготовки
німецьких учителів, а з 1925 року на їх основі утворюється Хортицький педагогічний технікум.
Як уже зазначалося в праці А.Б. Глинського "Национальные меньшинства на Украине", підготовку
вчительських кадрів для національних шкіл другого концентру здійснювали німецьке відділення при
Одеському німецькому інституті народної освіти, польський інститут народної освіти в Києві та інші
вищі навчально-освітні заклади. Так, наприклад, в Одеському німецькому педагогічному інституті на
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4-х факультетах (історичний, мовно-літературний, природно-географічний та фізико-математичний) у
12 академічних групах навчалося біля 300 студентів.
Понад 300 студентів навчалося в 20 академічних групах Київського польського педагогічного
інституту. Програма підготовки студентів цього інституту, єдиного в СРСР вищого навчального
закладу, де готували вчителів польської мови та літератури, була різноманітною. Так, на мовнолітературному факультеті інституту викладали педагогіку, курс із питань національної політики,
літературознавство, методику викладання мов, всесвітню літературу, українську літературу та
літературу народів СРСР і спеціальні дисципліни: польську мову та історію її розвитку, а також
польську літературу [4: 107].
Так, вчителів для грецьких шкіл готували в Маріупольському педагогічному технікумі, в якому в
1927 році було відкрито грецьке відділення. В 1930/1931 навчальному році цей навчальний заклад
було реорганізовано в Маріупольський грецький педагогічний технікум, де навчання тривало три
роки. Тут готували вчителів зі знанням греко-елінської, греко-татарської та татарської мов. У 1933
році зі стін цього закладу вийшло 90 педагогів. Але це все одно не могло задовольнити потреби в
освітянській сфері стосовно національних меншин, бо за підрахунками Центральної Комісії у справах
національних меншостей кількість необхідних викладачів для національних шкіл становила
приблизно 120 учителів [13].
Слід зазначити, що в галузі освіти для національних меншин в досліджуваний період склалася
парадоксальна ситуація, а саме: вкрай бракувало педагогічних кадрів, і в той же час навчальні заклади
не могли набрати необхідної кількості студентів. Аналіз літературних та архівних джерел засвідчує,
що причин було декілька. Однією з них був тяжкий матеріальний стан студентів. Особливо
голодували студенти, які навчалися в навчальних закладах, що знаходилися на території сільської
місцевості. Давалося взнаки існуюче положення згідно з яким студенти навчальних закладів,
розташованих у сільській місцевості, отримували продукти харчування за зниженою (порівняно з
містом) нормою. Частина студентів голодувала, і це примушувало їх кидати навчання. Друга причина
полягала у все ж таки низькому рівні знань абітурієнтів, що також впливало на недобір у професійнопедагогічні навчальні заклади.
Щоб хоч якось задовольнити прогалини у справі професійно-педагогічної освіти для національних
меншин, Наркомат освіти почав організовувати короткотермінові курси з підготовки та підвищення
кваліфікації вчителів національних шкіл. Так, наприклад, 8 – 14 липня 1924 року в Києві відбулася
Всеукраїнська конференція польських культосвітніх робітників, де було відзначено, що педагогічна
кваліфікація вчителів зі знанням польської мови була не високою: "В деяких округах 25 %
вчительства з нижчою освітою, і це в більш щасливих округах. На Поділлі ж відсоток вчителів з
нижчою освітою досягає 46 %. А тому головну увагу звернено на підвищення педкваліфікації старого
та підготовку нового кадру вчителів". У зв’язку з цим, у поточному році було організовано центральні
короткотермінові курси для польських учителів на 85 осіб; в Бердичеві було переведено окружні
курси на 20 учителів; було намічено організацію та відкриття таких же курсів і по других округах. У
Москву на курси перепідготовки польських учителів з України було командировано 12 осіб [14: 185187].
У 1926 – 1930 роках на базі Преславського болгарського технікуму діяли Всеукраїнські курси
підвищення кваліфікації вчителів, де навчалися також і педагоги з Кримської АСРР [15].
Питання розвитку національно-культурного будівництва для національних меншин у 20-30-х роках взагалі і становлення та розвитку професійно-педагогічної освіти зокрема було одним із перших
на порядку денному й набуло планового цілеспрямованого характеру. Це засвідчує той факт, що ЦК
КП (б)У протягом досліджуваного періоду понад 70 разів розглядав питання його здійснення, а саме:
робота національних шкіл розглядалася 15 разів, середніх і вищих навчальних закладів – 37 разів,
підготовка національних педагогічних кадрів – 9 разів, діяльність наукових установ – 18 разів [16:
54].
Отже, період 20 – 30-х років цілком справедливо можна вважати в Україні періодом національного
відродження, коли на фоні політики коренізації-українізації і в її контексті могутній імпульс для
свого розвитку отримала освіта й культура національних меншин, що населяли тогочасну територію
України. В цей період завдання національно-культурного будівництва для задоволення потреб
національних меншин в цілому і справа становлення та розвитку професійно-педагогічної освіти
зокрема була піднесена на рівень державної ваги. Аналіз досліджуваного питання вказує на те, що
хоча становлення та розвиток професійно-педагогічної освіти для національних меншин
супроводжувався значними труднощами, як організаційними так і матеріально-технічними, проте
втілення її в життя дало неабиякі результати. Реалізація національної політики в освіті серед
національних меншин у сучасних умовах має стати предметом наступних детальних розвідок.
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Войналович Л.П. Становление и развитие профессионально-педагогического образования для
национальных меньшин в Украине в 20 –30-х годах ХХ столетия.
В статье на основе архивных материалов и других источников рассмотрены проблемы становления
и развития сети професионально-педагогического образования для национальных меньшин в Украине
в 20 –30-х годах ХХ столетия. Исследовано политику руководства относительно организации и
функционирования заведений профессионально-педагогического образования для национальных
меньшин.
Voynalovich L.P. Formation and development of teachers’ training education for national minorities in
Ukraine in the 20 – 30-s of the 20-th century.
Relying on historical archive materials and other sources, the article investigates the problems of the
formation and development of the system of teachers’ training education for national minorities in Ukraine
in the 20 – 30-s of the 20-th century. The government’s policy concerning the organization and functioning of
the teachers’ training institutions for national minorities is studied.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДИДАКТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ
У статті розглядається новітня технологія навчання – модульно-рейтингова. Пропонуються різні
моделі запровадження такої системи: американська, німецька, литовська, російська та українська.
Розглядаються їх основні характеристики. Описуються характеристики модульно-рейтингової
системи навчання, визначені розробниками різних версій.
Стрімке зростання інформаційного потоку в умовах значного розширення ділових, професійних і
культурних зв’язків України з зарубіжними країнами зумовлюють необхідність високоякісної
підготовки спеціалістів, обов’язковим компонентом якої є опанування іноземної мови. Спілкування
іноземною мовою сприяє розширенню наукових зв'язків, встановленню плідних професійних
контактів та обміну інформацією, гідному представленню світовій громадськості досягнень України в
галузі науки й техніки, формуванню широкого загального та лінгвістичного світогляду.
Все це зумовлює необхідність нових підходів до навчання іноземної мови як обов’язкової
навчальної дисципліни у вищому закладі освіти, впровадження в навчальний процес інноваційних
технологій навчання. Традиційні методики, шляхи та способи формування у студентів навичок і вмінь
іншомовного спілкування не завжди дозволяють отримати якісні результати. На нашу думку,
традиційна система організації процесу навчання іноземної мови у вищому закладі освіти, яка
базується на пасивній передачі інформації, знань та їх накопиченні студентами шляхом
запам’ятовування, має достатньо значних недоліків. Як альтернатива традиційному підходу зараз
розглядається модульний підхід до організації навчального процесу.
Метою нашої статті є порівняльний аналіз дидактичних моделей модульного навчання та вибір
найбільш ефективної для навчання студентів економічних спеціальностей у коледжі.
Серед інноваційних підходів до організації навчального процесу в сучасній вищій школі найбільш
змістовними, на нашу думку, є науково-експериментальні проекти щодо реалізації модульнорейтингової системи навчання q контролю за успішністю студентів А. Алексюка, К. Вазіної,
П. Юцявічене, Дж. Рассела , Є. Сковіна, П. Третьякова, А. Фурмана.
Для розмежування дидактичних моделей модульного навчання нами використані такі теоретичні
засади: а) історико-еволюційний підхід щодо обґрунтування модульного навчання як дидактичної
системи; б) логіка розвитку загальноосвітньої теорії модульного навчання від простих програмовометодичних засобів до надскладних організаційно-управлінських комплексів і соціально-культурних
систем.
Серед моделей модульного навчання найбільш визнаними є: американська, англійськка, німецька,
литовська, російська, українська.
Проаналізуємо докладніше кожний із підходів.
Американський підхід. Вперше в історії освіти (60-ті роки XX ст.) модульне навчання з’явилося в
США після того, як S. Postlethwait [1: 15] і Russel [2: 38] запропонували концепцію одиниць змісту
навчання, згідно з якою невелику порцію (одиницю) навчального матеріалу можна вважати
автономною темою й вільно інтегрувати у навчальну програму. Такий вид навчання був названий
"мікрокурсами" або "мінікурсами", їх зміст і обсяг визначався дидактичними завданнями. Мінікурси
швидко впроваджувалися в багатьох університетах США, Канади, а пізніше і Європи. З виникненням
першого педагогічного досвіду застосування концепції одиниць змісту навчання було сформульовано
поняття "модуль" (module – лат. – міра) і, відповідно, "модульне навчання" (modular instruction). Різні
вчені пропонували різні визначення модуля. Так, його називали: 1) навчальним пакетом, що включає
одну концептуальну одиницю навчального матеріалу [2: 25]; 2) замкненою самостійною одиницею
запланованої серії навчальної діяльності, що побудована таким чином, щоб допомогти студенту
досягти певної чітко визначеної мети [3: 21]; 3) однорідним навчальним блоком, що виконує відносно
самостійну функцію або охоплює певну сферу діяльності [4: 39].
У технології використані прогресивні ідеї американських психологів Дж. Керролла, Б. Блума,
Дж. Блока та ін. [5: 43], які запропонували таку організацію навчального процесу, яка забезпечує
повне засвоєння матеріалу практично всіма студентами незалежно від рівня їх здібностей.
Дж. Керролл звернув увагу на те, що в традиційному навчальному процесі завжди фіксуються
параметри умов навчання (однакові для всіх навчальний час, спосіб пред’явлення інформації, оцінки
знань та ін.). Єдине, що залишається незафіксованим, – це результати навчання. Дж. Керролл
запропонував зробити постійним, фіксованим параметром саме результати навчання. У такому
випадку умови будуть змінюватися, пристосовуючись до досягнення всіма студентами заздалегідь
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заданого результату. Цей підхід був підтриманий і розвинений Б. Блумом, який висунув гіпотезу про
те, що здібності студента визначаються темпом його учіння не за усереднених, а за оптимально
підібраних умов. Ця гіпотеза в основному була підтверджена екпериментальними даними: високих
результатів за оптимальних умов досягають студенти не тільки з високим рівнем здібностей, але й із
середніми і нижче середніх. Загальна установка викладача в умовах нової технології: всі студенти
здатні повністю засвоїти необхідний матеріал, і його завдання – правильно організувати навчальний
процес, щоб надати їм такі можливості [6: 130] Точне визначення еталону (критерію) повного
засвоєння для всього курсу і окремих тем стало одною з провідних вимог і в технології модульного
навчання. На цьому варто наголосити у зв’язку з тим, що цей аспект залишився поза увагою авторів
різних підходів модульного навчання, як і те, що творці технології повного засвоєння наполягали на
абсолютній конкретизації та доступності мети навчання. При цьому функції викладача варіювалися
від інформаційно-контролюючої до консультативно-координуючої. Корекція навчального процесу
проводилася тільки після визначення рівня досягнення студентами вагомих, узагальнених фрагментів
змісту, що забезпечувало ґрунтовний індивідуальний підхід до кожного.
Отже, реалізація модульного підходу у сфері освіти передбачає більш повне врахування потреб,
інтересів і здібностей студентів, надає ширший простір для вияву їхньої активності. Так, у системі
програмового навчання матеріал ділиться на невеликі, тісно пов’язані між собою частини, що,
поступово ускладнюючись, обов’язково мають автономну дидактичну мету. Природно, що за таких
умов індивідуалізація змісту здійснюється крок за кроком у зіставленні з корекцією навчальної
діяльності студентів, що зрештою приводить до простого заучування. За модульного навчання
корекція проводиться після визначення рівня досягнення студе нтами вагомих дидактичних цілей,
тобто більш-менш узагальнених фрагментів освітнього змісту. У модульних навчальних ситуаціях
студент дістає право вибору шляхів індивідуалізованого пізнання. В американській моделі
модульного навчання основну роль відводить структурно-організаційним компонентам навчання
послідовність різновтілених навчальних занять, що реалізують відносно цілісні фрагменти
дидактичного змісту. В такому досвіді модулі – відносно завершені 30-, 20- і 15-хвилинні заняття, що
вирішують різноаспектні освітні завдання і, характеризуючись організаційною різноманітністю,
охоплюють протягом дня (а це від 20 до 24 модулів) великі (більше 100 осіб), середні й невеликі
групи (до 12 осіб) студентів та реалізуються певний час за індивідуальною програмою. Очевидно, що
гнучкий спосіб проведення занять вимагає глибоко продуманої підготовки їх змісту й щонайперше
відбору навчального матеріалу для різноспрямованих короткочасних занять [7: 21].
Отже, американський підхід мав первинне визначення модульного навчання. Вже на той час
прогресивні американські дослідники підкреслювали роль модульної системи як такої, що дає змогу
задовольняти пізнавальні потреби студентів та стимулювати їх ініціативу та самоактивність. Саме
американська версія містить перший педагогічний досвід, визначення поняття “модуль”,
характеристику модульного навчання, що можуть стати основою багатьох досліджень.
Німецька версія визначає модуль як таку програмову-змістову одиницю відносно завершеного
циклу навчання, що характеризується дидактичною виваженістю цілей, форм, методів і засобів
роботи викладача зі студентами. У контексті виконання цих завдань обґрунтується теорія і
вдосконалюється практика створення модульних навчальних програм [4: 43].
Основою конструювання такого рівня програм є принципи, критерії та правила відбору змісту
певного навчального курсу, як завершеності сукупності змістових модулів (знання, вміння і навички).
Ця сукупність, насамперед, оформлюється у вигляді єдності базових полівалентних модулів, що
відкривають курс, і похідних – бі- та одновалентних, що є продовженням попередніх і більш-менш
явним підґрунтям наступних.
Литовська модель обґрунтована П. Юцявічене, яка розглядає системну цілісність педагогічної
системи й цілеспрямованість адаптивної діяльності викладача і студента, лектора і слухача, за якої
перші реалізують управлінську функцію, а основні – самоуправлінську. При цьому основним для
визначення мети, змісту й методики цієї інноваційної системи є принцип модульності.
Принцип модульності вимагає організації навчання за окремими функціональними вузламимодулями, які поєднують зміст, форми й методи роботи викладача та студентів, визначає
конструювання навчального матеріалу таким чином, щоб він забезпечував досягнення кожним
студентом чітко визначених перед ним дидактичних цілей. Матеріал має бути поданий настільки
завершеним блоком, щоб була можливість конструювання єдиного змісту навчання з окремих
модулів. Основні принципові вимоги, викладені П. Юцявічене, можна звести до таких: сукупність
окремих навчальних документів, що складають окремий модуль, передбачає інтеграцію в єдиній
дидактичній меті окремих дидактичних завдань; динамічність і гнучкість передбачає можливість
зміни (заміни) змісту кожного елемента й відповідно кожного модуля з урахуванням діагностики
індивідуальних можливостей і соціального замовлення; дієвість та оперативність знань і їх системи
передбачає не лише набуття знань, а й оволодіння видами діяльності й способами дій, які студент
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може вільно й самостійно застосувати в практичній діяльності; професійна й пізнавальна
компетентність викладача вимагає: майстерності та власного творчого стилю викладача у володінні
пояснювальними, проблемними, дослідницькими, діагностичними методами, у створенні та
вдосконаленні модулів і їх елементів, забезпечення вільного вибору студентами доступних і цікавих
для них методів і шляхів освоєння змісту навчання; паритетність викладача і студентів у нових
умовах навчання передбачає максимальну активність того, хто навчає, і широке втілення
консультативно-координуючої функції наставника, спільний пошук оптимального шляху (способу,
темпу тощо) навчання, трансформацію управління в самоуправління.
На основі цих принципів під керівництвом П. Юцявічене створено модульні програми для
дипломного проектування, які виявили високу ефективність під час експериментального
впровадження у практику шкільного, вузівського й післядипломного навчання. Так, автором
встановлено, що ефективність навчання в експериментальних студентських групах, які навчаються за
модульною технологією у 1,8 разів вища, ніж у контрольних, які працюють за традиційною
організаційною схемою. А з уведенням модульного навчання у практику інститутів підвищення
кваліфікації продуктивність освітнього процесу слухачів зростає на 25 % [8: 158, 9: 76].
Російська модель модульного навчання обґрунтована в наукових працях К. Разіної і стосується
переважно системи післядипломної педагогічної освіти. Теоретико-методологічну основу цієї версії
становить універсальна структура модуля, яка фіксує системне відображення світу в діяльності,
дослідження її структури, функцій, норм, способів і результатів функціонування. Завдяки модулю
педагог дозує зміст, розуміє, яка інформація обговорюється, студент же усвідомлює, що саме він
"приймає" і для чого йому це потрібно. Цілі педагога й слухачів можуть центруватися на двох
моментах: або на структурі системи (елементи, норми зв’язки функції, властивості), або на методі
функціонування (норми, алгоритми, за якими працює система) [10: 5].
Метою модульного навчання, з точки зору російської дослідниці, є саморозвиток людини шляхом
створення для студентів (слухачів) розвивального простору, що керується культурними цінностями й
функціонує за об’єктивними нормами. Повноцінність такого простору визначають дві передумови:
зміст навчання (його системність, організація, дозування тощо) та технологія (у тому числі
механізми) взаємодії педагога та студента. Інтегративною моделлю розвивального простору є
проблема ситуації, тобто така організація одиниці модульного навчання, яка містить у собі системи,
пов’язані між собою різними нормативними відношеннями, соціальними еталонами, духовними
вартостями.
Українська версія модульного навчання запропонована відомим українським дидактом
А. Алексюком і стосується перебудови навчально-виховного процесу вищого закладу освіти.
Враховуючи здобутки англійської педагогічної науки, автор реалізує між предметно-модульний
підхід до побудови змісту навчання, в результаті чого навчальний курс ("Педагогіка", "Історія і теорія
освіти") диференціюється на кілька модульних тем, що одержують назву основного
фундаментального поняття. Модуль, з точки зору А. Алексюка, відносно самостійна частина
навчального процесу, яка містить, насамперед, одне або кілька близьких за змістом і
фундаментальних за значенням понять, законів, принципів. Засвоєння модуля розпочинається
оглядово-установчою лекцією. Далі передбачено індивідуальну самостійну навчальну роботу,
консультації, групові тьюторські заняття за опрацьованими джерелами, що в сукупності складають
зміст модуля.
Логіка розвитку освітнього процесу така:
1. Оволодіння змістовим модулем спочатку під час настановчо-оглядові лекції, в процесі
самостійної пізнавальної роботи студентів, групових та індивідуальних консультацій і, зрештою, на
групових тьюторських заняттях.
2. Невелика письмова робота, дискусія за змістом опрацьованих завдань, евристична бесіда,
рольові та ділові ігри, що є обов’язковими різновидами навчальної роботи студентів на кожному
тьюторському занятті.
3. Звіт студента за змістом конкретного модуля вважається прийнятим, якщо він опрацювавши
необхідний мінімум літературних джерел (позначка "Х"), під час співбесіди з викладачем
продемонструє розуміння головних ідей модуля та аргументовано (письмово й усно) викладе їх.
4. Виконання навчальних завдань (дострокове, вчасне, відстрочене) оцінюється певною кількістю
залікових одиниць, облік яких ведуть як викладач, так і сам студент, в результаті чого визначається
загальна оцінка успішності вивчення предмета ("5", "4", "3").
5. За академічними показниками кожного навчального року (загальна сума набраних залікових
одиниць) визначаються найкращі студенти з предмета, які рекомендуються до аспірантури [11: 53].
Отже, модульна система відрізняється від традиційної за сукупністю базових компонентів –
призначенням і змістом освіти, функціями викладача та слухача, технологіями та методичним
забезпеченням педагогічної взаємодії, вимогами до наукового проектування й досвідного втілення
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цілісного функціонального циклу навчального модуля. Саме це дає підстави визначити її як
інноваційну, і що комплексно (теоретично і практично, культурно й соціально, дидактично та
психологічно) розвиває національну освіту в напрямі гуманізації й демократизації суспільства.
Водночас вона вдало використовує здобутки як традиційної шкільної практики, так і досвіду
наукового пошуку інноваційних систем за кордоном. Це стосується не тільки вихідних ідей (культура,
розвиток) і принципів (ментальності, духовності, розвитковості, модульності), а й правил і норм
наукового проектування, умов і процедур мистецького втілення неперервної педагогічної взаємодії
педагога та студентів.
Ще один варіант української моделі модульного навчання розробляється впродовж останнього
десятиліття як теорія, методологія, технологія та експериментальна практика інноваційної
дидактичної системи модульно-розвивального навчання. Цей проект здійснює кафедра
експериментальних систем освіти Державної академії керівних кадрів освіти АПН України під
науковим керівництвом А. Фурмана у 18-ти навчальних закладах України. Мета фундаментального
експерименту полягає у створенні соціально-культурної моделі національної школи, яка б
забезпечувала виховання компетентного громадянина демократичного суспільства стійкого розвитку.
Це, передусім, означає наявність в інноваційному освітньому просторі духовної особистості, здатної
реалізувати свій кращий розумовий, соціальний і творчий потенціал кожного моменту навчання,
забезпечити внутрішню якість і соціальну продуктивність індивідуального життя. А. Фурман,
досліджуючи нову технологію на теоретичному та експериментальному рівнях, зазначає, що в
кожному значенні термін "модуль" не має психолого-педагогічного змісту (наприклад,
відокремлювана, відносно самостійна частина якоїсь системи, організації, пристрою чи уніфікований
вузол радіоелектронної апаратури). Ось чому буденно констатують, що в педагогіці модуль – це
функціональний вузол навчально-виховного процесу, довершений блок дидактично адаптованої
інформації. Подібні визначення є неповними. Тому необхідно, на думку А. Фурмана, чітко розрізняти
дидактичний, навчальний і змістовий модулі. Дидактичний модуль – це виважений концептуальний
опис методики викладання певного навчального курсу, що забезпечує вирішення окремої групи
розвивально-академічних цілей і завдань та проектується як чітко обґрунтоване й відносно
локалізоване психосоціальне зростання викладача і студента протягом півріччя чи навчального року.
Навчальний модуль – відносно самостійна, цілісна частина реального навчально-виховного процесу,
яка завдяки єдиному технологічному циклу поєднує змістовий і формальний, процесуальний і
результатний модулі. Змістовий модуль – науково адаптована, відкрита і взаємозалежна система
знань (теорії, закони, поняття), норм (алгоритми, програми, інструкції, технології) і цінностей
(ставлення, оцінка, наслідки рефлексії тощо), яка визначається науковим проектом змістового модуля,
сценарієм інваріантних технологій повноцінного модульно-розвивального процесу, міні-підручником
і дістає процесуально-функціонального втілення в міні-модулі, тобто кількох формальних модулях
[12: 62].
Підсумовуючи результати аналізу основних підходів до організації модульного навчання,
визначимо, що ця дидактична модель пройшла значну еволюцію від обґрунтування змістового модуля
до багатовимірних модульних систем організації вищої освіти. Розвиток нових аспектів реалізації
принципу модульності пов'язаний з розширенням завдань, змісту, структури, термінологічного й
змістовного наповнення більш складних підходів до модульного навчання. Проте, системні
дидактичні модулі досягли технологічного рівня апробації теоретичних підходів і схем. Тому це
питання потребує окремого наукового втілення.
Отже, запровадження дослідниками і творчими педагогами нових технологій є реальною
відповіддю на гостру потребу сучасного демократичного суспільства в підготовці гуманістичної,
освіченої, працьовитої, культурної, творчої й одночасно конкурентноздатної промислової
особистості, спроможної самостійно відповідати за свою долю, самостійно й результативно
розв’язувати життєві й професійні проблеми, реалізувати свій творчий потенціал.
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Иванцова О.П. Сравнительный анализ дидактичных моделей модульного обучения.
В статье рассматривается новейшая технология учебы – модульно-рейтинговая. Предлагаются
разные модели внедрения данной системы: американская, немецкая, литовская, российская и
украинская. Рассматриваются их основные характеристики. Описываются характеристики
модульно-рейтинговой системы учебы,которые определены разработчиками разных версий.
Ivantsova O.P. Comparative analysis of module studies didactic models.
The studies newest technology module-rating is examined in the article. Different models of this system
introduction: American, German, Lithuanian, Russian and Ukrainian are offered. Their basic descriptions
are examined. Descriptions of the module-rating studies system, certain by different versions developers are
described.
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ФРАГМЕНТАРНОГО ЗАСТОСУВАННЯ В ЗОШ МЕТОДІВ
НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ
У статті пропонується шляхом введення в ЗОШ елементів нарисної геометрії спростити доведення
стереометричних пропозицій, а отже, посилити конструктивну складову й розуміння учнями їх суті.
Наведено конкретні приклади оптимізованого рисунково-символічного обґрунтування комплексних
позиційних тверджень стереометрії.
Проблема. Вже тривалий час спостерігається прикрий для нас, фахівців, якісний спад в оволодінні
основами геометрії в середніх загальноосвітніх закладах, всупереч тому, що геометрія найкраще
розвиває просторові уяву та уявлення учнів, привчаючи молодь образно мислити, створюючи
передумови зображувальних форм життя, що є потужним фактором творчого підходу в багатьох
галузях знань, ефективного вирішення, при нагоді, нестандартних прикладних задач науки й техніки.
Геометрії навчають традиційно, починаючи системну постановку й розв’язання пропозицій на
площині з наступним переходом до об’єктів тривимірного простору. Така традиція ніби-то
підтверджує загальну педагогічну істину: "від простого до складного", хоча стосовно геометрії ця
істина повинна бути уточнена. Справа в тому, що площинні міжелементні зв’язки й відношення не
завжди дохідливіші просторових, тобто об’ємних взаємозалежностей і виражень. Стереометричні
зображення фігур та їх комбінацій "без правил" теж, за певних умов, не розкривають вичерпно
геометричну суть об’ємних геометричних конструкцій, наприклад, у розв’язуванні метричних задач
на проекційних кресленнях-картинах.
Взагалі дитина природно сприймає дійсність в об’ємі. Малювання і креслення теж сприяють
ефективному розвитку об’ємного мислення. Тому початок вивчення геометрії з суто площинних
властивостей фігур планіметричного многовиду через оригінальне зображення останніх може дещо
стримувати активний розвиток творчої об’ємної уяви школярів.
На наш погляд, розвиток просторових уявлень та уяви учнів поліпшиться при виваженому
застосуванні в навчальному процесі методів нарисної геометрії в їх елементарному поданні. Крім
того, вказаний підхід буде сприяти кращому розумінню першопредмету, що важливо, бо просторове
об’ємне мислення засобами конструктивної геометрії (зокрема нарисної) значно ефективніше в разі
одномоментного охвату дійсності, ніж формальне аналітичне.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нами не виявлено фундаментальних наукових статей
та посібників, в яких розглядалося б досить обґрунтоване і результативне застосування методів
нарисної геометрії в шкільному курсі дисципліни. Про можливість формування й розвитку образного
мислення учнів шляхом конструктивного розв’язування багатьох притаманних предмету питань є
багато літератури [1; 2; 3]. Наукові аспекти методики навчання побудовній метричній геометрії в
найближчі минулі роки розглядались дещо у звужених рамках, локально, не піднімаючись до
широких узагальнень і без побудови збагачених теорій, іноді опускаючись до нюансів. Такий стан
певною мірою привів до вищевказаного спаду в оволодінні прийомами й методами метричної
евклідової геометрії випускниками ЗОШ та й навіть вищих педагогічних НЗ.
Не можна стверджувати, що зовсім не було творчих, талановитих праць із методики навчання
геометрії в середніх і вищих закладах освіти. Шкода, але їх перелік свідчить, що це швидше
виключення з правил, ніж правило. Вченими розглядалися окремі важливі аспекти підвалин
конструктивної метрики в розділі "Стереометрія" [4; 5; 6].
Необхідно також зауважити, що на цьому етапі вироблення новітніх методологічних схем і засад
навчання геометрії, не зліквідована традиція заміни дещо недосконалих геометричних прийомів
доведення теорем, особливо стосовно об’ємних геометричних конструкцій, пов’язаних із точною
метрикою, розширеними словесними поясненнями, які органічно призводять до нівелювання і
нехтування можливостями графіки.
Мета, постановка завдання. Виходячи з нагальної потреби поліпшення якісної складової у
виробленні вмінь і навичок образного мислення учнів із метою поліпшення результативності
навчання геометрії, що надважливо, доцільно в програмах ЗОШ передбачити певні фрагменти
(принципи, прийоми, методи) нарисної геометрії, які здатні поглибити та розширити можливості
© Фонарюк О.В., Ленчук І.Г., Лось Л.В., 2007
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розуміння предмету взагалі та посприяти ефективному розвитку просторових уяви і уявлень
випускників ЗОШ. Крім зазначеного, введення і наступне використання методів нарисної геометрії
дозволить познайомити учнів з точною (метрично розмірною) метрикою, особливо в розв’язуванні
досить цікавих задач на перпендикулярність прямих і площин та на перетини поверхонь і тіл.
Виклад основного матеріалу дослідження. В існуючій практиці формального розкриття
об’ємних закономірностей геометрії рисунок, що є "ключем" до результату, нерідко сам по собі
результату не вміщує. Тому для кращого розуміння реального відображення ситуації в мозку,
доцільно поставити рисунок на перше місце, зробити багатоінформативну демонстрацію
геометричної пропозиції, тобто, крім ілюстративної функції, надати рисунку функцію повного
доведення, що вирішує найбільш важливі або важкі питання, наприклад, точного вирішення
різноманітних позиційних і метричних задач.
Досягнення поставленої мети розкриємо на доведенні лише двох простих, проте цікавих теорем.
Теорема 1 (Т.1). Через точку, що не лежить на двох мимобіжних прямих лініях, можливо провести
пряму і притому тільки одну, яка перетинає задані мимобіжні прямі.
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Доведення. На рис. 1 зображена умова теореми і наведено логіко-аналітичний запис умови. На
рис. 2 геометрично розкрито з допомогою методів нарисної геометрії [7; 1], доведення теореми Т.1,
що разом із логіко-аналітичним записом, розміщеним під рис. 2, повністю розкриває суть і всі нюанси
доказу достовірності Т.1. Використовуються логіко-аналітичні знаки та графічні особливості побудов,
а саме: малі латинські літери позначають лінії (в нашому випадку прямі лінії); площини позначаються
великими літерами грецького алфавіту, до позначення проекцій площин додаються числові індекси;
горизонтальна площина проекцій позначається великою грецькою літерою Π з індексом 1,
фронтальна – Π з індексом 2; на додаткових площинах проекцій – індекси 4, 5. Така ж особливість
індексації позначень ліній та точок. Точки позначаються або великими латинськими літерами, або
арабськими цифрами. Квантори, кон’юнкція та імплікація – позначені традиційно [8; 9; 10; 1].
Теорема 2 (Т.2). Через дві мимобіжні прямі лінії завжди можливо провести тільки одну пару
паралельних між собою площини.
Доведення. На рис. 3 зображена графічна умова теореми 2 і наведено логіко-аналітичний запис
умови. На рис. 4 показане графічне доведення теореми з використанням методу заміни площин
проекцій. Під рис. 4 дано логіко-аналітичний запис теореми. По ходу доведення зроблені три
аналітичні пояснення, хоча для фахівця їх доцільність сумнівна.
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Доведення тверджень Т.1 і Т.2 рисунково, в загальногеометричній формі подано відповідно на
рис. 5, 6.
Вивчення графічних доказів Т.1 і Т.2 в якійсь мірі свідчить, що вербальний запис і пояснення
цього дійства при якісному графічному розкритті може бути зайвим, якщо, звичайно, учні засвоїли
основні поняття та привчені до творчого осмислення геометричних побудов.
На наш погляд, за нинішніх умов наукового забезпечення процесу навчання шкільній геометрії є
бажаними напрацювання і закладання основ теорії оптимізації доведень геометричних теорем у
найбільш складній царині, а саме, в об’ємних геометричних конструкціях. Причому ця теорія повинна
бути аксіоматичною не лише з метою дотримання традицій в геометрії (аксіоми Евкліда), а й
враховуючи досить високий рівень логіко-математичної розробки методу аксіоматизації на сьогодні.
Відмітимо коротко деякі головні моменти. Вважається, що вся теорія потенційно сконцентрована в
поняттях (термінах), вважаючи їх абстракціями, що відображають суттєві ознаки об’єктів вивчення. У
побудові теорії доцільно мінімізувати її вихідні посилання, тобто намагатися привести до найменшої
кількості основних понять і аксіом. Теоретичним вираженням логічної завершеності наукової теорії є
формалізація, якщо вона зв’язує структуру теорій: принципи, судження, поняття, аксіоми, теореми,
наслідки, закони та інші елементи теорії. Основна мета формалізації – доповнити та уточнити знання.
Побудова теорії, як аксіоматичної, забезпечує строгість її структури, захищає від свавілля при
визначенні істинності наукових тверджень. Вдала аксіоматизація теорії засвідчує сталість знань у
відповідній галузі науки. Прийнята система аксіом повинна відповідати вимогам несуперечності,
повноти й незалежності. Хоча аксіому нерідко визначають як теорему, доведення якої присутнє в її
формулюванні, або як повністю зрозуміле (із практики) судження, в істинності якого немає сумнівів,
побудова аксіом іноді викликає великі труднощі та протиріччя. Згадаймо аксіому паралельності
прямих ліній, або аксіому вибору, або аксіому детермінованості [11]. Останні з указаних аксіом (що
віднесені до теорії множин) фактично мають протиріччя між собою, аксіома вибору незвична за
формулюванням. Ці аксіоми теж викликали негативне ставлення до них багатьох відомих
математиків. Виходячи із сказаного, в математиці зародилася традиція вказувати авторів аксіом, щоб
знати, хто на себе має взяти відповідальність на період оприлюднення та критики аксіом. Тому першу
аксіому теорії, яку ми почали оприлюднювати, пов’язуємо з іменем проф. Л. В. Лося.
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Аксіома 1 (А.1). Доступність
змісту
доведення
будь-якої
геометричної
пропозиції
характеризується відсутністю необхідності словесних пояснень в її обґрунтуванні.
Аксіома 1, образно кажучи, "відкриває" "Теорію оптимізації доведення теорем об’ємних
геометричних конструкцій з точною метрикою отриманих результатів", про яку ми поки що
заявляємо декларативно. Створення такої теорії – відповідальний крок, який потребує вже на самому
початку оцінювання і науковців-математиків, і математиків-практиків наскільки це важливо в
загальному руслі виконання завдань, поставлених перед загальноосвітньою школою нинішнім
переломним періодом в житті України. Українська загальноосвітня школа не може стояти осторонь
від важких випробувань, які знову насуваються на українську економіку. Найближчим із них є вступ
України до Світової Організації Торгівлі (СОТ). Цей вступ вимагає інтенсивної підготовки сучасних
спеціалістів по створенню нової техніки та продукції взагалі на високому конкурентноздатному рівні,
тому що після вступу в СОТ Україна стане відкрита для товарів більшості країн світу майже без
митних бар’єрів, а це може привести до великих втрат в економіці, бо багато українських підприємців
випускають не конкурентноздатну продукцію й можуть повністю зупинити виробництво.
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Висновки. Враховуючи, що середні загальноосвітні заклади готують майбутнє України в
найближчій та подальшій перспективі, необхідно невідкладно відреагувати на такий відповідальний
виклик часу, зокрема з приводу вступу України в СОТ.
Гарантоване досягнення високої якості підготовки сучасних спеціалістів у ВНЗ вимагає від ЗОШ
термінового покращення навчання молоді в напрямку глибокого засвоєння правил і законів
математики. Особливо це потрібно для математизації прикладних наук із метою організації найбільш
ефективного виробництва. Важливу роль у цьому процесі може відіграти геометрія. Тому
удосконалення викладання шкільної геометрії надзвичайно доцільне.
Геометрія повинна мати орієнтовано прикладний характер, розвиваючи в молоді інтерес до
будівництва, архітектури, сільського господарства, до машин, верстатів із числовим програмним
управлінням, робототехніки тощо, тобто взагалі до матеріальної складової розвитку людства.
Паралельним напрямком, простим впровадженням законів геометрії в ЗОШ повинно бути повноцінне
креслення, обов’язково з основами конструювання, тому що теоретична сторона креслення базується
значною мірою на розвинутій геометрією здатності творчого уявлення, уяви та образного мислення.
Геометрія, поєднуючи "живу уяву зі строгою логікою", передає технічним наукам точність і
визначеність побудови геометричних форм, що створює широкі можливості розв’язування
прикладних задач. Шкільна геометрія, збагачена методами нарисної геометрії, збільшить органічне
поєднання інженерної графіки та багатьох технічних наук, що підвищить їх прикладну ефективність.
Перспектива подальших досліджень у такому напрямку вбачається в створенні "Теорії
оптимізації доведень теорем об’ємних геометричних конструкцій з точною метрикою отриманих
результатів", яка на основі творчого введення елементів нарисної геометрії в шкільну геометрію
дозволить покращити й поглибити навчання першопредмету, що дуже важливо для процесу
підготовки сучасних спеціалістів промисловості й сільського господарства України.
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Фонарюк Е.В, Ленчук И.Г., Лось Л.В. Целесообразность фрагментарного применения в
общеобразовательной школе методов начертательной геометрии.
В статье предлагается путём введения в общеобразовательной школе элементов начертательной
геометрии упростить доказательства стереометрических предложений и, таким образом, усилить
конструктивную составляющую и понимание учениками их сущности. Приведены конкретные
примеры оптимизированного рисуночно-символического обоснования комплексных позиционных
утверждений стереометрии.
Fonaruk O.V., Lenchuk I.G., Los’ L.V. Practicability of fragmentary application of descriptive geometry
methods in secondary schools.
The article considers introducing the elements of descriptive geometry to simplify the demonstration of
stereometrical proposition at secondary school, which will facilitate students’ understanding and enhance
the constructional component. The authors put forward specific examples of optimized illustrative symbolic
rationale of complex positional stereometrical statements.
103

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
УДК 81’1
Т.Р. Кияк,
доктор філологічних наук, професор
(Київський Національний університет імені Тараса Шевченка)

ФУНКЦІЇ ТА ПЕРЕКЛАД ТЕРМІНІВ У ФАХОВИХ ТЕКСТАХ
У статті проаналізовано проблеми перекладу термінів у фахових текстах. Описано особливості
лексики фахового тексту, подається її класифікація. Виділено закономірності побудови фахових
текстів, проаналізовано та класифіковано фахові мови. Наведено основні рекомендації щодо
термінологічних аспектів перекладу.
Об’єктом дослідження фахових мов (інакше "спеціальні мови", "технолекти") є особливості мови
певної галузі науки. При цьому фахова мова до певної міри протиставляється загальновживаній мові,
хоча словниковий запас першої бере початок саме з другої. Але якраз проблеми, пов’язані зі
специфічною лексикою фахових мов, породили необхідність виділення окремої науки –
термінознавства. У той час, як наука про фахові мови має на меті дослідження власне мови певної
сфери науки й техніки, предметом дослідження термінознавства є не мова як така, а саме термін як
єдність поняття і назви. Таким чином, термінознавство включає і понятійну сферу певної фахової
галузі.
На перших порах дослідження фахових мов стосувалося виключно професійної лексики. Лише
недавно воно виокремилося у власну гілку лінгвістики, хоча залишається дуже тісно пов’язаним із
термінознавством. Фаховою мовою можна називати "сукупність усіх мовних засобів, які
застосовуються у професійно замкнутій сфері комунікації з метою забезпечення порозуміння між
людьми, які працюють у цій сфері" [1: 53]. До цієї дефініції варто додати ще й той факт, що
функціонування цієї мови забезпечується винятково чітко встановленою термінологією.
Фахові мови зрідка термінуються в німецькій мові як "Arbeitssprache", "Berufssprache",
"Gruppensprache", "Handwerkersprache", "Sekundärsprache", "Sondärsprache", "Standessprache",
"Fachsprache". Особливість фахових мов полягає в наявності спеціального, орієнтованого на потреби
певного фаху набору лексичних одиниць, які мають усе ж плавні та гнучкі зв’язки зі
загальновживаною лексикою, яка теж присутня у фаховій мові. З іншого боку, остання відрізняється
специфічною частиною вживання певних граматичних, синтаксичних, стилістичних засобів.
Всю лексику фахового тексту можна поділити на 4 види:
1) терміни певної галузі, які мають власну дефініцію;
2) міжгалузеві загальнонаукові термінологічні одиниці (в т.ч. терміни суміжних наук) –
наприклад, поширені терміни філософії, політології, математики, філології та под.;
3) напівтерміни або професіоналізми, до яких можна віднести й номенклатури, щоправда
професіоналізми, як правило, можуть тлумачитися, напротивагу номенклатурним одиницям (пор.
професіоналізм "Beiβzange" та "Opel-Vectra");
4) професійні жаргонізми, які не претендують на точність та однозначність, мають великий рівень
образності та емотивно забарвлене значення (наприклад, "Нехе" – "підйомник матеріалів на будові",
"Schieβbude" – "ударний інструмент джазової капели").
Динаміка фахових мов часто віддаляє їх від вихідної бази загальнолітературної мови та може
призвести до виникнення непорозумінь між фахівцем та нефахівцем, творить штучну атмосферу
елітарності.
Фахові тексти мають свою специфіку побудови. Її формують, наприклад, такі ознаки:
1) дієслово втрачає своє часове співвідношення і вживається здебільшого в теперішньому часі;
2) дієслово вживається часто в пасивній формі;
3) дієслово як вид слова відіграє відносно меншу роль;
4) іменник відіграє важливу роль;
5) однина вживається частіше, ніж множина;
6) прикметник вживається відносно часто.
Окремі фахові мови користуються специфічними мовними засобами, які, у свою чергу, можуть
мати місце і в інших фахових мовах. Кілька субмов можуть формувати більші класи з їх спільними
ознаками. Так, серед фахових мов можна розрізняти мови соціальних наук і мови технічних галузей,
які мають не лише специфічні терміносистеми, але й різну організацію тексту, мовну структуру. У
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цьому зв’язку можна запропонувати ієрархічну систему фахових мов та їхніх класів у межах
загальнонаціональної мови. Зрозуміло, не лише субмова права, але й інші субмови поділяються так
само на підвиди (фахові мови).

Національна мова

Фахові мови

Субклас
Соціальні науки

Субмова права

Фахова мова
цивільного права

Загальновживана мова

Субклас
Природничі науки

Субклас

Субмова філософії

Фахова мова
кримінального
права

Субмова
мовознавчих
дисциплін

Субмови

Фахова мова

Схема 1. Схематична структура фахових мов
За рівнем абстрактності фахові мови можна умовно поділити на кілька видів:
1) найвищий ступінь абстрактності (базові теоретичні науки, які використовують штучні
символи, формули);
2) дуже високий ступінь абстрактності (експериментальні науки – комунікація між науковцями,
технарями);
3) високий ступінь абстрактності (мови з дуже великою долею фахової термінології й чітко
обумовленим синтаксисом – прикладні науки);
4) низький ступінь абстрактності (мови з досить значною часткою фахової термінології та
відносно незв’язаним синтаксисом – сфера матеріального виробництва);
5) дуже низький рівень абстрактності (мови з незначною кількістю фахових термінів та
незв’язаним синтаксисом (сфера споживання, торгівля).
До точних наук із високим ступенем абстрактності слід віднести природничі й технічні науки,
оскільки вони зосереджені на універсальних законах, на емпірично доведених засадах, соціальні ж
науки, навпаки, мають герменевтичне спрямування, оскільки їх метою є інтерпретація людського
буття. У технічних дисциплінах особливості та ознаки відповідного предмета мають бути описані
бездоганно, їх мови описують конкретні об’єкти чи феномени, які можна відчути чи виміряти. Мовам
соціальних наук належить описова функція, суть понять встановлюється інтерпретативно.
Лінгвісти (насамперед Б. Гавранек) розрізняють у процесах комунікації чотири функціональні
стилі залежно від диференційованих соціальних потреб:
1)
загальний комунікативний стиль (розмовна мова в побуті, в усному мовленні);
2)
професійний практичний стиль (офіційне спілкування, ділова мова);
3)
науково-теоретичний стиль (мова науки);
4)
естетичний стиль ( мова літератури, поезія).
Фахові мови в цій класифікації представлені двома видами стилів – професійно-практичним та
науково-теоретичним. Визначення фахових мов включає в себе кілька семантичних фрагментів,
насамперед:
а) засіб оптимального розуміння між фахівцями в окремій професійній сфері;
б) наявність специфічної фахової лексики та окремих норм відбору, застосування та частоти
загальновживаних лексичних і граматичних засобів;
в) актуалізація у фахових текстах, які, крім прошарку професійної лексики, містять загальномовні
сегменти, отже, фахова мова не може мати статус відокремленого від загальнонаціональної мови
суб’єкта;
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г) приналежність до фахових текстів професійного мовлення, у той час як до загальномовних
елементів як частини системи мови належать літературна мова, розмовна мова або діалект.
Виходячи з такого дефінування, лінгвісти нараховують сьогодні близько 300 фахових мов. Їх
безоглядне застосування слід обмежувати рамками вузької спеціальності, оскільки їх повне
запровадження у сфері суспільного спілкування призводить до т. зв. "комунікативних бар’єрів",
викликає непорозуміння й може спекулятивно використовуватися з метою певної зверхності,
елітарності. Мабуть, недаремно близько половини громадян (опитування проводилося в Німеччині)
вважають, що юристи ще більше заплутують справу, аніж вона є такою насправді [2: 40-41].
Таким чином, фахові тексти розрізняються на текстовому й термінологічному рівнях. Наочним
прикладом у цьому зв’язку може бути зіставлення юридичних, економічних та технічних текстів. В
юридичних текстах постає питання: "Чи інституції, реалії у вихідній мові та мові перекладу можна
порівнювати і якою мірою (наприклад, міжмовні омоніми на кшталт "Pension" та "пенсія", які мають
різні значення, і подібних прикладів юриспруденція знає чимало)? ". В економічних текстах
спостерігається певне міжнародне "вирівнювання" термінології, що є насамперед результатом впливу
американської економіки, хоча й у цій галузі має місце амбіційний спротив окремих поширених мов,
які намагаються запроваджувати власні термінологічні одиниці (наприклад, замість англійського
"реконверсія" в німецькій мові вживається "Umstellung"). Зовсім інша ситуація з технічними
текстами. Тут на чільному місці проступає вимога міжнародної стандартизації принаймні в рамках
однієї терміносистеми. Ці та подібні особливості фахових текстів повинні неодмінно враховуватися в
перекладацькій діяльності й особливо в прикладних аспектах термінознавства, термінографії,
стандартизації професійної лексики.
Значення науково-технічного перекладу невпинно зростає навіть з огляду на економічні вигоди. У
літературі часто наводиться як приклад опублікована доповідь Радянської Академії Наук про
застосування алгебри для обчислення електронних реле та певних електричних кіл. Ця праця (за
твердженням фахівців як чи не найвагоміше досягнення в цій галузі з 1938 року) через брак фахових
перекладачів була перекладена тільки в 1955 році з російської англійською мовою. За підрахунками
американських вчених вчасний переклад у 1950 році зекономив би на витрати на їх дослідження
близько 40 мільйонів доларів.
Мовознавці переконані в тому, що переклад фахових текстів так само трудомісткий, як і
літературний переклад. До того ж поверхнева уява про те, що в процесі науково-технічного перекладу
досить лише субституції (заміни) професійної термінології із застосуванням граматичного мінімуму є
цілком хибною.
Переклад – це точне відтворення оригінального терміна засобами іншої мови за умови збереження
змісту й стилю. Така єдність відтворюється на іншій мовній основі. І вже через це перетворюється на
нову єдність, властиву мові перекладу. Для повної передачі поняття оригіналу слід не лише знаходити
в мові перекладу адекватні терміни та відповідні лексичні одиниці, але й відбирати необхідні
граматичні форми й стилістичні чинники.
З іншого боку, слід погодитися з думкою про те, що в процесі літературного перекладу творча
діяльність проступає значно дієвіше, ніж при перекладі з фахової мови. Вся річ у тім, що на
передньому плані в літературному перекладі перебувають особливості витвору мистецтва, єдність
образного мислення та мистецького мовлення у вихідній мові, в той час як фаховий переклад має на
меті точну передачу інформації. Але й тут не обійтися без специфічних труднощів. Ось класичний
приклад: німецькому слову "Technik" співставлені аж три значення в англійській мові: 1) technology
(прикладна наука); 2) engineering (техніка фахової галузі); 3) technique (окремий метод). Зауважимо,
що подібна диференціація поступово переходить і до української мови.
Як доводить практика, фахівець зі знанням мов, наприклад, український фізик з глибокими
знаннями німецької мови, спроможний зробити більш професійний переклад, аніж германіст без
додаткових знань з фізики. Проте такий ідеальний випадок (отримання подвійної освіти), як правило,
рідкісний і тому з практичних і економічних міркувань на перший план виступає знання іноземної
мови.
У залежності від цілеспрямованості перекладу розрізняють його три аспекти:
1) науковий напрямок, пов’язаний із теорією перекладу, підвищенням якості перекладу й
кваліфікації перекладача;
2) прагматичний напрямок, орієнтований на вдосконалення практичної інформаційної
діяльності й перекладацького сервісу;
3) кібернетичний аспект, направлений на розробку систем машинного перекладу, створення
профільних словників із використанням ЕВМ тощо. Якщо говорити лише про термінологічний аспект
науково-технічного перекладу, то з цієї точки зору найважливішим є науковий напрям.
Головні труднощі перекладу пов’язані не з перекладом окремих термінів, зафіксованих у
термінологічному словнику, а з передачею правильного змісту кожної фрази, якому не завжди
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відповідає дослівний переклад. Для цього необхідно деяке знання предмета, про який іде мова. Варто
погодитися з тим, що умовою правильного перекладу, тобто вибору потрібного слова з числа тих, які
слугують передачею терміну оригіналу в різних його значеннях, є правильне розуміння того, про що в
контексті йдеться, тобто знання явищ дійсності та їх назв. Перекладачу-неспеціалісту може
допомогти його філологічна освіта, знання асоціативних зв’язків термінологічних морфем, афіксальні
особливості термінів. У будь-якому випадку через різке збільшення попиту на переклад його якість
вимагає особливої професійності цього виду діяльності.
Працівники в області інформації підрахували, що на пошук інформації витрачається 20% робочого
часу, в тому числі затрати часу на виявлення значення того чи іншого терміну, оскільки пошук
потрібного терміну в середньому складає 15 хв. в день. Вважаємо, що не буде помилковим
твердження про те, що кількість часу, затраченого на вияснення значення терміну була б дещо
меншою, якщо б сама форма цього терміну підказувала споживачу його лексичне значення,
незалежно від професійного рівня працівника. Звідси випливають принаймні два висновки:
1) перекладач повинен хоча б деякою мірою орієнтуватися в тематиці текстів, які
перекладаються, що набувається також із досвідом його роботи;
2) в тексті перекладу потрібно уникати хибно орієнтуючих термінів, якщо в певній термосистемі
є їх синоніми з більш вмотивованою внутрішньою формою.
Специфіка науково-технічного перекладу зводиться до специфіки передачі мовних та
стилістичних особливостей, які притаманні тим чи іншим жанрам науково-технічної літератури.
Більшість лінгвістів характеризують цей вид перекладу як особливий вид діяльності, який
визначається в першу чергу своїми функціональними, а не стилістичними чи жанровими
особливостями. Більше того, крім професійних функцій, цільових установок існують два абсолютно
різні види перекладу усний і письмовий, кожний із яких може бути поділений на підтипи (до
прикладу, усний переклад буває синхронним чи перекладом із листа). У цьому відношенні лінгвісти
розрізняють такі види робіт:
1) письмовий переклад науково-технічної літератури й документів з іноземних мов
українською;
2) письмовий переклад науково-технічної літератури й документів з української мови
основними західноєвропейськими мовами;
3) усні переклади з "листа" для спеціалістів;
4) усний переклад на переговорах, в роботі комісій, у наукових залах;
5) усний переклад на конференціях, семінарах, симпозіумах.
Якість та обсяг перекладу можуть залежати від запиту споживачів, серед яких виділяють
інженерно-конструкторський персонал, наукових співробітників, керівників підприємств, експертів,
інформаційних працівників. У залежності від їхніх вимог переклад може бути детальним, адекватним,
з особливим натиском на термінологічні одиниці, чи фрагментарним, неповним, із точним
перекладом лише найбільш важливих для споживача місць. При цьому повний переклад у цілому
відповідає текстові оригіналу, а адекватний науково-технічний переклад повинен точно передавати
зміст оригіналу, мати загальноприйняту в мові перекладу термінологію та відповідати нормам
науково-технічної літератури, з якої здійснюється переклад.
Наведемо кілька традиційних рекомендацій перекладу, які стосуються термінологічних аспектів
перекладу:
1) в перекладі повинні використовуватися терміни, затверджені відповідними державними
стандартами;
2) перекладач повинен враховувати, до якої області науки й техніки відноситься термін, що
перекладається, особливо іноземний;
3) якщо в тексті оригіналу трапляється термін, не зафіксований у науково-технічних словниках,
то перекладач має сам підібрати перекладний еквівалент, використовуючи довідкову літературу, або
ж проконсультуватися у спеціаліста; в крайньому випадку термін можна перекласти описовим
шляхом;
4) у тексті перекладу потрібно уникати синонімічного використання термінологічних одиниць;
всі терміни, символи, скорочення мають бути уніфіковані;
5) якщо в тексті оригіналу знайдена смислова помилка, пов’язана з написанням терміну,
перекладач зобов’язаний дати відповідний до оригіналу переклад, а в зносці вказати на помилку й
навести правильний варіант;
6) чужі для мови перекладу терміни повинні залишатися в перекладі й записуватися в дужках;
7) назви латиною не перекладаються й залишаються в первісному вигляді;
8) не допускається довільне скорочення термінів;
9) номенклатури залишаються в оригіналі;
10) одиниці фізичних величин, спеціальні знаки мають відповідати технічним стандартам.
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Особливої уваги при перекладі заслуговують питання термінологічної орфографії. Не варто
забувати, що більшість термінів на сьогодні зберігають двоякий вид написання (наприклад "авто" й
"ауто", "нейрон" й "невро"). Перекладачу слід враховувати ступінь використовуваності того чи
іншого варіанту в конкретній терміносфері на даному етапі, що повинно бути зафіксовано
найновішими словниками.
Іноземні прізвища, географічні назви, назви фірм, закладів, організацій не перекладаються, а
транслюються відповідно до норм мови-рецепієнта. Роботу перекладача в цьому напрямку полегшує
той факт, що термінологічна орфографія більше піддається процесові кодифікації, краще
нормалізована, аніж орфографія загальновживаної мови, і тому засвоюється легше й на довший
період.
Говорячи про переклади термінів, не слід забувати, що різні види перекладу потребують
неоднакового підходу до передачі семантики термінологічної одиниці. Варто враховувати відоме
ділення одиниць науково-технічного тексту на вузькоспеціальну лексику, периферійну термінологію,
загальнонаукову термінолексику й загальновживані слова. Будь-який вид науково-технічного
перекладу потребує правильної передачі термінів, пов’язаних з основним предметом викладання;
вторинні (периферійні) терміни, які є вагомими в суміжних галузях, повинні перекладатися
максимально точно для адекватних перекладів; для ознайомлювальних перекладів, де пред’явлена
вимога передачі головних ідей оригіналу, точна передача периферійної термінології є
факультативною.
Наведені в статті труднощі та особливості фахових мов свідчать про особливу відповідальність,
необхідність компетенції лінгвістів і перекладачів у цій, безумовно, важливій царині реалізації
людського інтелекту. Дороговказом тут мають стати досягнення вітчизняних мовознавців з
лінгвістики фахових мов, яка робить перші кроки в науці України.
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Кияк Т.Р. Функции и перевод терминов в профессиональных текстах.
В статье проанализированы проблемы перевода терминов в профессиональных текстах. Описаны
особенности лексики профессионального текста, подана её классификация. Выделены
закономерности построения профессиональных текстов, проанализированы и классифицированы
профессиональные языки. Поданы основные рекомендации относительно терминологических
аспектов перевода.
Kyyak T.R. The functions and translation of terms in professional languages.
The article focuses on the problems of terms translation in professional languages. The peculiarities of the
lexical units of a professional text and their classification are described. The regularities of the structure of
professional texts are given and the languages for special purposes are analyzed and classified. Some
general recommendations are given regarding the terminological aspects of translation.
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ЗАСОБИ КОГЕЗІЇ В РОМАНАХ Е.М. РЕМАРКА: СПРОБА КІЛЬКІСНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ
У статті йде мова про спробу кількісної репрезентації засобів когезії в трьох романах Е.М. Ремарка.
Ґрунтуючись на класифікації когезійних засобів В. Єфименко та враховуючи інші праці, автори
шифрують ці засоби в основних структурних частинах композиції. Вивчення сумарних кількісних
показників засвідчує їх тенденції до вживання у відповідних частинах сюжету. Кількісне вивчення
засобів когезії в різних частинах композиції твору стає надійним засобом характеристики
авторського стилю письменника.
Проблемою наукового дослідження тексту як особливого лінгвістичного, переважно письмового
об’єкта , що ґрунтується на смисловій цілісності поєднаних речень для передачі взаємопов’язаних
різнотипних мовленнєвих актів у літературних творах, займалося чимало дослідників
(А. Андрієвська, Г. Єрмоленко, І. Гальперін, З. Гетьман, В. Кухаренко; T. van Dijk, W. Dressler,
M. Halliday, R. Hasan та ін.). Поряд із тим, проблеми зв’язності (когеренції та когезії) тексту, що
творять його голістичну, нерозривну цілісність, у лінгвістиці дотепер не мають однозначного
вирішення. Тому метою роботи є проведення комплексного аналізу когезійних структур у найбільш
репрезентативних творах Е.M. Ремарка: "На західному фронті без змін" [1], "Три товариші" [2],
"Чорний обеліск" [3], перший і третій з яких, щоправда, уже поставали предметом вивчення у
В. Турчина та М. Турчин [4], проте безвідносно до структурних частин творів та їх формальнокількісного вираження. Тому в цій статті пропонується перша спроба дискурсивно-кількісного
аналізу когезії (на матеріалі понад 6000 випадків її вживання).
Зупинимося на теоретичних передумовах дослідження. Як засвідчує перегляд лінгвістичних
праць, у сучасній лінгвістичній науці існує кілька підходів до аналізу тексту. Різні школи розглядають
текст з досить відмінних і навіть протилежних позицій. Однак у цій розмаїтості точок зору можна
виділити в основному такі дві тенденції: одні лінгвісти розглядають текст як (відносно) автономну
матеріальну (формальну, знакову і т.д.) сутність; інші – як акт діяльності в ланцюзі інших діяльнісних
актів. Це принципове розходження в підходах до аналізу й визначає розбіжність у результатах
досліджень тексту.
Основною властивістю будь-якого тексту є його здатність містити в собі й передавати
інформацію. Текст являє собою складне утворення, що одночасно включає в себе мовні, лінгвістичні,
мовленнєві, розумові, стилістичні, експресивні й інші компоненти. Текст можна розглядати двояко —
як статичне або ж динамічне явище. Статичний стан відповідає звичному розумінню тексту, якщо
його розглядати як деякий результат, продукт мислиннєво-мовленнєвої діяльності. Динамічний стан –
це текст у процесі його породження, сприйняття, розуміння. Для позначення динамічного стану
тексту використовується також термін "дискурс" [5]. Дискурс у сучасних дослідженнях — це і
мовлення, "занурене в життя", і рух інформаційного потоку між учасниками комунікації. Очевидно,
що ці точки зору не виключають, а скоріше, доповнюють одна одну: уявлення про процеси
породження й розуміння тексту неможливе без опори на комунікативну ситуацію (занурення в
життя); уявлення про дискурс як процес опирається також на провідну роль суб’єкта висловлення.
Тому дискурс можна розуміти як сукупність мислиннєво-мовленнєвих дій комунікантів, пов’язаних із
пізнанням, осмисленням і презентацією світу мовцем й осмисленням, реконструкцією мовної картини
світу продуцента реципієнтом через певні, поєднані між собою концепти [6: 52].
Точкою сполучення різноспрямованих, але конгруентних за своєю природою дій, здійснюваних
комунікантами в процесі подібної (ре)конструкції, є текст як об’єктивно існуючий факт дійсності.
Уявлення про дискурс як динамічний процес дозволяє аналізувати текст як результат, тобто як явище
статичне, що постає продуктом (результатом) дискурсу. Говорити про текст як продукт дискурсу
дозволяє адаптація в лінгвістиці базового для наук про інтелект постулату про квантовий характер
мислення. Виділення У. Чейфом [7: 34] в інформаційному потоці одиниць (клауз), співвідносних із
квантами мислення, спричиняє уявлення про природу дискурсу як нерозривно дискретно-хвильову.
Тим самим можна припустити, що дискретність – апріорна властивість будь-якого дискурсу, а
розподіл інформаційного потоку на клаузи відбувається незалежно від інтенцій мовця й
комунікативної ситуації в цілому. Мимовільна й спонтанна дискретність визначається домінантною
стратегією мовця щодо встановлення зв’язності породжуваного тексту певними засобами. За
психобіологічними реакціями ці засоби виступають певною кількістю поєднань першочергово
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нейтрального подразнення з біологічно релевантними подразненнями завдяки їх повторенню за певну
одиницю часу, тобто частотністю [8: 275].
Несумісність дискретної структури концепту й поверхневих форм тексту спонукає до певних
трансформацій; вони пов’язані зі зміною конфігурації ментального подання в лінійну структуру, що
має певні частотні особливості. Трансформація дискретного подання в подання зв’язне – необхідна
умова успішності комунікації: незв’язний текст не може бути адекватно декодований адресатом. Ця
трансформація відбувається через встановлення глобальної та локальної зв’язності дискурсу, яка має
частотне вираження.
Глобальна змістовна зв’язність (когеренція) забезпечує єдність тексту як цілого, тобто його
внутрішню цілісність. Вона розуміється нами як єдність теми (топіка) дискурсу, визначається
продуцентом (автором) на початковій стадії розробки дискурсу: відбувається встановлення релевантних
кількісних зв’язків між структурами знань – репрезентується зв’язна модель ситуації. У такий спосіб
когеренція включає семантико-прагматичні (тематичні й функціональні в тому числі) аспекти
значеннєвої та діяльнісної (інтерактивної) зв’язаності дискурсу, що мають своє локальне вираження [9:
42].
Встановлення локальної зв’язності спостерігається на стадії формування тексту й вимагає
виявлення зв’язків між пропозиціями й поверхневими структурами, тобто виявлення відносин когезії.
Авторські інтенції на цій стадії припускають вибір адекватної поверхневої структури для експлікації
релевантних для продуцента частотних зв’язків між клаузами. З огляду на той факт, що розподіл
інформації за клаузами при побудові дискурсу залишається незмінним (одна ідея на одну
предикацію), вибір мовцем поверхневої структури залежить від таких змінних, як контекст ситуації й
лінгвістичний контекст.
Когеренція, зв’язуючи окремі кляузи (надфразові єдності) та їх повторення в єдине ціле,
нейтралізує окрему автосемантію цих частин і підпорядковує її загальному змісту твору. Когеренція –
це цілісне об’єднання всіх частин тексту певними засобами, що мають кількісне вираження, для
досягнення його цілісності. Когеренція (як глобальна, цілісна зв’язаність) досягається, як правило,
засобами когезії, хоча може будуватися й на асоціативних та пресуппозитивних відносинах.
Саме локально-структурна зв’язність (когезія як зв’язність елементів тексту, найперше речень, а
також надфразових єдностей, абзаців і т.д.) найоптимальніше піддається певному вимірюванню. Вона
охоплює формально-граматичні аспекти зв’язку висловлень, тобто виступає формально-граматичним
виявом зв’язності. Вона характеризується перш за все різнотипними мовними засобами, за
допомогою яких здійснюється зв’язок між елементами тексту: граматичними, лексичними, логічними,
стилістичними та асоціативними, за якими й виділяють відповідні засоби когезії [10: 86].
Когезійними засобами в контексті виступають займенники, прислівники, прийменникові
прислівники, артиклі, числівники та слова, які мають кількісне значення. Такі граматичні явища як
еліпсис та парцеляція у контексті теж трактуються як засоби когезії. Лексичними одиницями когезії є
повтори, синоніми, антоніми, гіпоніми та гіпероніми, слова одного лексико-граматичного поля, а її
стилістичними засобами виступають розгорнуті метафори, персоніфікації, порівняння та паралелізм.
На цій основі видається за можливе перевірити гіпотезу про залежність частоти вживання
когезійних засобів різних видів від елементів внутрішньої організації сюжету художнього твору.
Розглянемо три найбільш репрезентативні романи Ремарка під когезійним кутом зору на основі
класифікації типів когезії (згідно з дисертаційним дослідженням В. Єфименко [11: 7]). Проведемо
лінгвістичний експеримент. Опишемо ключові розділи романів Еріха Марії Ремарка "Три товариші",
"Чорний обеліск" та "На західному фронті без змін", спираючись на засоби когезії, які з’єднують
речення цих розділів. Нами було вибрано наступні розділи: розділи І, ХІV, XXVIII з роману "Три
товариші", розділи ІІ, ХІІІ, ХХV з роману "Чорний обеліск" та розділи І, V та ХІ з роману "На
західному фронті без змін". Ці розділи відповідають трьом основним елементам внутрішньої
організації сюжету: зав’язці, розвитку дії та розв’язці [12: 167; 6: 102]. Засоби когезії, що розуміються
нами за В. Єфименко [11: 8], були зашифровані наступним чином:
І. Лексична когезія (ЛКК1 – анафоричний повтор; ЛКК2 – епіфоричний повтор; ЛКК3 – контактний
повтор; ЛКК4 – лейтмотивний повтор; ЛКК5 – гіперо-гіпонімія; ЛКК6 – антонімічні відношення; ЛКК7
– синонімічні відношення ( в т. ч. контекстуальна синонімія); ЛКК8 – слова одного лексикограматичного поля).
ІІ. Логічна когезія (ЛК1 – просторова логічна когезія; ЛК2 – часова логічна когезія; ЛК3 –
метонімія)
ІІІ. Граматична когезія (ГК1 – особова кореферентність; ГК2 – вказівна кореферентність; ГК3 –
кореферентність, яка здійснюється за допомогою слів з числовим значенням; ГК4 – компаративна
кореферентність; ГК5 – субституція; ГК6 – номінальний еліпсис; ГК7 – вербальний еліпсис; ГК8 –
пропуск пропозиційної групи; ГК9 – парцеляція).
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ІV. Стилістична когезія (СК1 – метафора; СК2 – персоніфікація; СК3 – порівняння; СК4 –
паралелізм).
V. К0 – відсутність засобів когезії
Шифрування виглядало наступним чином:
Der Himmel war gelb wie Messing und noch nicht verqualmt vom Rauch der Schornsteine. Hinter den
Dächern der Fabrik leuchtete er sehr stark. Die Sonne mußte gleich aufgehen. Ich sah nach der Uhr. Es war
noch vor acht. Eine Viertelstunde zu früh : ГК1 — К0 —К 0 —ЛК 2 —ЛК 2
Подібним чином було зашифровано весь текст досліджуваних розділів. Проводячи такий
експеримент, ми припустили, що частота вживання певних засобів когезії буде якимось чином
змінюватися відповідно до розгортання дії в романах. Підрахувавши частоту вживання всіх видів
когезії, ми виявили певні тенденції.
Аналіз романів засвідчив, що практично незмінною у всіх частинах творів залишається частота
вживання особової кореферентності. Однак нас більше цікавлять види когезії, частота вживання яких
змінюється протягом розгортання дії в романах. На нашу думку, Ремарк використовує вказівну
кореферентність більшою мірою на початку і в кінці твору, враховуючи її більшу виразність (у
порівнянні з особовою), для привернення уваги читача (розділ ІІ) або втримання її (розділ ХХV). У
цьому випадку вказівна кореферентність до того ж допомагає нам "домалювати" картину подій.
Паралельно з розвитком дії в романі змінюється частота вживання субституції (6,8% – розділ ІІ;
10,8% – розділ ХІІІ; 8,6% – розділ ХХV). Як бачимо, найвищою є частота вживання субституції в
центральному розділі роману. Очевидно, автор намагається "ущільнити" мову твору, "спресувати"
мовний матеріал, щоб підкреслити динамічність розвитку подій, не загромаджувати текст твору
зайвими повторами.
У текстах Е.М. Ремарка змінюється також частота вживання еліптичних конструкцій.
Номінальний еліпсис, який у розділах ІІ та ХІІІ складає близько 2,5 % усіх вжитих у цих розділах
когезійних структур, у розділі ХХV вживається з частотою у 2 рази більшою – 5,6%. Вжиті переважно
у діалогах, ці еліпсиси пожвавлюють їх, наближаючи до реальної повсякденної комунікації.
Неухильно зменшується частота вживання просторової логічної когезії (ЛК1): розділ ІІ – 6,1 %;
розділ ХІІІ – 2,4 %; розділ ХХV – 0 %. На нашу думку, це можна пояснити характером розвитку
сюжету. Дія всього роману відбувається в одному місті, тому на початку автор прагне відобразити
"карту" цього міста, яка допомогла б читачу орієнтуватися в ньому. Згодом, оскільки на початку
читачу стали відомі основні факти щодо просторового розміщення об’єктів, то потреба у просторовій
логічній когезії зменшується.
Частота вживання метонімії (ЛК3) – третього різновиду логічної когезії – навпаки, збільшується із
розвитком дії роману. Ця зміна відбивається на відсотковій частці метонімії серед усіх ужитих
когезійних засобів наступним чином: 0 % (розділ ІІ); 0,5 % (розділ ХІІІ); 3,8 % (розділ ХХV). Як
стверджує М. Зарицький [14: 85], метонімія широко використовується у віршованому та прозовому
мовленні як місткий виражальний засіб. Отже, можна зробити висновок, що Ремарк інтуїтивно
прагнув увиразнити мову твору, зробити її виразнішою саме у фінальних сценах роману.
Кількісний та кореляційний аналіз засвідчують, що в текстах переважають засоби граматичної
когезії (86 %), лексична когезія становить всього 7 %, логічна – 4 %, а стилістична – 3 %.
Таблиця 1.
Частота вживання засобів когезії у творах Е. Ремарка (у %)

Три товариші

Засоби когезії

Чорний обеліск

На Західному фронті
без змін

I

XIV

XXVIII

II

XII

XXV

I

V

XI

ГК1

26,5

24,6

22,7

31,5

26,2

28,9

30,8

27,5

30,2

ГК2
ГК3
ГК4
ГК5
ГК6
ГК7
ГК8
ГК9

3,4
2,4
0,6
9,2
2,5
2,5
2,4
6,4

6,3
1,6
0
13,7
2,4
0,5
16,4
6,1

3,4
1,7
0,4
10,1
2,6
2,3
14,2
6,1

5,2
0,6
0,8
6,8
2,6
2,9
9,1
1,5

1,9
0,4
0,4
10,8
2,4
2,1
20,6
11,3

5,9
0,3
0,3
8,6
5,6
1,7
18,4
10,3

6,8
3,7
1,2
14,3
1,7
0,5
2,5
0,6

3,8
2,8
1,4
19,2
1,4
0,3
8,1
1,7

1,7
2,9
1,6
14,3
1,8
0,6
2,6
5,1
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ЛКК1

1,5

4,8

2,7

2,3

1,7

0,8

2,1

1,4

2,2

ЛКК2
ЛКК3
ЛКК4
ЛКК5
ЛКК6
ЛКК7
ЛКК8
ЛК1
ЛК2
ЛК3
СК1
СК3
СК4
К0

1,5
3,4
0
1,9
1,9
3,4
2,4
2,9
10,7
1,9
0
1,5
1,9
9,2

0,5
3,3
0
1,2
1,2
3,2
2,2
0,5
5,8
0,5
0
0,5
0,5
4,2

1,8
4,1
0
1,4
2,1
2,9
2,6
0
4,1
0,7
0
0,6
6,1
7,4

0
2,3
0,6
2,3
1,7
3,8
1,5
6,1
6,7
0
0,5
0,9
4,5
5,8

0
1,7
0,3
1,4
1,2
2,4
0,8
2,4
2,4
0,5
0
0,5
3,4
5,2

0
1,4
0
1,2
0,7
2,7
0,6
0
0,4
3,8
0,4
0,5
2,8
4,7

0,4
1,6
0,4
1,9
1,4
7,4
2,9
3,2
5,3
1,9
0,4
0,7
0
8,3

0
0,9
0
1,2
0,7
6,6
1,7
3,0
4,8
1,3
0
0,4
5,1
6,7

0,5
1,5
0,4
1,6
1,4
7,3
2,7
3,3
5,2
1,8
0,4
0,4
2,9
7,6

Проведений нами лінгвістичний експеримент на матеріалі трьох ключових творів Е.М. Ремарка
("Три товариші", "На західному фронті без змін", "Чорний обеліск") засвідчує, що частота вживання
певних засобів когезії (вказівної кореферентності, субституції, еліпсиса, просторової та часової
когезії, паралелізму, парцеляції) залежить від творчого задуму автора та загального змісту
художнього твору. Ця частота змінюється в межах одного й того самого твору. Її кількісні показники
є відмінними в різних елементах композиції художнього твору (нами розглядалися розділи, що
відповідають зав’язці, розвитку дії та розв’язці). Кількісне дослідження засобів уживання когезії в
аналізованих творах дозволило виділити певні тенденції, які притаманні усім трьом романам. Для
зав’язки властивим є порівняно незначна частота вживання субституції, мабуть, тому що вона не
перевантажена подіями. Характерним для зав’язки є також часте вживання логічної когезії, а саме
просторової та часової. У початкових розділах автору необхідно створити певну систему просторових
та часових координат для того, щоб читач міг орієнтуватися в перебігу подій роману. Саме з цією
метою вживаються засоби просторової та логічної когезії.
У центральному розділі для всіх проаналізованих романів характерним є значне підвищення
частоти вживання еліптичних конструкцій. Це, очевидно, пов‘язано із насиченістю цих розділів
діалогами, характерною рисою яких є часте вживання еліптичних конструкцій. Усім трьом романам
притаманне також підвищення частоти вживання субституції у центральному розділі. Якщо
розглядати центральний розділ з точки зору внутрішньої організації сюжету, то він відповідає
розвиткові дії. Саме для цього розділу характерна найбільша насиченість подіями. Щоб вмістити всі
події у не надто великий обсяг мовленнєвого матеріалу, а також показати динамічність їх розвитку,
автор і використовує субституцію.
У розв’язці простежується лише одна тенденція, спільна для всіх трьох аналізованих нами романів
Е.М. Ремарка: зниження частоти вживання просторової та логічної когезії. Пояснити це можна двома
причинами. По-перше, розгортаючи дію роману, автор створює ясну картину місця, де відбуваються
події, та часу, в який вони відбуваються, тому читач в кінцевих розділах потребує меншу кількість
мовних "орієнтирів". По-друге, розв’язка, зазвичай, більшою чи меншою мірою драматизується
автором, тобто для нього основним є створити певний настрій, а цієї мети можна досягти без
докладного змалювання місця та часу подій, а іноді й шляхом їх навмисного замовчування. Підводячи
підсумки, зауважимо, що кількісне вивчення засобів когезії в різних частинах композиції твору стає
надійним засобом характеристики авторського стилю письменника, індивідуальних особливостей
розгортання дії. У перспективі доцільно простежити як закономірності чергування засобів когезії в
різних творах одного письменника, так і продовжити кількісне вивчення засобів когезії (у поєднанні з
іншими текстотворчими засобами) на творчості інших митців.
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Огуй А.Д., Стецишин Ю.B. Средства когезии в романах Э.М. Ремарка:
попытка количественной презентации.
В статье идет речь о попытке количественной репрезентации средств когезии в трех романах
Э.М. Ремарка. Основываясь на классификации когезийных средств В.А. Ефименко и учитывая другие
труды, автора шифруют эти средства в основных структурных частях композиции. Изучение
суммарных количественных показателей показывает определенные тенденции их употребления в
соответствующих частях сюжета. Количественное изучение средств когезии в различных частях
композиции становится надежным способом характеристики авторского стиля писателя.
Oguy O.D., StecyshynYu.V. Means of cohesion in novels of E.M. Remarque:
an attempt of quantitative representation.
The article deals with an attempt of quantitative representation of means of cohesion in three novels of
E.M. Remarque. Based upon the classification of cohesional means formulated by V.A. Yefimenko authors
coded these means in main structural parts of composition. The study of summarized quantitaties
demonstrates some tendencies of these cohesional means use in corresponding parts of the plot. In such a
way the quantitative investigation of these data in different parts of the composition can get a good means for
characteristics of the author style of a writer.
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ГЛИБИННА СТРУКТУРА ПОВЕРХНЕВИХ ЛАКУН У СИНТАКСИЧНОМУ ДИСКУРСІ
У статті досліджуються глибинні структури синтаксичних лакун на матеріалі художнього
дискурсу. Встановлено основні передумови, при яких розбіжності між імплікацією та
комунікативним мовчанням стають несуттєвими.
У функціональному синтаксисі виокремлюється категорія висловлювань – мовленнєвих одиниць,
які конструюються за законами мови. Комунікативний синтаксис фокусує увагу на актуальному
членуванні речень, на типології висловлювань [1: 418-426]. Висловлювання детермінуються дією
дискурсу – прагматичних, соціокультурних, психологічних (екстралінгвальних) та лінгвальних
чинників. Висловлювання корелюють із ситуаціями, вони занурюються в життя. Метазнаки речення ::
висловлювання асоціюють з опозицією мова :: мовлення. Висловлювання тяжіють до функціонального
синтаксису, позначеного інтеграцією вербальних і невербальних знаків. Нормативне модулювання
речень уступає варіативній ситуативності висловлювань. Паузи, пустоти (синтаксичні лакуни) не
деталізуються в нормативній граматиці. Високий антропоцентризм висловлювань аугментується їх
комунікативною спрямованістю та суб’єктивною аксіологією. Поверхневі структури висловлювання
інтегрують з відкритим та прихованим змістом комунікативних одиниць. Ситуація живого мовлення є
прерогативою глибинної структури.
Об’єктом статті є синтаксичні лакуни, змістом – інформативність їх глибинної структури.
Універсальними в комунікативному синтаксисі є категорії поверхневих і глибинних структур,
вербальних і невербальних засобів інтеракції, синтаксичних лакун та ситуативних імплікатур. У
функціональній граматиці розглядаються питання еліптованих конструкцій, пунктуації, у стилістиці –
феномен апосіопези та анаколуфа. Дослідження структури та функцій висловлювань у
комунікативному домені обіймає питання ситуації, мовця та слухача. Кожне висловлювання
позначено наявністю диктума (фактичного змісту) та модуса (оцінки).
Лінійна реалізація висловлювання препарує візуалізацію механізму замінників та пропусків.
Параметри висловлювань позначені лінійною представленістю віртуальних моделей (речень),
комунікативними інтенціями та інтонаційним оформленням. Дієвість зазначених чинників є
прозорою в осмисленні лакун глобальних структур. Так, прочитанню синтаксичних лакун сприяє
графіка вербальних та невербальних знаків. Пор. оформлення прямої мови, пауз, умовчань,
еліптованих конструкцій тощо. Позаалфавітні знаки слугують аспекту семантизації (див табл.1).
Таблиця 1.
Типологія дистинктивних рис номінативних та комунікативних одиниць
Дистинктивні риси
Номінації
Комунікативні одиниці
аугментація (розширення)

million -millionairism

згортання (скорочення)

history – story
defence - fence

замінювання (субституція)

Ann –she
John- he
a game1 "птиця"
a game2 "гра"

семантичні зсуви
(зрушення)

All day round service, but
now.
Professional politicians
(pros)
I agree with you. – So does
he.
A devil is not so black as he
is painted. – A woman is not so
young as she is painted.

паралельні представлення

Don’t - touch him - look.
Hide- and seek- manners.

Don’t touch him.
Hide and seek.

тема – рематичне буття

тематичне

рематичне

На часі правомірним є виокремлення в академічних курсах розділу "Графічна стилістика".
Актуальне членування є дуже вагомим для розуміння блоків теми й реми, диктуму й модусу. Графіка
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письма значно відрізняється від графіки E-mail, яка є, очевидно, не останньою зупинкою в
когнітивному процесі. Слова й висловлювання відображають процес постійно діючої деривації,
вторинних утворень, що свідчить про динаміку, адаптацію мовних одиниць, вічний процес
становлення та розвитку. Про вторинні форми нагадують графічні знаки (ГЗ), які притаманні кожній
мові ГЗ вказують на актуальне членування речень, на семантизацію тема-рематичних блоків,
наприклад: рос. Казнить, нельзя помиловать.
Казнить нельзя, помиловать.
Або: англ. – There is a man with a wooden leg outside, Mr. Smith.
– What is the name of the other leg?
Усічення (пропуск частин лексичних одиниць) має місце при утворенні безафіксних реверсивів
типу англ. enthuase < enthusiasm; compete < competition,
рос. серь < серый, сирень < сиреневый, листьев медь < медный,
укр. синь < синій, блакить < блакитний.
Пропуск в еліптованих конструкціях легко реконструюється з огляду на конситуацію. Еліпсис
надає висловлюванню динамічності та комфортності живого мовлення. Розбіжності в домені
скорочень мають іманентний характер. Так, в українській та російських мовах зворотнє утворення
репродукує в основному іменники, в англійській мові – дієслова. Усічення слів (пропуски їх частин)
тяжіє до словотворення, еліпсис та апосіопеза до синтаксичних модифікацій. Апосіопеза – фігура
умовчання, незакінчена думка, результат семантичного дефіциту, неможливості виразити думку або
схвильованість. Асиндетон, безсполучниковість – фігура мовлення, пропуск єднальних слів з метою
позначення динамізму, змінюваності явищ та процесів. Мовна картина мовчання позначена
стилістичними маркерами: синестезією, метафорами, епітетами та персоніфікацією. Пор. укр. дзвінка
тиша, безголосий голос, панувала тиша, мир і тиша, рос. отговорила роща золотая, горные
вершины спят в тени ночной, между молчаньем и речью, в церковной тишине, полная чаша
молчания, англ. thrilling silence, still- waking sleep, the spell of silence, roaring silence.
Мовчання як силенціальний ефект є психологічно релевантним, семантично навантаженим та
значущим для людського спілкування. Питання комплементарності невербаліки та вербаліки є дуже
актуальним з огляду на тенденції сьогочасної лінгвістики до вивчення проблем комунікації.
Мовчання – це перерив у вербальній поведінці, субститут просодичних паузальних компонентів.
Воно позначається ГЗ, прямими та дескриптивними вербалізаторами. Перспективним при цьому є
осмислення феномена мовчання у різних дискурсах, ідентифікація його типів та адгерентних понять.
Мовчання не вирішує конфліктів, але воно завжди корелює з конфліктністю [2]. Стилістична фігура
апосіопеза тяжіє до табуювання (замовчування) шокуючих, вульгарних елементів. Як засіб
криптивності апосіопеза позначена структурною та інтонаційною незакінченістю. Апосіопеза – це
прерогатива адресанта, який розраховує на кмітливість адресата, його лінгвістичну та соціальну
компетентність. Серед графічних маркерів апосіопези виокремлюються поодинокі літери – замінники
когнітивного дефіциту та пунктуаційні знаки. Апосіопеза наближається до еліптованих конструкцій.
Еліпсис у статусі синтаксичних пустот не є релевантним до силенціального ефекту. Він є варіативною
девіацією конструкцій, які запобігають тавтології. Формальні скорочення в еліпсисі не викликають
труднощів розуміння, у той час, як апосіопеза потребує вдумливого прочитання. Апосіопеза – це
пауза, невід’ємна складова усного мовлення та просодичної системи. Парадигма метазнаків на
позначення мовчання (поверхневих лакун) свідчить про складний характер позначуваного феномена,
пор. хезитативні, тентативні, психологічні паузи; когнітивний дефіцит, нульовий денотат;
силенціальний компонент, невербалізована дія, дискурсивна імплікатура, комунікативне умовчання,
монастичне мовчання, мовчання природи, лакуна ввічливості, секулярне мовчання [3].
Слід зазначити, що фізіологічні паузи залишаються осторонь від паузи пошуку слів, хезитації та
емфатичних лакун. Паузи не реалізуються поза реченням, вони корелюють із ситуацією як з
денотатом. Семантизовані паузи асоціюють із комунікативним мовчанням.
Універсальною є комунікативна традиція: щось говориться, щось неомовлюється. В інтеракції
значне місце посідає інтеграція вербальних та невербальних знаків. Невербальний канал у мовчанні
слугує міжособистісній інформації в межах соціально-лінгвістичного досвіду. Розкрити прихований
зміст мовчання – зрозуміти ситуацію комунікації. Мовчання – це імплікатура висловлювання [4: 22],
стратегічний компонент поведінки, силенціальний ефект [2: 81], семіотичний феномен невербаліки,
специфічне переривання мовлення, субститут смислу висловлювання [3].
Відомо, що лакуни імплікують пропуски між словами та заміну нульових денотатів. Перші,
синтаксичні пропуски, полегшують вимову блоків, другі, семантичні імплікують силенціальний
ефект, невербальний акт комунікативного мовчання. Ситуація екстеріорізує витоки та джерела
останнього. Значущими при цьому виступають інтонація (усне мовлення) та графічні знаки (писемне
мовлення). Коментаторами невербального акту мовчання слугують лексичні та синтаксичні маркери,
що ілюструє дієвість інтеграції комунікативних вербальних та невербальних знаків [5]. Варіативність
115

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 32. Філологічні науки

пунктуації детермінується іманентністю мовор. облігаторну актуалізацію предикативного тире в
російській та українській мовах, на відміну від англійської мови. Спільною для зазначених систем є
біфункціональність пунктуаційних знаків. Див. табл. 2
Таблиця 2.
Біфункціональність пунктуаційних знаків у синтаксичному дискурсі
функції
оформлююча
семантична
маркери
кома, крапка, крапка з комою,
знак оклику, знак питання,
дві крапки
тире, редупліковані знаки
призначення
розділові,
відокремлюючі,
стилістичні, прагматичні,
логічні, граматичні, синтаксичні, експресивні,
емотивні,
інтонаційні знаки
силенціальні знаки
Адгерентними до комунікативного мовчання є поняття імплікації, підтексту, еліпсису та алюзії.
Імплікація, як глибинний підтекст, позначена відсутністю прямих екстеріоризаторів. Імплікація,
підтекст, мовчання декодуються у дискурсивному просторі. Імплікація – тип мовленнєвої комунікації
[6: 84-85]. Модифікація поверхневих структур висловлювання породжує еліпсис, абревіацію,
контамінацію, згортання, неповноту вияву фрази [6: 84]. Серед літературознавчих термінів
виокремлюється метазнак Езопові мовчання як манера недомовок, хезитації, вагання та імплікації.
Якщо вважати, що джерелом імплікації є емоційний стан мовця, реалізація морально-етичних
стандартів, уникнення прямої відповіді, то розбіжностям між імплікацією та комунікативним
мовчанням залишиться мало місця.
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Швачко С.А, Анохина Т.А. Глубинная структура поверхностных лакун в
синтаксическом дискурсе.
В статье исследуются глубинные структуры синтаксических пропусков на материале
художественного дискурса. Устанавливаются основные предпосылки, при которых различия между
импликацией и коммуникативным молчанием становятся несущественными.
Shvachko S.A., Anokhina T.A. Deep structures of the syntactic lacunas.
The article deals with the semantic structures of the syntactic lacunas in the belles-lettres discourse. The
analysis deals with the basic factor under which the gap between implication and communication silence is
bridged.
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РІВНЕВА СТРУКТУРА МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ ПОХВАЛИ І СХВАЛЕННЯ
Стаття присвячена дослідженню ілокутивних функцій оцінних мовленнєвих актів похвали та
заохочення та визначенню лексичних, граматичних та інтонаційних особливостей мовленнєвих актів
похвали та заохочення. В статті розмежовано терміни схвалення, похвала і заохочення; розглянуто
можливі реакцій на репліки, що виражають схвалення.
Міжособистісне спілкування спрямоване на отримання позитивного, бажаного, сприятливого
ефекту й усування негативних, небажаних, несприятливих факторів. Одним з основних
комунікативних механізмів регулювання взаємин в суспільстві виступають оцінні мовленнєві акти.
Оцінні мовленнєві акти є предметом дослідження О.О. Івіна, Н.Д. Арутюнової, О.М. Вольф,
С.Г. Воркачова, Т.В. Булигіної, О.Д. Шмєльова, Р.В. Шиленко, Р.В. Сєрєбрякової, Дж. Твентієра,
Л.І. Клочко та ін.
Не зважаючи на поширеність в мовленнєвій практиці таких оцінних мовленнєвих актів, як похвала
й заохочення, доводиться констатувати, що проблема комплексного опису впливаючої специфіки
одиниць схвального характеру не обговорювалася. Тим часом, аналіз вербальних повідомлень
схвального характеру, до яких можна віднести похвалу, заохочення, комплімент, лестощі, є важливим
для розуміння механізму оцінності та його відображення в мовленні.
Вивчення можливостей вербального впливу на учасників комунікативного процесу
представляється найбільш ефективним у рамках прагматичного підходу, що дозволяє спостерігати
схвалення в ситуації Мовець (суб’єкт оцінки) — Слухач (її об’єкт).
Мета роботи – визначення лексичних, синтаксичних та інтонаційних засобів вираження похвали й
заохочення в англомовному діалогічному дискурсі.
Матеріалом дослідження слугували 122 мовленнєвих акти похвали й заохочення співбесідника,
одержані методом суцільної вибірки з художніх творів сучасних англійських й американських
письменників та з англійських й американських художніх фільмів.
Згідно зі словарними даними, схвалювати означає "визнавати що-небудь хорошим, правильним;
відзиватися про що-небудь позитивно, з похвалою" [1: 382]. Похвала - це "утішний відгук, схвалення"
[1: 402]. Хвалити означає 1) "висловлювати схвалення, похвалу кому-небудь, чому-небудь",
2) "вихваляти, прославляти, славословити" [1: 709]. Схвалення в міжособистісних стосунках
визначають як установку, що виражає позитивне ставлення до іншої людини й що складається з
позитивної оцінки особи, її якостей, вчинків і думок, а також із готовності вислухати і зрозуміти
співбесідника [2: 16]. Заохочувати означає давати надію, упевненість, додавати хоробрості;
спонукати, підбурювати; підбадьорювати; підтримувати [1: 424].
У нашому дослідженні ми розглядаємо схвалення як установку, відношення мовця, а похвалу й
заохочення як мовленнєві дії, які роблять з метою схвалення. Концептуальна відмінність мовленнєвих
актів похвали й заохочення, на наш погляд, полягає в часовому співвідношенні якості або вчинка, які
викликали схвальне відношення, і моменту мовлення. Висловлення похвали передбачає схвальне
ставлення до вчинків адресата, що відбувалися в минулому, або доякостей адресата, властивих йому в
момент мовлення; в той час, як висловлення заохочення прагматично орієнтовані на здійснення
адресатом вчинків, що викликають схвальне ставлення адресанта, в майбутньому.
Подібна стратегічність схвальних або заохочуючих реплік направлена на спонукання
співбесідника до якої-небудь дії у відповідь, проте перлокутивнй ефект подібних реплік може бути
найрізноманітнішим. Л.І. Клочко виділяє такі варіанти реакції на репліки, що виражають схвалення:
1) у випадку прийняття похвали: а) прийняття похвали з вдячністю; б) прийняття похвали з похвалою
у відповідь; в) приємне здивування у відповідь на похвалу; г) хвастощі, вихваляння, й ін.; 2) у
випадку, якщо похвала знехтувана: а) заперечення та/або обурення; б) образа; в) зниження позитивної
оцінки на свою адресу адресатом [2]. Таким чином, мета певного впливу на співбесідника досягається
не завжди, й очікуваний перлокутивний ефект може залишитися нереалізованим.
О.М. Вольф розбиває оцінні мовленнєві акти, підвидом яких є висловлення, що цікавлять нас, на
дві групи: а) експресиви, що мають на меті передати емоційний стан мовця та/або здійснити
емоційний вплив на слухача, та б) асертиви –– твердження, що повідомляють не про стан речей в
реальному світі, а про думку суб’єкта оцінки, розраховані на згоду адресата [3]. Таке розмежування
узгоджується з виділенням емоційного й раціонального компонентів в оцінці, які, як наголошувалося
вище, в більшості випадків нерозривно пов'язані один з одним. Тому закономірний висновок
О.М. Вольф про те, що межа між названими типами мовленнєвих актів є досить розмитою, і обидва
види ілокутивних функцій часто поєднуються [3: 165-169].
© Бігунова Н.О., 2007
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Ми поділяємо точку зору Дж. Остіна, який відносить схвальні мовленнєві акти до бехабітивів,
тобто, актів, що виражають реакцію на поведінку, вчинки людини [4]. Цю думку розвиває
Р.В. Шиленко, який вважає, що похвала й заохочення належать до класу висловлень, які регулюють
міжособистісні стосунки комунікантів, націлених на збереження (відновлення або встановлення)
певної рівноваги у стосунках мовця й слухача [5].
На думку І.А. Конової, оцінні мовленнєві акти виконують подвійну функцію. По-перше, сама
оцінка, знак "плюс" або "мінус", набуває статусу ілокутивної мети висловлення, стає основним
сенсом повідомлення. По-друге, за їх допомогою мовець прагне здійснити вплив на адресата, на його
емоційні реакції й стимульовані ними вербальні та невербальні форми поведінки [6: 55].
Стосовно мовленнєвих актів похвали й заохочення, цей перелік функцій можна розширити. Перш
за все, слід назвати функцію, властиву всім ілокутивним актам – інформативну функцію. Суб’єкт
оцінки інформує партнера по комунікації про свою позитивну позицію щодо певної дії або якості
останнього. Соціальна функція полягає в тому, що адресат одержує своєрідне соціальне
відображення власної особи, яке повідомляє йому уявлення про те, яким його бачать ті, хто його
оточують. Наступною й найбільш важливою ілокутивною функцією є функція дії: у ствердженнях
схвального характеру вміщена велика сила впливу. З її допомогою мовець намагається здійснювати
вплив на слухача, модифікувати систему його цінностей та установок, добитися певних змін і в
поведінці комуніканта. Не можна не згадати про експресивну функцію, яка полягає у звільненні
суб’єкта мовлення від емоційного перевантаження; висловлення, що містять позитивну оцінку
співбесідника, служать засобом вираження позитивних емоцій адресанта, які виникають переважно
внаслідок того, що об’єкт похвали є функціонально значущим для мовця й нерідко зачіпає його
особисті інтереси. Крім того, визначальною здатністю мовленнєвого акту заохочення є також
стимулююча функція, яка полягає в спонуканні об’єкта оцінки до дій, схожих з тими, що він вже
зробив або до відновлення стану, схожого з тим, в якому об’єкт оцінки перебував у момент мовлення.
Визнаючи якості й дії адресатів позитивними, адресанти використовують певний набір лексичних,
синтаксичних та інтонаційних засобів реалізації позитивної оцінки. Спостереження над вибіркою
цього дослідження дозволяють стверджувати, що до найбільш поширених форм, прийомів і способів,
які дозволяють мовцю передати своє схвальне відношення до вчинків адресата, відносяться:
1) позитивне оцінне забарвлення висловлень; 2) стилістичні засоби (порівняльні звороти, епітети,
метафори, гіперболи); 3) синтаксична інтенсифікація (окличні речення, повтори, еліпсис, інверсія);
4) інтонаційна інтенсифікація (емфатичний наголос, емфатичні тони й шкали, зміни темпу мовлення,
значущі паузи).
Лексичний рівень як висловлень похвали, так і висловлень заохочення характеризується
позитивним оцінним забарвленням іменників (marvel, beauty), прикметників (nice, marvelous, great,
fantastic, beautiful, fine, kind, right, wonderful, impressive), прислівників (well, kindly, nicely).
Позитивний заряд названих частин мови підсилюють прислівники позитивної оцінки такі, як well,
really, pretty, quite, frightfully, absolutely, kindly, highly, extremely, beautifully та ін.
Спостереження над синтаксичною структурою висловлень похвали й заохочення дозволяють
констатувати, що заохочення найчастіше реалізується спонукальними моделями (70 % всіх речень,
що складають мовленнєві акти заохочення), в той час, як висловленням похвали більшою мірою
властиві окличні речення (які склали 65 % всіх речень таких мовленнєвих актів.
Найбільш типовими емфатичними конструкціями, що відрізняють мовленнєві акти похвали, є
конструкції what (a) і how.
Значення похвали може реалізовуватися також такими синтаксичними конструкціями, як а ...
(cleverness/beauty/wisdom) of you!; it is/was the most ... (beautiful/outstanding/lovely) ... (а Noun) I’ve ever
seen/heard of/come across та ін.
Як й іншим експресивним висловлюванням діалогічного мовлення, висловленням похвали й
заохочення властиве порушення синтаксичних законів англійської мови: двоскладовості, типового
порядку слів, часто застосовується стилістична інверсія. Схвальну оцінку якостям або діям адресата
інтенсифікує використання повторів, серед яких мають місце простий, посилений і синонімічний
види.
Проведене аудиторське дослідження інтонаціонних засобів маркування висловлювань похвали та
заохочення надає змогу дійти до ряду висновків. Головним інтонаційним засобом забарвлення
схвального відношення мовця слід визнати тональний рівень мовлення. Мовленнєвий акт похвали
характеризується високим (72 % вживань) або у рідких випадках (26 %) середнім тональним рівнем
мовлення, у той час, як мовленнєвий акт заохочення незмінно (98 %) супроводжується вживанням
високого тонального рівня.
Аудиторський аналіз тонального діапазону оцінного мовлення виявив, що більшість висловлень,
які виражають значення похвали, вимовляються в широкому діапазоні, а висловлювання заохочення
характеризуються середнім діапазон вимовляння.
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Для реалізації значення похвали, на думку аудиторів, найбільш частотним є використання
низхідних тонів, у той час, як для реалізації значення заохочення частіше вживається низхідновисхідний термінальний тон. Останній використовується в мовленнєвих актах заохочення для
залучення уваги співбесідника з метою здійснення ним бажаної дії.
Темп мовлення визначено як змінний: інтонаційна маркованість досягається як уповільненням, так
і прискоренням темпу мовлення.
Перспективою нашого дослідження є вивчення умов успішності висловлювань похвали та
заохочення, дослідження факторів, що зумовлюють ефективність висловлення схвалення.
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Бигунова Н.О. Уровневая структура речевых актов похвалы и одобрения.
Статья посвящена исследованию иллокутивных функций оценочных речевых актов похвалы и
поощрения, определению лексических, грамматических и интонационных особенностей речевых
актов похвалы и поощрения. В статье разграничиваются термины одобрение, похвала, поощрение;
рассматриваются возможные реакции на реплики, выражающие одобрение.
Bigunova N.O. Level structure of praising and encouraging evaluative speech acts.
The article is devoted to the investigation of illocutionary functions of praising and encouraging evaluative
speech acts and the definition of lexical, grammatical and intonation peculiarities of praising and
encouraging speech acts. In the article the terms approval, praise and encouragement have been
differentiated: possible responses to the clues, expressing approval, have been considered.
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ПРИКМЕТНИКОВИЙ НОМІНАТИВНИЙ ПРОСТІР "СТРАХ"
СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
У статті розглянуто семантику прикметникових одиниць сучасної англійської мови на позначення
емоційного концепту СТРАХ, що поєднуються в окремому номінативному просторі "страх".
Виявлено конфігурацію концептуальної схеми СТРАХ прикметникового простору та на основі цього
встановлено синонімічні та тематичні відносини між його вербальними конституентами.
Відмінності лексичних одиниць стосовно об’єктивної дійсності, свідомості й мислення,
розмаїтість їхніх системних зв’язків і функцій у складі висловлення дає підстави для розгляду
значення слова в контексті великих лексико-граматичних розрядів слів – частин мови [1: 170]. На
сучасному етапі розвитку мовознавчої науки актуальним є вивчення частиномовної диференціації
різноманітних номінативних ділянок мови на основі положень когнітивно-дискурсивного підходу.
Частиномовна належність лексичної одиниці є концептуальною за своєю суттю: вона відбиває певний
статус тієї когнітивної структури, яка стоїть за словом та сформувалася в процесі категоризації
людиною світу на рівні повсякденної свідомості [2: 181]. Когнітивна структура відповідає за те, як
було осмислене позначуване, зумовлює вибір його мовної форми [3: 5] та виступає в ролі концептузразка (прототипу категорії), на який орієнтуються всі члени конкретного лексико-граматичного
розряду [2: 142-143]. Спільною ланкою, що єднає всі кардинальні частини мови, є їх ономасіологічна
властивість, тобто можливість виступати в ролі номінативних знаків [4: 10].
у світлі зазначеної спрямованості лінгвістичних розвідок на розгляд категоріально різних
номінативних одиниць мови [1; 2; 5; 6] логічно припустити, що прикметниковий простір "страх"
актуалізує лише певну семантичну грань емоційного концепту (ЕК) СТРАХ, а його схема буде
відрізнятися від тієї концептуальної конфігурації, що окреслюється іменниковими та дієслівними
лексемами на позначення концепту. Отже, мета статті – встановити кореляції між ментальним та
прикметниковим номінативним простором (НП) ЕК СТРАХ, семантичні особливості одиниць якого і
є предметом нашого дослідження. Завдання, що сприяють досягненню поставленої мети, є
наступними: визначення ад’єктивного семантичного змісту ЕК СТРАХ, виявлення тематично
організованих ділянок прикметникового НП "страх", встановлення парадигматичних угруповань
лексики всередині парцел НП, інтерпретація значень його лексичних конституентів через побудову
фреймової моделі їх глибинної семантики.
Лексичні одиниці, які належать до розряду прикметників, виражають своїми значеннями
властивості, ознаки або якості людей, предметів, явищ, процесів дійсності й, таким чином,
відносяться до ознакових імен [7: 130]. Ономасіологічна категорія, яка лежить в основі значення
прикметника, характеризується як "ознаковість": інтерпретуючи реалії світу, прикметники
деталізують або уточнюють уявлення про них [2: 239]. Відповідні одиниці не мають єдиного
концептуального тлумачення [6: 327-328], концептуальні конфігурації, які лежать у їх основі,
відрізняються за перспективізацією загальної схеми прикметників та пов’язані з концептуальним
представленням дієслів або субстантивів, що відбивають основні якості світу – предметність та дію.
Аналіз лексикографічної вибірки дозволив встановити, що в сучасній англомовній картині світу
прикметниковий НП "страх", що формується з 259 лексем, які групуються навколо архілексеми fearful
– деривата іменникової лексеми fear як одиниці, що є вербальним представником поняттєвого змісту
ЕК СТРАХ. Одиниця fearful відбиває емоційний стан індивіда: fearful (лексико-семантичний варіант
1 (ЛСВ 1) – full of fear; frightened that something might happen (повний страху; наляканий тим, що
щось може трапитись) [8: 572; 9: 579]. Отже, зазначений прикметник репрезентує ознаки
прототипової одиниці цього НП.
Прикметники, що репрезентують СТРАХ, якісні за характером свого значення. Якісні
прикметники є негомогенними за смисловою структурою, адже, окрім когнітивного компоненту (сема
"якість"), який репрезентує ознаку певної сутності, до них включені також оцінні та емотивні
модальні ознаки [7: 22]. Так, окрім негативного оцінювання стану страху (unpleasant, painful – "-"),
відповідна оцінка проектується в лексемі fearful на загрозу, визначається ступенем її впливу на
пацієнса та реалізується в значеннях таких одиниць, як, наприклад, fearful (ЛСВ 3) – extremely bad;
very frightening (надзвичайно поганий; дуже лякаючий); fearsome – very frightening (дуже лякаючий)
[8: 572; 9: 579] та fearable – giving cause for fear (такий, що викликає страх) [10: 115]. У своєму ЛСВ 2
fearful (боязкий) виступає антонімом номінації fearless – not afraid of anything (безстрашний,
безбоязкий) [8: 572; 9: 579], які представляють риси характеру паціенса-агенса. У наслідок того, що
семантика прикметників на позначення концепту СТРАХ, відображає власне не сам об’єкт пізнання
© Борисов О.О., 2007
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(стан страху), а ту характеристику, що атрибутивно приписується індивіду, що відчуває, демонструє
страх або певним чином реагує на нього, то й концептуальна схема, яка зумовлює ці значення,
відрізняється від концептуальної структурації іменників. Вершиною предметно-акціонального
фрейму ЕК СТРАХ є ДЕХТО: (пацієнс) людина, однак, інформація про страх із слота ДЕЩО:
результат (страх) переміщується в вузол ТАКИЙ: [(ДЕЩО/ДЕХТО 1: агенс (загроза)) діє ТАК з
результатом (ДЕХТО 2: пацієнс (людина) є ТАКИЙ (діє ТАК)].
Прикметникові одиниці на позначення емоції страх характеризуються комбінаціями
взаємопротиставлених ознак. Ті прикметники, які містять сему "пасивність", що вказує на стан
людини як результат впливу небезпечного фактору середовища, відносяться до наступних смислових
груп: 1) переживання страху; 2) відсутність страху; 3) вираження страху; 4) схильність до страху.
Всі прикметники тематично можна розподілити по різних парцелах НП, а саме:
1. До парцели СТАН СТРАХУ включаються чотири синонімічні ряди (СР): СР 1 з синонімічною
домінантою (СД) afraid – filled with fear [8: 166] (34 лексеми); СР 2 з СД frightened – filled with fright
[8: 628] з 6 лексемами; 14 лексем СР 3 з СД anxious – fearful, worried or uneasy in the mind caused by
uncertainty about the future [8: 70]; 34 одиниці СР 4 з СД worried – feeling anxious and unhappy by
problems or unpleasant things [9: 1906]. До складу останнього ряду входить СР з вторинною СД
nervous (ЛСВ 2) – tense feeling or showing nervous unease accompanied by an inability to relax [8: 1667],
одиниці якого позначають, як переживання певних форм страху, так і зовнішні фізіологічні ознаки їх
прояву, що реалізується у 13 одиницях. До цієї парцели включаються також антонімічні до
вищеописаних СР: СР з СД fearless – not afraid of anything [9: 579] (8 одиниць); СР з СД unworried
(ЛСВ1) – not worried (13 лексем); СР з СД unworried (ЛСВ2) – calm (11 синонімів), а також тематична
група (ТГ), що складається з 4 одиниць – shocked, jarred, jolted, anguished (ЛСВ 1) зі значенням
"зумовлений страхом фізичний стан людини".
Прикметники, які номінують якість як пасивну ознаку "в стані страху", імплікують сему
"тривалість ознаки": anxious, worried, solicitous, upset, uneasy тощо "занепокоєний, збентежений" vs.
horrified, petrified, aghast, terror-stricken, panic-stricken тощо "наляканий, переляканий". Крім того,
архісема "набутий стан", яка об’єднує одиниці цієї парцели вказує на внутрішній динамізм,
процесуальний характер ознаки [7: 62]. Концептуальна схема їх значення має вигляд пропозиції
[ДЕХТО: експерієнцер / вміст контейнеру (людина) перебуває в ДЕЩО: контейнер (страх)].
2. До парцели СИМПТОМ СТРАХУ належать 7 синонімічних прикметників з СД shaky (ЛСВ 1)
– making small sudden movements from side to side or up and down especially because one is frightened [8:
1667] "зумовлений страхом стан, у якому людина здійснює невеличкі раптові рухи вперед чи назад
або догори чи донизу". У фреймовій структурі, яка служить концептуально-семантичним
тлумаченням одиниць парцели, здійснюється фокусування на вузлах ТАКИЙ та діє ТАК:
[(ДЕЩО/ДЕХТО 1: агенс (загроза) діє) з результатом (ТАКИЙ ДЕХТО 2: вміст контейнеру (людина)
перебуває в (ДЕЩО 2: контейнер (страх) діє ТАК / має ДЕЩО 3: результат (симптом)].
3. Cубфрейм ЗАГРОЗА концепту СТРАХ вербалізується прикметниками, що містять сему
"каузуючий страх". Архісема парцели відбиває відношення об’єкта до індивіда, що реалізується як
такий вплив на людину, при якому вона категоризує його та відповідну ситуацію як небезпечні.
Парцела будується СР з СД frightening – causing fright [8: 628] (35 лексем) та СР з СД worrying –
making you being worried [8: 1907] (11 лексем). Зазначені номінації фіксують той факт, що позначена
ними форма страху вказує на зміщення уваги номінатора з певної якісної ознаки загрози на
інтенсивність її впливу. В пропозиціях це представлено так: [(ДЕЩО/ДЕХТО 1: агенс (загроза) діє
ТАК) на (ДЕХТО 2: пацієнс є ТАКИЙ / знаходиться у ТАКИЙ ДЕЩО 2: контейнер (стан)].
Серед прикметників, які відтворюють якість як "активну ознаку", а саме – "каузуючий страх",
виділяємо лексеми з семою "тривалий вплив" (напр., fearful, terrible, horrible, awesome, dreadful
(страшний, жахаючий) та "раптовий вплив" (awe-inspiring, terrifying, horrifying, eerie, ghastly
(страхаючий, лякаючий, жахаючий).
4. Прикметникі парцели РИСИ ХАРАКТЕРУ, відбиваючи сему "схильність до страху", належать
до імен категорії суб’єктної властивості. Було виявлено СР1 з 31 нейтральних лексем, який
очолюється СД cowardly – is not brave enough to fight or do something difficult / dangerous; lacking
courage [8: 367; 9: 363] "не достатньо сміливий, щоб боротися чи виконати щось важке чи
небезпечне; той, кому не достає хоробрості"; СР2 з СД courageous – having mental or moral strength
to confront and withstand danger, fear; very brave and determined [8: 365; 9: 358] (39 синонімів) та СР3 з
СД reckless – not worrying about the possible bad or dangerous results of actions [9: 1371] "той, що не
хвилюється про можливі погані чи небезпечні результати своїх дій" (14 одиниць). Концептуальне
тлумачення одиниць парцели має вигляд: [(ДЕЩО/ДЕХТО 1: агенс (загроза)) діє з результатом
(ТАКИЙ ДЕХТО2: експерієнцер / вміст контейнеру (людина) перебуває в (ДЕЩО 2: контейнер (страх
/ спокій)) діє ТАК)].
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Отже, лексеми, які входять до прикметникового НП "страх", розміщуються по парцелах СТАН
СТРАХУ, СИМПТОМ, РИСА ХАРАКТЕРУ та ЗАГРОЗА, реалізуючи семи "каузативність /
некаузативність", "активність / пасивність", "постійність / тимчасовість". Перспективою може
бути вивчення когнітивних механізмів вживання прикметників НП "страх", зокрема в їх
метафоричних значеннях.
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Борисов А.А. Адъективное номинативное пространство "страх"
современного английского языка.
В статье рассмoтрена семантика прилагательных номинативного пространства "страх",
представляющих эмоциональный концепт СТРАХ в современном английском языке. Смоделирована
конфигурация концептуальной схемы СТРАХ ад'ективного пространства и на основе этого
определены синонимические и тематические отношения його вербальных конституентов.
Borisov A.A. The adjectival nominative space "fear" in present-day English.
Semantics of adjectives of the nominative space "fear" representing the emotional concept FEAR in presentday English is considered in the article. The configuration of the conceptual scheme FEAR has been
modelled and synonimic and thematic relations between the constituents of the adjectival nominative space
"fear" have been established on its basis.
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МАЛА ПРОЗА ІВАНА ФРАНКА В РЕЦЕПЦІЇ БОРИСА ХАРЧУКА
У статті простежується вплив малої прози Івана Франка на дебютну повість "Йосип з гроша
здачі" відомого українського письменника Бориса Харчука. Об’єктом художнього осмислення обрано
життя українського селянства та його споконвічну боротьбу за незалежність. У статті
акцентується увага на спільних рисах характеру героїв малої прози І. Франка й героїв повісті
Б. Харчука.
Аби з’ясувати, якою мірою творчість І. Франка в цілому, як і його мала проза зокрема, впливала
на літературний вишкіл Бориса Харчука, не можна обійти увагою ряд цікавих фактів із творчої
біографії прозаїка та його малої батьківщини.
По-перше, Борис Харчук народився на Збаражчині, яка відіграла неабияку роль у громадськополітичній і літературній діяльності Каменяра. П’ятнадцять літературних творів письменника були
написані в Збаражі й серед них "Свинська конституція" – сатирична повість, почута від народного
красномовця Антона Грицуняка. Тричі громада Збаражчини висувала Івана Франка своїм послом до
віденського й галицького парламентів, голосувала за нього, але через махінації й фальшування
голосів Іван Франко не був обраний ні до віденського, ні до галицького сейму.
Чи був це збіг обставин, чи доля так розпорядилась, що майбутній письменник народився в
селянській світлиці, де в другій її половині знаходилась хата-читальня. У цій оселі, як згадувала мати
письменника, в 1934 році вшановувався 120-річний ювілей від дня народження Т.Г. Шевченка.
Читали "Кобзаря". Вогнисті Франкові рядки "Не пора, не пора", напевне, були лейтмотивом усіх
дійств, адже мати Анастасія Іванівна до останніх своїх днів наспівувала нам цю пісню [1].
Хоч офіційно "Просвіта" в селі Лози на той час була заборонена, але світлина із ювілею Кобзаря,
яка зберігається в родинному архіві, засвідчує, що ніякі заборони не перешкоджали нести
селянам Кобзареве й Каменяреве слово.
То були перші вогники, які з часом спалахнули високим полум’ям у душі письменника. Свідченням
цього є герой його твору "Йосип з гроша здачі" (типологічно близький до образу Гриця у
Франковому оповіданні "Грицева шкільна наука"), якому, як і майбутньому письменнику, дуже
хотілося вчитися.
І. Франко гостро критикував реакційну педагогічну систему навчання й виховання, що
насаджувалася в школах Галичини австрійським урядом. У цих оповіданнях є чимало фактів із
життя письменника, але він застерігає, що їх не слід сприймати лише як автобіографічні. В
оповіданні "Малий Мирон", "Грицева шкільна наука", "Отець-гуморист", "Оловець" змальовані
образи допитливих, розумних дітей, які з усієї сили тягнуться до навчання, але їх найкращі
поривання притіснялися паличною дисципліною.
Вдалим прологом до великої прози Б. Харчука була повість "Йосип з гроша здачі", надрукована
вперше в журналі "Дніпро" в 1956 році. Критика схвально оцінила дебютний твір, акцентуючи
головним чином на своєрідності почерку молодого автора, який в естетичному плані продовжував
традиції своїх попередників І. Франка та М. Коцюбинського.
Що ж сприяло письменникові в цьому? Це талант, який дав йому можливість відтворити атмосферу
доби, правдиво відобразити життя волинського села 30-их років – за часів польського засилля. Кость
Волинський слушно відмітив, що ця "тематична полоса ще тільки-но починала освоюватись.
І Харчук чи не першим проклав на ній свою борозну" [2].
Об’єктом художнього осмислення Б. Харчук обрав Волинь, її історію, а найперше волиняків, їх
підневільне життя й вічну боротьбу за волю. Саме на цій проблемі ми акцентуємо увагу,
простежуючи як вона інтерпретується у Івана Франка і Бориса Харчука. Західноукраїнське село,
яке опинилося на перехресті епох, уже зображувалося в таких широковідомих на час вступу
Б. Харчука в літературу творах, як "Юрко Крук" П. Козланюка, "Повінь" Ф. Потушняка, "Сестри
Річинські" І. Вільде, "Жванчик" В. Бабляка, "Жменяки" М. Томчанія, "Край битого шляху" Р. Іваничука,
"Чайки летять на схід" І. Чендея. Тому цілком зрозуміле прагнення молодого письменника на цій ниві
прокласти свою волинську борозну, яке вимагало сміливості й особливої відповідальності.
Письменник, навчаючись в І. Франка, свідомо обрав традиційний жанр повісті. Гнучкий і
вимогливий, він диктує певні закони й не терпить канонів. Кожен талановитий автор його
індивідуалізує, кожна нація надає йому неповторних прикмет.
Повість "Йосип з гроша здачі" – яскравий приклад успішного проникнення в одну з визначальних
тенденцій реалістичної літератури – в її історизм, який у художньому творі набуває якості естетичної.
"Художній історизм" – зазначає Ю. Безхутрий, – є категорією аксіологічною й у літературному
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феномені виявляється тільки через естетично значущі грані твору – від конфлікту, сюжету, композиції
– аж до структурних його рис" [3].
Повість "Йосип з гроша здачі" – традиційна розповідь про дитину, її входження в життя, яку
Б. Харчук вміло використав для художнього осягнення важливих проблем часу. Її головний герой –
неповнолітній волинянин Йосип Таранчук. Однак автор не обмежується колом дитячих захоплень та
устремлінь героя, а створює художню картину історичного шляху "західняків" незадовго до
повторного після 1918 року возз’єднання з великою Україною.
Однак сама новизна тематики, свіжість зображуваної реальності – лише одна з передумов, які
можуть сприяти творчому успіхові. Головне тут полягає в авторському їх баченні, рівні
концептуального осмислення, проникливості й своєрідності художнього відтворення. Основне творче
завдання стилю Харчука – дати правдиву, концентровано економну щодо засобів і воднораз
відображену з максимально можливою точністю картину дійсного. Динамічну, рухому, заселену
живими людьми картину, в якій би життя поставало в своєму звично-повсякденному перебігові, в своїй
предметній і людській реальності.
У повісті немає гострого розвитку сюжету, немає екстраординарних подій. її художність виростає з
тонкого малюнку людських характерів, насамперед дитячих, підкріплюється умінням, малюючи
реалії життя, підводити читачів до узагальнень. Повість написана в поетичному ключі. Через те
вибраний автором прийом – нанизування ряду епізодів із життя хлопчика Йосипа Таранчука –
доцільний і не сприймається як рихлість чи незавершеність композиції.
Письменник дбав про якомога повнішу ясність, деталізовано-характеристичну точність,
достеменність у зображенні життєвих подій, обставин, людей, їхньої поведінки, реакцій на довкілля.
Вони відіграють у творі зображувальну й концептуально-виражальну роль. Обравши такий спосіб
художнього втілення задуму, автор покладається на контрастність компонентів повісті, які несуть у
собі глибокий підтекст. Уже початок повісті – виразне тому свідчення. Семирічний Йосип лаштується
до школи. На ньому – сорочка, перешита з материної, через плече – полотняна торбина для книжок,
ноги босі, хоч уже холоднеча.
Як і в оповіданні І. Франка "Оловець", сюжетним стрижнем повісті є історія з олівцем. Обидва
твори викликають особливий інтерес майстерністю психологічного аналізу в розкритті образу
школярів – мимовільних винуватців тієї колізії, яка розгорнулася в класі. На думку П. Хропка, в
оповіданні "Оловець" "письменник низкою реалістичних деталей, з винятковою переконливістю
показує, як незвичайна знахідка на снігу біля школи загубленого кимось олівця заполонила уяву
малого школяра" [4]. Затиснувши в кулаці мідний гріш, крокує по дорозі школяр, якому здається, що
все село дивиться на нього зі здивуванням і захопленням. Але "шкільна" наука починається для нього
з гіркої образи: олівець коштує півгроша, а пан директор, відпускаючи олівець, не дав йому
здачі. З наївною наполегливістю вимагає хлопчисько свої гроші. Звідси й пішло насмішкувате
прізвисько "З гроша здачі", яке супроводжувало його все життя. Харчук і далі будує повість на
контрастних ситуаціях. Малий Таранчук охоче навчається, але змушений пропускати уроки: то
допомогти батькові зорати взятий в оренду клапоть поля, то сидіти дома, бо немає чобіт.
Побутові конфлікти між хлопцями: Гришком і Яшкою, з одного боку, і Йосипом, що порушує
чергу на урок до попа, з другого, увиразнює вдало виписаний у повісті образ "голяка". Епізод
"роздягання героя" уже і є найтиповішою характеристикою тогочасного селянського життя:
– Витрушуй усе з торби! – командував Грицько, На мерзлу землю випали зошити, пошарпаний
буквар, олівець і саморобна ручка... В кишенях, крім заржавілого цвяха, також нічого не знайшли" [5:
35].
Становлення характеру героя простежується рельєфно. Якщо в перших розділах хлопець постає
лякливим і несміливим у новому для нього оточенні, то пізніше в ньому пробуджується почуття
власної гідності. Особливо це помітно в епізоді, коли Йосип пустив корів у посадку, за що був
покараний господарем. З уст героя не зронено й слова, зате заціплені зуби Йосипа чи не вперше в
тексті засвідчили його норовистий характер.
Із внутрішньою зміною героя змінюється його портрет. Автор різьбить його чітко й стисло,
вказує на вдачу. .Змарнів, замисленим став Йосип. На худому обличчі витягнувся довгий ніс. Тонкі
губи були завжди стиснуті. Сині материнські очі, здавалось, трохи запали. Під ними виднілись
темні кола. Любив бути на самоті" [5: 64]. Так же повістевими штрихами граниться образ Антона
Таранчука, який, крім нестатків і постійних принижень, не зазнав просвітку в житті. Через те серце
й душа були черствими та зболеними. Контрастно до них, в іншому ракурсі зображено образ
сільського бондаря Трохима Гойди. Він згадується в тексті твору епізодично й, на перший погляд,
здається, художньо не функціональним. Коли ж врахувати, що всі події письменник подає крізь
призму сприймання героя-підлітка (Йосип носив нелегальну літературу від учительки, але знав про
це мало), то матимемо не тільки достатнє уявлення про результати підпільної боротьби, що її очолює
Гойда, а й про майстерність характеротворення молодого прозаїка. Він малював, довіряв персонажам,
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а не тлумачив за них сенс подій. Автор, довіряючи персонажам, разом з тим розраховує на уважного
читача, на його співтворчість.
Визрівання активного протесту проти загарбницької політики верхівки буржуазної Польщі
зображено і в гурті національно свідомої сільської молоді, яка своїми ідейними засадами була
зв’язана з громадою. Її виразником постає в повісті Єва Станіславівна, яка формувала характер
Йосипа, згодом юного борця-підпільника.
Із сюжетом твору, з долею головного героя пов’язаний ряд сатирично зображених персонажів.
Показовим у цьому плані є Гордій Бородай. Його нутро розкривається не лише в ставленні до бідних
селян, до неповнолітніх наймитів тощо. Його бездуховність промовисто виявляється у вчинку,
коли він відвозить із дому свою матір і скидає, як ганчірку, під братовим подвір’ям.
Вправним володінням засобами епічного зображення життя, словесного живопису дійсності,
Б. Харчук виявляв дар митця, який художню ідею не декларує, а сугестує читачам конкретними
пластичними картинами. Однак, панівні тоді соціологічні стереотипи подекуди деформували образну
тканину, особливо у відтворенні національно-політичних реалій. Це, зокрема, позначилося на образі
Бородая та його ролі в образній структурі повісті. Це своєрідний тип пристосуванця, який хоче
поєднати український "патріотизм" з угодовством щодо шляхти. Будучи багатим, він готовий залучати
людей до українства не переконанням, а підкупом, йдучи на будь-які поступки шовіністам. Цей
тип героя за своєю пристосовницькою суттю схожий на доктора Бессервіссера з оповідання
І. Франка "Доктор Бессервіссер". Так, Бородай дає позичку батькові Йосипа без "навару" й просить
прийти з жінкою та сусідами на урочистості з нагоди національного свята. Він доручає Йосипові
читати на вечорі вірша. Декламувати Кобзаря було для хлопця найбільшою радістю. Письменник
знову засобом контрасту досягає емоційно-оцінного ефекту. Багатій розпорядився, щоб Йосип
одягнув вишиту сорочку й костюм його сина. "Маркіянові ж спеціально пошили сині широченні штани
навипуск, шапку з малиновим башликом і золотим тризубцем. Мотря підперезала синка поясом з
пишними торочками на кінцях, на груди жовто-блакитну стрічечку. Таку стрічечку приколов
Бородай Йосипові" [5: 103]. Епізод з читанням Шевченкового "Заповіту" дуже багатозначний.
Бородай застеріг хлопця, щоб той не читав твір до кінця. І щоб Йосип, бува, не забувся, Бородай його
"зіштовхує зі сцени".
Кінець повісті цілковито відповідає приписам соціалістичного реалізму: на куркульській ниві, з
чепігами в дитячих руках, зустрічає Йосип радісну звістку про прихід Червоної Армії. Та й чи міг
тоді письменник писати по-іншому, тим паче в своєму дебютному творі? У наступних виданнях
повісті, наприклад, у книзі "Школа" 1979 р. Б. Харчук деякі невмотивовані речі з повісті вилучив,
дещо відредагував, доповнив твір ще й третьою частиною – "Переліг". Художньо реалізувати третю
частину авторові не вдалось. Характер Йосипа тут не проявився якимись новими рисами, а якщо
припиняється еволюція характеру головного героя, тоді й продовження не має органічних підстав.
Прагнення письменника побачити якісь позитивні зрушення за часів більшовизму в житті західняків
спиралося на віру в колективні засади праці, але з позицій нинішнього дня виявляється ілюзорним.
Уміння накреслити в індивідуальному характері дитини риси майбутнього вольового українця,
вміння побачити очима хлопчика (не виходячи, в основному, поза дитяче бачення світу) життя в його
гострих соціальних суперечностях – свідчило про значний потенціал епіки, що й забезпечило успіх
першої опублікованої повісті письменника.
"Йосип з гроша здачі" була прикметна в тодішньому прозовому потоці не тільки особливим
життєвим і лексичним колоритом й органікою звучання оповіді про малолітнього героя, а й високим
літературним вишколом автора. Гранична об’єктивація, суб’єктивно оціночне ставлення до
зображуваного, якомога повніша перспектива, деталізовано-характеристична точність, правдивість
у зображенні життєвих подій, обставин, самих людей, їхньої поведінки, реакцій на оточення – все це
з характерних ознак творчого стилю Б. Харчука зрілого майстра прози. Та немало з них почали
певною мірою визначатися, а то й проявлятися вже в ранніх творах саме під впливом І. Франка.
Перша повість – виразне цьому свідчення.
Вихований на кращих зразках автобіографічних оповідань І. Франка, Б. Харчук прагнув втілити
уроки великого художника слова у своїй творчій практиці.
Зіставлення автобіографічних оповідань І. Франка з повістю "Йосип з гроша здачі" Б. Харчука
виявляє спільність підходу обох прозаїків до показу головного героя. Водночас виписані в їхніх творах
характери хлопчиків не схожі один на одного, в кожному є щось своє, особливе. Конкретика
розкриття еволюції юної особистості є однією з найцінніших рис автобіографічної прози двох
українських письменників.
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Василишин О. В. Малая проза И. Франка в рецепции известного украинского
писателя Б. Харчука.
В статье прослеживается влияние малой прозы И. Франко на дебютную повесть известного
украинского писателя Б. Харчука "Иосиф с гроша сдачи". Обьектом художественного исследования
автор избрал жизнь украинского крестьянства и его вековую борьбу за независимость. В статье
акцентируется внимание на общих чертах характера персонажей малой прозы И. Франко и
персонажем повести Б. Харчука.
Vasylyshyn O.V. I. Franko’s short prose in the reception of a popular Ukrainian writer B. Kharchuk.
The article reveals I. Franko’s short prose influence on the famous Ukrainian writer B. Kharchuk debut story
"Yosyp – change from a penny". The object of artistic research is Ukrainian peasantry life and its age-long
struggle for independence. The article focuses on the common features of S. Franko’s small prose characters
with the characters of B. Kharchuk’s story.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЛЕКСИЧНОЇ ПОЛІСЕМІЇ: МЕТАФОРИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ
В СЕМАНТИЧНІЙ СТРУКТУРІ БАГАТОЗНАЧНОГО ІМЕННИКА
У статті підлягають дослідженню концептуальні засади лексичної полісемії в сучасній англійській
мові. Аналіз здійснюється в рамках концептуальної семантики. Для демонстрації ролі когнітивної
метафори в розвитку різних лексико-семантичних варіантів полісемантичного іменника залучено
фреймове моделювання загальної концептуальної структури значення іменника chapter.
Концептуальний аналіз, що в численних своїх різновидах дозволив вивести вивчення лексики на
якісно новий рівень, застосовується для дослідження різноманітних мікросистем лексикону з метою
встановлення та класифікації зв’язків лексичних одиниць і їх угруповань зі структурами свідомості,
представленими ними в мові. Застосування концептуального аналізу по відношенню до
полісемантичного слова (полісеманта) дає змогу змоделювати структуру вербалізованого ним знання,
встановити зв’язки між окремими його лексико-семантичними варіантами (ЛСВ), що наявні на рівні
свідомості, але іноді викликають труднощі в плані виявлення на семантичному рівні.
Вивчення лексичної полісемії відбувається із застосуванням методів традиційної семантики [1:
211-222]. У рамках когнітивно-дискурсивного підходу на увагу заслуговують спроби дослідження
полісемії за допомогою "семантичних примітивів" (А. Вежбицька) та лексичних прототипів (Дж.
Лакофф, С. Песіна). Фреймовий аналіз полісемантичних іменників у межах лексико-семантичного
поля "ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ" було проведено Л.О. Нижегородцевою-Кириченко [2].
Фреймовий підхід застосовувався для пояснення виникнення в полісеманта нових ЛСВ П. Діном. У
цій концепції полісемія трактується як результат зсуву інформаційного фокусу з одного конституента
фреймової моделі на інший [3: 40].
Цілком підтримуючи вказане положення, вважаємо фреймовий аналіз багатозначного іменника
плідним для виявлення та типології тих концептуальних зв’язків, які встановлюються між
інформаційними вузлами (слотами) окремих ЛСВ. Тож, метою статті є фреймове моделювання
концептуальної структури значення полісемантичного іменника та встановлення ролі когнітивної
метафори у формуванні зазначеної структури знання. Обмеження предмета дослідження
метафоричним зв’язком викликане, перш за все, широким розмаїттям імплікаційних та
класифікаційних зв’язків ЛСВ [1: 224-240], що потребують окремих ретельних розвідок; вибір же
фреймового аналізу як методики унаочнення концептуальної структури багатозначного іменника
дозволяє констатувати, на якому рівні її генералізації задіяна когнітивна метафора.
У дослідженні використовується методика фреймового аналізу С.А. Жаботинської, що полягає в
побудові фрейму вербалізованого лексичною одиницею концепту шляхом комбінування різних типів
базових фреймів [4]. Зазначена методика уможливлює побудову фреймової моделі багатозначного
іменника як декларативного способу представлення знань про типізований об’єкт в термінах
дескрипцій [5: 14]. Під час побудови фреймової моделі значення аналізованого слова розкладається
на семи, для яких на концептуальному рівні встановлюються відповідники – концепти високого
ступеня абстракції, що підлягають подальшому аранжуванню, утворюючи базові фрейми та
міжфреймові мережі. Приписування втягнутим у моделювання концептам семантичних ролей, які
корелюють з глибинними відмінками Ч. Філлмора, та комбінування різних типів фреймів дозволяє
зробити цей опис максимально економічним за рахунок схематизації, котра забезпечується
кінечністю структури фреймової рамки [6].
Лексична полісемія – здатність одного слова слугувати для позначення різних предметів та явищ
дійсності [7: 382] – базується на асиметрії мовного знака, що виникає внаслідок асоціативного
зближення концептів свідомості та слугує реалізації всезагального закону економії зусиль, в тому
числі й комунікативних. Поступове виникнення або втрата словом своїх ЛСВ спричинені постійним
поповненням та переструктуруванням концептуальної картини світу (ККС), як індивідуальної (у
випадку, коли мова йде про індивідуальне слововживання та словотворчість), так і національної
(результатом чого стає фіксація у словнику появи нового або ж втрати старого значення слова). Таким
чином, сукупність ЛСВ багатозначного слова – його семантична структура – має системну
організацію, що нав’язується структурою відображуваного світу та глибиною його розробки у досвіді
[1: 205], а також мірою значущістю окремих фрагментів знання про світ для людини.
Серед факторів, які спричиняють появу нових ЛСВ слова, виокремлюємо метафоричне мапування
– перенесення структури вербалізованого словом концепту на асоціативно зв’язані з ним концепти на
рівні ККС [8: 215; 9: 174-175]. Як відомо, когнітивна метафора є інструментом пізнання світу через
подібність одних його фрагментів до інших, більш знайомих чи конкретних. Таким чином, будучи
© Васильєва О.Г., 2007
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складовою поняттєвої системи людини, когнітивна метафора стає способом розуміння речей [10: 7],
який визначає вибір концептів під час семіотичного процесу. Як у свідомості, так і в мові метафора
тяжіє до об’єднання якісно різних світів у цілісний інтегральний образ реальності [11: 20]. Вона бере
участь у формуванні когнітивних моделей свідомості, проектуючи одна на одну й тим самим
зв’язуючи концептуалізовані ділянки досвіду в межах ККС. У результаті формуються обумовлені
фізичним досвідом конвенціоналізовані в лінгвокультурі моделі ("routs") можливих діахронічних змін
значень слів [12: 85], що знаходить реалізації в закріпленні вторинних (метафоричних) значень за
номінативними одиницями лексикону мови.
Для прикладу проаналізуємо англійський іменник chapter. Семантична структура зазначеного
іменника, представлена у словниках сучасної англійської мови [13: 181; 14: 225; 15: 225; 16: 246],
виглядає таким чином:
ЛСВ 1: 'розділ, одна з частин книги' (one of the sections of a book with a number and / or a title);
ЛСВ 2: 'період життя' (a section of someone's life);
ЛСВ 3: 'історичний період; сторінка історії' (a period in history);
ЛСВ 4: 'церковний капітул' (all the priests who belong to a cathedral);
ЛСВ 5: 'місцевий клуб; що є частиною головного клубу' (a local club that is part of a much larger
club);
ЛСВ 6: 'філіал; місцева, низова організація' (a local organization that is part of a much larger
organization);
ЛСВ 7 (у словосполученнях chapter of accidents "непередбачений збіг обставин", chapter of
possibilities "можливий хід подій"): 'хід чогось; послідовність; розгортання' (a series of (unpleasant or
annoying) events that happen quickly one after the other).
Фреймовий аналіз ЛСВ 1 іменника chapter дає змогу говорити, що його концептуальна структура
профілюється (термін Р.Ленекера; під профілюванням розуміємо активацію на тлі загальної
фреймової структури концепту ситуативно важливих інформаційних вузлів та зв’язків між ними) на
фоні концептуальної структури іменника book (див. рис. 1). Вона включає вузол ДЕЩО 2: частина
(деякого цілого ДЕЩО 1 (книга)). Зазначені вузли складають "кістяк" фрейму CHAPTER і можуть
підлягати подальшій спеціалізації чи генералізації за необхідності в ході аналізу.

Рис. 1. Фреймове представлення концептуальної структури значення
іменника chapter (ЛСВ 1)
З точки зору теорії прототипів [17] ЛСВ 1 можна сприймати як прототипове значення, що першим
приходить на ум під час "роботи" з іменником chapter. Його концептуальна структура обумовлює
структурацію концептуального змісту інших ЛСВ іменника, воно є широко представленим у
слововживанні.
При цьому на увагу заслуговує вживання chapter (ЛСВ 1) у традиційному словосполученні chapter
and verse (букв. "розділ і вірш з Біблії") "повна та вичерпна інформація" (full and accurate information
about something), "точне посилання на джерело" (exact details about where to find some information).
Виявлення причин появи такого словосполучення змушує звернутися до 1) енциклопедичної
семантики та залучити до концептуальної структури значення іменника chapter знання про те, що
однією з видатних книжок світу є Біблія (Книга книг), яка слугує джерелом повної та вичерпної
інформації для віруючих-християн, а також до 2) теорії іконічності, адже вказівка на розділ та вірш і є
точним посиланням на таке джерело, як Біблія.
Виникнення ЛСВ 2 та ЛСВ 3 обумовлені наявністю в ККС англомовної спільноти таких
когнітивних метафор, як ЛЮДСЬКЕ ЖИТТЯ – це КНИГА та ІСТОРІЯ – це КНИГА відповідно.
Зазначені метафори з’являються як наслідок проектування структури концепту КНИГА на абстрактні
концепти ЛЮДСЬКЕ ЖИТТЯ та ІСТОРІЯ. В результаті складні для розуміння континуальні реалії
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усвідомлюються як об’єкти, що мають жорстку структуру, можуть бути розчленованими на подільні
частини з визначеним змістом. Подібний плин думки не тільки полегшує осмислення вказаних реалій,
але спрямовує номінативну діяльність представника англомовного суспільства: окремі періоди життя
та історії сприймаються як розділи книги та привласнюють форму chapter як власне позначення в
мові.
Наявністю зазначених когнітивних метафор можна пояснити й виникнення ЛСВ 7 іменника
chapter, яке зафіксоване при його вживанні у традиційних словосполученнях chapter of accidents
"непередбачений збіг обставин", chapter of possibilities "можливий хід подій". Проте для виникнення
подібних номінацій необхідна активація знань про кількісні характеристики частин розділів
(підрозділів, сторінок, абзаців тощо) та їх розташування у певному порядку. За такої умови розділ
розуміється як сукупність ДЕЧОГО (chapter of accidents) та послідовність ДЕЧОГО (chapter of
possibilities), що й уможливлює використання одиниці chapter в окресленому значенні.
Структура концепту КНИГА виявилася зручною і для осмислення таких об’єктів, як організації
(групи людей, об’єднаних певною метою чи призначенням [14: 1001]) та клуби (організації людей за
спільністю інтересів або діяльності [14: 258]). Незважаючи на конкретність об’єктів, їх сутність та
структура усвідомлюються важче, аніж сутність та структура книги, з якою людина має справу майже
щодня. Саме цим можна пояснити появу в ККС англомовної спільноти когнітивної метафори
ОРГАНІЗАЦІЯ – це КНИГА і, як наслідок, – появу ЛСВ 5 та ЛСВ 6 в іменника chapter.
Констатування того, що концепт КНИГА виступає джерелом під час метафоричного осмислення
концептів ЛЮДСЬКЕ ЖИТТЯ, ІСТОРІЯ та ОРГАНІЗАЦІЯ, свідчить про "підключення" першого до
концептуальних структур останніх в ролі компаративного слоту, тобто на основі зв’язку подібності,
та про формування їх структури за зразком фрейму концепту КНИГА.
Поява ЛСВ 4 обумовлена когнітивною метафорою ДУХІВНИЦТВО – це КНИГА. При цьому
метафоричне співставлення іде різними планами, перш за все на основі схожості функціонального
призначення: повідомлення певної інформації, обговорення різноманітних питань:
Book – a set of printed pages fastened together inside a cover, that may contain a story, information,
poems, or other forms of writing [14: 148].
Clergy – the people who lead religious services which include sermon (a talk on a religious or moral
subject that is given by a member of the clergy as part of a church service), prayer (the activity of speaking to
God) etc. [14: 251; 15: 249, 1120, 1317].
В результаті СВЯЩЕНИКИ – це СТОРІНКИ, об’єднані в межах певних РОЗДІЛІВ – КАПІТУЛІВ.
Таким чином, у концептуальній структурі chapter (ЛСВ 4) актуалізації набувають вузли
акціонального фрейму [діє ТАК на СТІЛЬКИ ТАКОГО ДЕХТО].
Підсумовуючи вищевказане, можемо побудувати загальну концептуальну структуру значення
багатозначного іменника chapter у вигляді фреймової моделі, складаючи яку користуємося
предметним, посесивним, акціональним та компаративним базовими фреймами (див. рис 2). У ній
слот ДЕЩО 1 – концепт КНИГА, а слот ДЕЩО Х – концепти ЛЮДСЬКЕ ЖИТТЯ, ІСТОРІЯ,
ОРГАНІЗАЦІЯ або ДУХІВНИЦТВО. Як бачимо, наявність різних ЛСВ іменника chapter полягає в
можливості різноманітного заповнення слоту ДЕЩО Х, що приєднаний компаративним зв’язком до
фонового слоту ДЕЩО 1.

Рис. 2. Фреймове представлення загальної концептуальної структури значення багатозначного
іменника chapter
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Слід зазначити, що метафоричного розширення можуть зазнавати не тільки фонові, але й
профільовані слоти концептуальної структури значення слова, як наприклад в іменника pan, ЛСВ
якого включають: 1) контейнер для приготування їжі; 2) вміст контейнеру; 3) частина унітазу
круглої форми з водою нанизу; 4) чаша вагів; 5) барабан; 6) чаша, що використовується для
промивання золота [13: 842; 14: 1024; 15: 1037; 16: 1189]. Поява непрототипових ЛСВ 3, 4, 5, 6
пояснюється тим, що метафоричного мапування зазнають різноманітні концепти (ДЕЩО Х), на які
проектується структура концепту, актуалізованого ЛСВ 1, причому "точкою доступу" до неї стає
профільований слот ДЕЩО 1 (рис. 3).

Рис. 3. Фреймове представлення загальної концептуальної структури значення
багатозначного іменника pan
Таким чином, розвиток значення слова обумовлюється, з одного боку, і обмежується, з іншого,
його концептуальною структурою. Остання не є сталою, вона здатна розвиватися в діахронії великою
мірою завдяки асоціативності людського мислення, яке вводить концепт, позначений полісемантом,
до складної мережі концептуальних зв’язків, коли різні його інформаційні вузли зазнають
компаративного розширення. При цьому когнітивна метафора є лише одним з багатьох механізмів
свідомості, що забезпечують розвиток семантичної структури багатозначного слова. Тому вивчення
концептуальних та когнітивних засад лексичної полісемії різних природних мов є наразі надзвичайно
перспективним напрямком дослідження лексикону в рамках когнітивно-дискурсивної парадигми
мовознавства.
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Матеріал надійшов до редакції 20.04 2007 р.
Васильева Е.Г. Концептуальные основы лексической полисемии: метафорические отношения в
семантической структуре полисемантического существительного.
В статье исследуются концептуальные основы лексической полисемии в современном английском
языке. Анализ осуществляется в рамках концептуальной семантики. Для демонстрации роли
когнитивной метафоры в развитии различных лексико-семантических вариантов
полисемантического имени привлекает фреймовое моделирование общей концептуальной структуры
значения существительного chapter.
Vasylyeva O.H. Сonceptual Principles of Lexical Polysemy: Metaphoric Relationships in the Semantic
Structure of the Polysemantic Noun.
In the paper the conceptual principles of lexical polysemy in Present-Day English are investigated. The
analysis is carried out within the conceptual semantics framework. To reveal the role of cognitive metaphor
in the development of different lexico-semantic variants of a polysemantic noun the frame modeling of the
general conceptual structure of the word chapter meaning is engaged.
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ІДЕАЛ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ: МОВНО-РИТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
У статті проаналізовано динаміку формування ідеалу вчителя, обґрунтовано необхідність
створення нової моделі. Увагу акцентовано на важливості мовно-риторичного аспекту підготовки
сучасного вчителя.
Модернізація освіти – досить тривалий процес глибоких змін в усіх сферах освітньої діяльності,
метою якого є якісне поліпшення результатів навчання і виховання, становлення гуманної
високоморальної освіченої людини, здатної жити і працювати з максимальною користю для себе і для
суспільства. Цілком очевидно, що без висококваліфікованого сучасного вчителя розв’язати завдання
удосконалення й модернізації освіти неможливо.
Важливість суспільної ролі сучасного вчителя пояснюється тим, що галузь освіти сьогодні є
єдиним соціальним інститутом, через який проходить кожна людина, набуваючи рис особистості,
фахівця і громадянина. Кожне суспільство моделює той ідеал педагога, діями і вчинками якого, по
суті, формується громадянське суспільство. Тому ідеал є важливим чинником у створенні системи
звичаїв, традицій і моралі кожного народу.
Мета статті – на основі аналізу педагогічної, психологічної, лінгводидактичної літератури,
педагогічного досвіду визначити сучасні підходи до формування моделі ідеального вчителя,
визначити роль і місце в ній мовно-риторичної компетентності. Відповідно до поставленої мети
визначаємо завдання:
1. Проаналізувати динаміку формування ідеалу вчителя.
2. Обґрунтувати необхідність створення нової моделі.
3. Визначити схему формування нового образу ідеального вчителя.
4. Обґрунтувати необхідність посилення мовно-риторичної підготовки сучасного вчителя.
Проблема ідеального вчителя вперше постала не сьогодні. Нею займалися в різні історичні епохи,
в умовах різних суспільно-економічних формацій. Вивчення й узагальнення багатовікового
педагогічного досвіду дає змогу критично використати кращі його зразки, прослідкувати ґенезу
важливих для нас педагогічних проблем і явищ.
Учитель високо цінувався в античні часи. Своєю діяльністю він служив істині, добру, красі,
майстерно володів ораторським мистецтвом, формував високу культуру спілкування. Авторитет
учителя великою мірою залежав від рівня володіння живим словом, уміння ефективно, переконливо
виступати публічно.
Плутарх у "Порівняльних життєписах" фіксує загальний дух навчання і виховання того часу.
Зокрема, зазначає, що "дітей навчали говорити так, щоб у їх словах їдка гострота змішувалася з
вишуканістю, щоб широкі промови спонукали до широких роздумів" [1: 14]. Спартанське виховання
позначалося на мовленні спартанців: вони ніколи не говорили марно, ніколи не вимовляли слова, за
яким би не було думки. Письменник засуджує багатослів’я, розлогі, задовгі промови.
Прихильником розвивального навчання і виховання високих моральних якостей вважається
М. Монтень. Цінними і сьогодні є поради автора "навчити дитину починати бесіду чи суперечку
тільки в тому випадку, коли вона переконається, що суперник гідний подібної боротьби", навчити
"ретельно добирати докази", "схилятися перед істиною і складати перед нею зброю ... незалежно від
того, чи відкрилася вона супернику, чи осіяла його самого", щоб "совість і чесноти учня знаходили
відображення і в його мовленні і не знали іншого керівника, крім розуму" [1: 73].
Я.А. Коменський велику роль відводив спілкуванню з учнями у формі бесіди, що мало сприяти не
тільки знанню навчального предмета, але й умінню самим бесідувати на різні теми, тобто
формуванню основних елементів мовленнєвої майстерності. Найважливіше, на наш погляд, у
педагогічній системі вченого – це обґрунтування переваг суб’єкт-суб’єктної гносеологічної і
комунікативної моделі та усвідомлення діалогу як загального закону пізнання і спілкування [1: 80161].
Дені Дідро вважав учителя мірилом ефективності роботи освітнього закладу: "Якщо ви хочете
правильно судити про школу, то погляньте, чи обіцяють учні самі стати гарними вчителями? Школа,
що дає такий результат, гарна, у протилежному випадку – вона погана" [1: 261]. Серед обов’язкових
якостей гарного вчителя учений називає глибоку обізнаність із предметом, який він викладає,
освіченість, яка потрібна для викладання в школі, терпіння, добру вдачу, чесність і чуйну душу.
Педагогічна теорія П.Д. Юркевича є частиною його плану побудови людського суспільства на
засадах Істини, Добра, Краси, Гармонії. Це відчувається й у визначенні вимог до вихователя. На
думку дослідника, вихователь повинен бути авторитетною і цілком щирою людиною; повинен
© Голуб Н.Б., 2007
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викликати у вихованців любов до досконалості дій; переконувати тільки в тому, в чому сам
переконаний; не потрібно бути швидким на поради, а мати "велику моральну силу, щоб, даючи
поради, бути цілком правдивим і говорити все по совісті" [2: 65-79].
Не втратили актуальності сьогодні думки І. Огієнка щодо мовної освіти вчителя: "Кожний учитель
– якого б фаху він не був – мусить досконало знати свою соборну літературну мову й вимову та
соборний правопис. Не вільно вчителеві виправдувати свого незнання рідної мови нефаховістю" [2:
130]. Виправданою і в сучасній школі є вимога до вчителів усіх предметів "як у школі, так і поза нею,
… говорити тільки взірцевою рідною літературною мовою й вимовою, щоб власним прикладом
впливати на учнів і на оточення, ... і завжди звертати пильну увагу, щоб на їхніх годинах панувала
чиста літературна мова". Подібні вимоги ставлять у своїх працях С.О. Єфремов та Я.Ф. Чепіга.
Проблемою належної підготовки вчителя, його ролі в суспільстві переймався І.Я. Франко:
"Учителем школа стоїть: коли учитель непотрібний, неприготований, несумлінний, то й школа ні до
чого" [2: 96].
У процесі відродження національної системи освіти, на думку С.Ф. Русової, важливо насамперед
"наблизити школу до життя і до рідного слова" [2: 143].
З позицій гуманізму, загальнолюдських цінностей, витоки яких лежать в українській духовності,
розглядає вчителя у своїх працях В.О. Сухомлинський. Узагальнюючи багаторічний власний досвід
чи досвід колег, учений-педагог поступово формує образ ідеального учителя, якого називає
"справжній вихователь", "справжній учитель", "справжній педагог" або "хороший учитель". Одним з
обов’язкових умінь, необхідних кожному вчителю і вихователю незалежно від фаху,
В.О. Сухомлинський вважає "мистецтво говорити". Справжній учитель "повинен досконало володіти
виховними засобами мудрого слова", знаходити радість у спілкуванні з дітьми, адже слабкість
"багатьох учителів у тому, що слова їх не доходять до тих, кому вони звернені".
Модель ідеального учителя В.О. Сухомлинський формує через три важливі позиції:
"Це насамперед людина, яка любить дітей, знаходить радість у спілкуванні з ними, вірить у те, що
кожна дитина може стати доброю людиною, вміє дружити з дітьми...
Хороший учитель – це, по-друге, людина, що добре знає науку, на основі якої побудований
предмет, котрий він викладає, закохана в цю науку, знає її горизонт – найновіші відкриття,
дослідження, досягнення.
Хороший учитель – це, по-третє, людина, яка знає психологію й педагогіку, розуміє і відчуває, що
без знання науки про виховання працювати з дітьми неможливо" [3: 49].
Актуальними є поради В.О. Сухомлинського "відточувати слово"; уникати марнослів’я, яке
"розбещує душу людини", духовно роззброює її; виховувати у своїх вихованців "непримиренність і
нетерпимість до балаканини, порожнього красномовства, тріскучої фрази"; намагатися, щоб "думка й
слово одухотворялися ділом" [4].
Проблемою ідеального вчителя займалися також М.І. Пирогов, П.Ф. Каптерев, С.Т. Шацький,
А.С. Макаренко, О.І. Щербаков, О.Г. Мороз, В.О. Сластьонін, Н.І. Філіпенко, І.П. Підласий, І.А. Зязюн, В.П. Андрущенко та ін. Ідеальний педагог здебільшого сприймається ученими як зразок для
наслідування, орієнтир для підготовки й еталон для порівняння.
І.П. Підласий, виходячи з головної функції учителя та специфіки практичної педагогічної
діяльності, пропонує модель ідеального педагога, елементами якої є "спеціаліст", "працівник",
"людина". Ідеальний педагог, на думку дослідника, – це зразок професіонала, носій громадянських,
виробничих і особистісних функцій, сформованих на найвищому рівні. Обов’язковими професійними
якостями педагога дослідник вважає працьовитість, працездатність, дисциплінованість,
відповідальність, уміння визначити мету, обрати шлях її досягнення, організованість, наполегливість,
систематичне і планомірне підвищення свого професійного рівня, прагнення постійно підвищувати
якість своєї праці а також володіння предметом викладання, методикою викладання предмета,
психологічну підготовку, загальну ерудицію, широкий культурний кругозір, педагогічну
майстерність, володіння технологіями педагогічної праці, організаторські уміння та навички,
педагогічний такт, педагогічна техніка, володіння технологіями спілкування, ораторське мистецтво та
ін. Головною характеристикою педагога учений вважає професійний потенціал, тобто "сукупність
об’єднаних у систему природних і набутих якостей, що визначають здатність педагога виконувати
свої обов’язки на заданому рівні" [5: 260].
Якщо проаналізувати динаміку педагогічної професії, очевидним є той факт, що в окремих
аспектах кардинальних змін щодо змісту її основних вимог не спостерігається. Однак кожна
історична епоха по-своєму коригує її суть, відводить певну роль не тільки в системі освіти, а й у
суспільстві. На думку українських учених (В.М. Литвин, В.П. Андрущенко, С.О. Довгий, В.О. Зайчук,
В.Г. Кремень), учитель ХХІ століття – це "вчитель із планетарним мисленням, який усвідомлює себе
як суспільний діяч і просвітитель, активний перетворювач суспільства" [6: 163]. Серед
найважливіших вимог до професійних якостей учителя дослідники виділяють насамперед високий
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рівень загальної підготовки, широку ерудицію, знання свого предмета, останніх досягнень науки й
техніки, новітніх технологій і методів, бачення перспективи, вміння прогнозувати навчальновиховний процес тощо. Другим важливим якісним блоком вважають особистісні якості вчителя
(витримка, наполегливість, рішучість, уміння домагатися своєї мети, контактність, психічна
сумісність у колективі, вміння критично оцінювати себе та інших). Крім того, називають такі істотні
характеристики, як любов і повага до дітей, любов до педагогічної діяльності, педагогічна інтуїція,
розвинутий інтелект, високий рівень загальної та педагогічної культури та позитивні моральні якості.
Учені одностайні в тому, що сучасній школі потрібен "інтелігентний учитель", "компетентний
професіонал".
Цінною є думка вчителів-практиків. Зокрема, Ш.А. Амонашвілі вважає, що вчитель повинен бути
освіченою, гуманною, творчою людиною, патріотом та інтернаціоналістом; але насамперед учитель
повинен бути особистістю, мати авторитет, постійно працювати над собою, упроваджувати нові ідеї,
бо "професія учителя не терпить шаблону". Для професійної діяльності вчителя важливо уміти
розуміти всіх і кожного, радіти успіхам дітей, не допускати у спілкуванні з дітьми фальші, нещирості,
грубості, нетерплячості, злості, розвивати в собі такі якості, як великодушність, доброта, чуйність,
сердечність [7].
Н.Є. Буланкіна у своєму дослідженні вживає поняття "педагогічний професіоналізм", тобто
комплекс властивостей особистості, що забезпечують високий рівень педагогічної діяльності
(гуманістичне спрямування, професійні знання й уміння, здібності й педагогічну техніку). На думку
дослідниці, прагнення досягти рівня професіоналізму в діяльності вчителя неможливе без
формування індивідуальної мовної стратегії, що "базується на вмінні використовувати в усій повноті
свій мовний інтелект (насамперед, мовленнєві стратегії поведінки) для конструктивного аналізу
різних комунікативних тактик поведінки, а також для усвідомлення своєї індивідуальності, своєї
неповторності й унікальності" [8: 52].
Власне бачення моделі сучасного вчителя пропонують С. Болсун, Е. Панасенко, Н. Остапенко,
М. Якубовський та ін.
Потреба у формуванні ідеалу вчителя-ритора й підготовці його сьогодні у вищих навчальних
закладах пояснюється багатьма причинами як суспільного, державного характеру, так і
вузькопрофесійного. По-перше, тим, що "в українському суспільстві нині поширюється сучасний
американський риторичний ідеал, чужий слов’янській культурі, зокрема українській, яка завжди мала
міцні традиції успадкування еллінської античної культури" [9: 187], по-друге, українське суспільство
не звільнилося й від тоталітарного риторичного ідеалу, по-третє, низьким загальним рівнем
мовленнєвої культури в суспільстві, по-четверте, зразок мовлення й мовленнєвої поведінки педагога
повинен забезпечити його вихованця і гарними знаннями, і вмінням поводитися в суспільстві; поп’яте, нагальною потребою формування мовної особистості елітарного типу.
Значення поняття ідеалу пояснюється тим, що оцінка успішності й ефективності мовленнєвого
спілкування, його "якості" відбувається на основі зіставлення реального спілкування й існуючого в
цій культурі ідеального зразка – риторичного ідеалу.
Як бачимо, кожна епоха вносить свої корективи до ідеалу вчителя. Категорія ідеалу змінна, адже
ті вимоги, що були актуальними навіть десять років тому, не відбивають повноти сучасних вимог.
Можливо, цим і пояснюється відсутність такого поняття, як "ідеальний учитель" у "Педагогічній
енциклопедії" (1968), "Українському педагогічному словнику" (автор – С. Гончаренко), "Словникудовіднику з методики російської мови" (автор – М.Р. Львов), "Словнику-довіднику з української
лінгводидактики" (за редакцією М.І. Пентилюк) та інших лексикографічних джерелах.
Аналіз праць, вивчення досвіду вчителів-практиків дає змогу нам визначити механізм створення
моделі сучасного учителя:
1. В основі ідеалу має бути перелік характеристик, апробованих часом і виправданих досвідом.
2. Ідеал повинен формуватися в повній відповідності з вимогами української культурноісторичної традиції, адже духовний стрижень визначає національна ідея.
3. Ідеальний учитель (незалежно від фаху) повинен бути ідеальним оратором.
4. При створенні моделі ідеального вчителя необхідно враховувати зміни, що відбуваються в
освітній сфері.
5. Невід’ємними елементами образу ідеального вчителя має бути його обізнаність з
інноваційними технологіями й готовність до їх упровадження.
6. Щоб створена модель якомога повніше відповідала запитам галузі й суспільства, необхідно
враховувати своєрідність самої спеціальності, професії; основні риси роботи, а також спеціальні
якості та здібності, яких потребує фах.
Як свідчить аналіз, для визначення моделі ідеалу вчителя велике значення мають різноманітні
спеціалізовані здібності. У процесі нашого дослідження керуємося висновками вчених про те, що
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природженими можуть бути лише анатомо-фізіологічні особливості, тобто задатки, що лежать в
основі розвитку здібностей, самі ж здібності є результатом розвитку.
З’ясуємо, які здібності та якості необхідні педагогові для забезпечення ефективності його
професійної діяльності. При цьому враховуємо концепцію педагогічної майстерності (Н.В. Кузьміна),
характеристики професійної компетентності (А.К. Маркова), перелік конкретних професійноособистісних якостей, необхідних гарному вчителю, (З.С. Смєлкова), елементи педагогічної
майстерності (Н.П. Волкова) тощо.
Серед педагогічних здібностей, які називають учені, – дидактичні, академічні, перцептивні,
мовленнєві, організаторські, авторитарні, комунікативні, здібність до розподілу уваги одночасно між
кількома видами діяльності тощо.
Оскільки завдання педагогічної діяльності вирішується безпосередньо в процесі спілкування, а
вчитель покликаний бути комунікативним лідером, який управляє своєю та чужою комунікативномовленнєвою поведінкою в процесі педагогічного спілкування, то варто говорити насамперед про
комунікативний аспект його іміджу. На думку дослідників, базовою складовою педагогічної
компетентності повинна бути система ключових (соціальна, комунікативна, загальнокультурна,
когнітивна) й загальних (мовна, мовленнєва, валеологічна, екологічна та ін.) компетенцій.
Проблема професійної компетентності вчителя є об’єктом дискусій психологів, педагогів,
фізіологів, учителів-практиків тощо. Сьогодні немає єдиного підходу до визначення цього поняття, а
в науковій літературі одночасно вживаються поняття "професійна компетенція" і "компетентність".
Учені одностайні в тому, що сучасному вчителю для реалізації успішної педагогічної діяльності
необхідно оволодіти певними групами компетентностей. Однак називають різні групи
компетентностей: компетентність у професійній сфері (спрямовану на викладацьку діяльність та
спрямовану на самовдосконалення), компетентність у комунікативно-соціально-морально-етичноправовій сфері та компетентність в інформаційно-технологічній сфері (О.П. Ситник), комунікативну,
інформаційну та регулятивну (В.М. Введенський), когнітивну (професійно-педагогічну ерудицію),
психологічну (емоційну культуру і психологічну зіркість), комунікативну (культуру спілкування та
педагогічний такт), риторичну (професійну культуру мовлення), професійно-технічну, професійноінформаційну (моніторингову культуру) (В.В. Нестеров, А.С. Бєлкін) тощо.
В умовах модернізації освіти триває пошук парадигми навчання, що відповідала б новим умовам і
світовим стандартам. Тому очевидною є необхідність створення науково-гуманістичної системи
навчання, обов’язковим компонентом якої має бути мовленнєва культура, володіння основами
успішної комунікації. Формування комунікативно-риторичної компетенції спеціалістів для сфери
підвищеної мовленнєвої відповідальності, тобто майбутньої еліти суспільства, необхідно
вибудовувати концептуально й системно. Отже, серед багатьох названих підходів і уявлень про
сучасного ідеального вчителя помітно виділяється ще одна грань – учитель як особистість риторична.
Вищою формою вираження мовленнєвої (комунікативної) й риторичної особистостей буде їх
реалізація згідно з вимогами, що пред’являються ідеальній мовленнєвій поведінці. Відповідно,
вищою формою вираження мовленнєвої (комунікативної) особистості є мовленнєвий
(комунікативний) ідеал, а риторичної – риторичний ідеал. Під мовленнєвим, чи комунікативним,
ідеалом будемо розуміти ідеальний зразок мовленнєвої поведінки особистості, що склалася для
інституційного типу дискурсу (педагогічний, медичний, політичний та ін.). Мовленнєвий ідеал є
певним уявленням мовленнєвої особистості про те, чому вона повинна відповідати в суспільних
оцінках і уявленнях. Велике значення для процесу підготовки сучасного вчителя мають, на наш
погляд, античні риторичні традиції, давньоукраїнський ідеал мовленнєвої поведінки, кращі риторичні
зразки публічних виступів педагогів, учених, духовенства, надбання сучасних риторичних шкіл тощо.
Заслуговує на увагу підхід А.К. Михальської до поняття риторичного ідеалу як ключового феномена з
культурологічної точки зору, концептуальне бачення підготовки вчителя-оратора, представлене у
працях Г.М. Сагач; змістове наповнення поняття "риторичний ідеал" у дослідженні
М.С. Хлєбникової, основні вимоги до промовців, розроблені українськими вченими (Л.І. Мацько,
О.М. Мацько) тощо. Модель мовно-риторичної особистості вчителя ми розглядаємо не як певний
шаблон, під який потрібно підганяти всіх, хто оволодіває цією спеціальністю, а як зразок, еталон, до
якого потрібно прагнути. Необхідно зауважити, що модель спеціаліста повинна містити насамперед
обов’язкові компоненти, тобто такі якості особистості, без яких не може відбутися спеціаліст. У
складі такої моделі невід’ємним компонентом повинна бути професіограма оратора, тобто
характеристика "професійних якостей, природних даних оратора, набір необхідних і достатніх
якостей особистості, навичок, знань і умінь" [10: 348]. Риторичні знання і вміння, досконале
володіння мовленнєвою стратегією і тактикою, уміння керувати комунікативним процесом і
здійснювати бажаний вплив на учнівську аудиторію сприятимуть оптимізації й ефективності
навчального процесу, посиленню пізнавального інтересу до будь-якої проблеми, значно полегшать
процес адаптації молодого вчителя в колективі тощо. До уваги беремо також те, що у зв’язку з
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публічністю педагогічної професії учитель школи й викладач вищого навчального закладу є носіями і
хранителями елітарної мовленнєвої культури, яка повинна бути зразком для учнів і мовленнєвим
ідеалом у їх самостійній мовленнєтворчій діяльності. Як свідчить аналіз багатовікового досвіду, на
процес формування ідеалу сучасного вчителя впливають культурно-історичні традиції, педагогічний
досвід, процеси реформування й модернізації освітньої галузі, запити суспільства. Таким чином,
сучасний учитель повинен бути громадянином-патріотом, мовною особистістю елітарного типу,
професіоналом, гарним оратором, інтелігентною сучасною людиною. Аналітики переконані, що ріст
економічного й соціального благоустрою починається з реформ в освіті й упорядкуванні мовленнєвих
комунікацій. У зв’язку з цим особливу актуальність у сфері вищої педагогічної освіти набуває
питання риторичної компетентності майбутнього вчителя. Більш глибокого дослідження в руслі цієї
проблеми потребує риторична культура вчителя, формування жанрово-стилістичних умінь та
дослідження особливостей мовлення носія елітарної мовленнєвої культури.
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Голуб Н.Б. Идеал современного учителя: языковой и риторический аспекты.
В статье анализируется динамика формирования идеала учителя, обоснована необходимость
создания новой модели. Автор акцентирует внимание на важности языкового и риторического
аспекта подготовки современного учителя.
Holub N.B. Ideal of the modern teacher: language and rhetorical aspect.
The dynamics of forming teacher’s ideal is analyzed in the article. The necessity of a new model creation is
substantiated.The author makes accent on the importance of the language-rhetorical aspect of modern
teacher training.
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ПОЕТИЧНІСТЬ ЯК ОСОБЛИВІСТЬ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ТЕКСТУ
У статті розглянуто аспекти поетичності прози на прикладі публіцистичних текстів-промов
видатних політичних діячів США. Визначаються прийоми поетичності, що актуалізуються в цих
текстах, та стилістичні особливості промов М.Л. Кінга та Р. Кеннеді. Основним прийомом
поетичності в обох промовах є парадигматизація тексту, паралелізм, що базується як на
тотожності ідей, так і на антитезі. Характерною рисою промови Кінга є стилістична
конвергенція
Проблеми поетики, поетичної функції та поетичності розглядалися в роботах вітчизняних і
зарубіжних дослідників – Ю.М. Тинянова, Р. Якобсона, Я. Славіньського, Ю. Лотмана, В. Григор’єва,
В. Шміда. Об’єктом лінгвістичної поетики, за висновком В.П.Григор’єва, є "мова художньої
літератури в усій її специфіці та в усіх різновидах і проблемах" [1: 58]. На наш погляд, таке, досить
загальне визначення не зовсім правомірно виключає зі сфери дослідження лінгвопоетики
публіцистичні та рекламні тексти, які можуть мати риси поетичності.
Поетичним може вважатися не лише віршований художній твір, але й такий текст, у якому основні
риси поетичності актуалізуються найбільшою мірою. Р. Якобсон виділяє паралелізм як структурну
ознаку поетичності – паралелізм у формальній структурі породжує паралелізм у смислі [2: 218].
Іншим принципом організації поетичної мови вважають полісемантизм слова, контекстуальну
багатозначність. "Актуалізація принципу контекстуальної полісемії та тенденція до росту
семантичної невизначеності слова відповідають загальному процесу активізації тропів" [1: 14]. Третій
принцип, принцип контрасту, включає семантичний, стилістичний, синтаксичний, композиційний
контрасти. Виходячи з наведених ознак поетичної мови, поетичність може бути визначена як
властивість тексту, що передбачає пріоритет поетичної функції у творі, актуалізацію таких ознак
поетичної мови, як паралелізм, контекстуальна багатозначність, використання тропів, різні види
контрасту.
Такі ознаки поетичності можуть бути притаманними публіцистичним текстам, особливо
паралелізм, контраст, тропеїка. На сьогодні дослідження поетичності в текстах публіцистичного
стилю фактично не проводилися. Метою нашої роботи є визначення основних прийомів поетичності в
публіцистичних текстах. Матеріалом дослідження є промови видатних політичних діячів США
М.Л. Кінга та Р. Кеннеді.
Публіцистичні тексти є в основному прозовими творами. Поетичність прози вперше розглядалася
німецьким вченим В. Шмідом на прикладі оповідань О. Пушкіна. Вольф Шмід охарактеризував
поетичність прози як внесення у прозовий твір ознак поетичності за допомогою ряду прийомів
організації тексту. Такими прийомами є внесення в текст явищ міфологічного мислення та
розгортання тропів, парадигматизація тексту, тобто включення сітки еквівалентностей (подібностей
та протиставлень), а також використання міжтекстових алюзій[3: 322-325].
До цих прийомів можна додати стилістичну конвергенцію, тобто накопичення кількох
стилістичних прийомів, що додають експресивності висловлюванню. Стилістичні конвергенції
об’єднують лексичні, семасіологічні, синтаксичні та фонетичні виразові засоби, вони базуються на
високій концентрації цих засобів у певних фраґментах тексту. Більшість наведених прийомів
поетичності проявляється в тексті не ізольовано, а у взаємодії з іншими прийомами.
Виразним прикладом поетичності в публіцистичному творі є відомий нарис Е. Хемінгуея "On the
American Dead in Spain": For our dead are a part of the earth of Spain now and the earth of Spain can
never die. Each winter it will seem to die and each spring it will come alive again. Our dead will live
with it forever. Весь твір, як і цей фрагмент, відзначається використанням розгорнутих тропів,
синтаксичними анафорами й паралельними конструкціями, антитезами. Тим самим у нарисі
актуалізується три основні прийоми внесення поетичності у прозовий твір, які надають тексту
експресивності, урочистості й разом із тим емоційності, ліризму. Поетичність прози відображає
взаємозв’язок і взаємовплив жанрів літератури, вплив поетичного елементу на прозу Хемінгуея.
Разом із тим є безсумнівні відмінності публіцистики видатного американського письменника від
промов М.Л. Кінга та Р. Кенеді. У першому випадку ми маємо справу з публіцистикою письменника,
у другому з текстами політичних діячів. Всесвітньо відома промова Мартіна Лютера Кінга "I Have a
Dream" була проголошена 28 серпня 1963 року. П’ять років потому Кінга було вбито. Промова
Роберта Кеннеді, тодішнього вірогідного кандидата у президенти США і брата загиблого президента
Джона Кеннеді, була присвячена саме цій сумній події – загибелі М.Л. Кінга.
© Ємець О.В., 2007
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Перший прийом поетичності, який об’єднує обидві промови – це парадигматизація тексту. У
широкому сенсі ми розуміємо цей прийом як використання еквівалентностей у змісті та структурі
речень, абзаців, частин тексту або цілих текстів. Промови Кінга та Кеннеді відзначються широким
використанням синтаксичних повторів, перш за все анафор й епіфор, та паралельних конструкцій.
Еквівалентність проявляється як у межах одного абзацу, так і кількох абзаців, що об’єднує
фраґменти промови. Особливо це помітно у промові Кінга, де 9 речень починаються з фрази I have a
dream, яка є лейтмотивом тексту. Цікаво відзначити, що коли слухаєш промову Кінга, враження
підсилюється тим, що Кінг робить паузу, інколи задовгу, після цієї фрази в кожному реченні. Це
справляє сильне емоціональне враження на слухачів і разом із тим примушує здогадатися, що
включає поняття мрії для промовця.
Іншим прикладом анафоричних повторів і паралелізму в тексті М.Л. Кінга є повтор We can never
be satisfied на початку 6 речень. Причому, як і у випадку з фразою I have a dream повтори
починаються з підхвату: there are those who are asking the devotees of civil rights, "When will you be
satisfied? " We can never be satisfied as long as the Negro is the victim of the unspeakable horrors of
police brutality.
У промові Р. Кеннеді основні синтаксичні повтори реалізуються в рамках абзацу: We will have
difficult times. We’ve had difficult times in the past. We will have difficult times in the future. It is not the end
of violence, it is not the end of lawlessness, it is not the end of disorder.
Найбільш експресивними є фраґменти промов, де присутня стилістична конвергенція. У промові
Кінга це початок тексту, де борець за права чорношкірого населення емоційно розповідає про
жахливі умови життя, дискримінацію та бідність:
But one hundred years later, we must face the tragic fact that the Negro is still not free. One hundred
years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of
discrimination. One hundred years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of the vast
ocean of material prosperity. Цей фрагмент, початок промови, одна з сильних позицій тексту, об’єднує
як вказані анафоричні повтори й паралельні конструкції, так і метафоричні тропи. Мартін Лютер Кінг
застосовує 11 метафор, що базуються на переносі конкретних об’єктів на абстрактні явища (night of
captivity) й мають концептуальний характер, у перших семи реченнях промови. Таким чином,
стилістична конвергенція в цій частині тексту може бути охарактеризована як тропеїчно-синтаксична,
вона базується на тропеїці (крім метафор, наявні метонімічні та метафоричні епітети) та
синтаксичних виразових засобах. Такий тип конвергенції є характерним для цієї промови Кінга, він
зустрічається ще двічі, зокрема в кінці промови, в іншій сильній позиції.
У промові Кеннеді стилістична конвергенція використовується лише одного разу, у середині
промови, це лексико-синтаксичний тип: What we need in the United States is not division; what we need
in the United States is not hatred; what we need in the United States is not violence or lawlessness, but
love and wisdom, and compassion toward one another[...]. У наведеному фраґменті важливу роль
відіграє антитеза, яка взаємодіє з синтаксичними та лексичними повторами. Антитеза – характерний
прийом для цієї промови Кеннеді, вона актуалізує такий прийом поетичності, як парадигматизація
тексту, і допомагає автору виразно висловити головну ідею після загибелі Кінга – заклик до
чорношкірого населення не піддаватися ненависті, бажанню помсти: We can move in that direction as a
country, in great polarization – black people amongst black, white people amongst white, filled with
hatred toward one another. – Or we can make an effort, as Martin Luther King did, to understand and to
comprehend, to replace that violence [...]. Промова Кеннеді продовжує ідею Кінга щодо мирного
вирішення політичних проблем, до примирення між білим і чорним населенням.
Однією зі стилістичних відмінностей обох текстів є відсутність тропів у промові Кеннеді, у той
час як М.Л. Кінг широко використовував метафори у своєму виступі, у тому числі розгорнуті
метафори, зокрема словосполучення sign a promissory note. Цей економічний термін переноситься в
політику, набуває більш широкого значення – невиправданих сподівань частини американського
суспільства, невиконання урядом США "боргових" зобов’язань перед своїм народом, перш за все
перед чорношкірим населенням: It is obvious today that America has defaulted on this promissory note
in so far as her citizens of color are concerned.
Один з основних прийомів внесення поетичності у прозовий текст – використання алюзій –
спостерігається в обох текстах. Перш за все, це посилання на історичні події. Промова Кінга
починається з алюзії до декларації про звільнення від рабства, підписаної за 100 років до того
президентом Лінкольном, а Кеннеді згадує про трагічну смерть свого брата, досить коротко: I had a
member of my family killed, but he was killed by a white man. Особливо важливими і емоційними є
фігури інтертексту у промові Кеннеді: Let us dedicate ourselves to what the Greeks wrote so many years
ago: to tame the savageness of man and to make gentle the life of this world. Ця алюзія у кінці тексту
підводить підсумок, а цитата з Есхіла у середині промови є дуже емоційною: My favorite poet was
Aeschylus. He wrote: “In our sleep, pain which cannot forget falls drop by drop upon the heart, until, in
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our own despair, against our will, comes wisdom through the awful grace of God. Цей невеликий
фрагмент ритмічної прози надає тексту ліричності, закликає не піддаватися відчаю, болю.
Таким чином, основними прийомами поетичності у промовах Кінга та Кеннеді є парадигматизація
тексту та використання фігур інтертексту. Характерною стилістичною особливістю промови Кеннеді
є антитези, а один з головних прийомів поетичності в тексті Кінга – це стилістична конвергенція,
взаємодія тропів із синтаксичними повторами.
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Емец А.В. Поэтичность как особенность публицистического текста.
В статье рассмотрены аспекты поэтичности прозы на примере публицистических текстов-речей
выдающихся политических деятелей США. Определяются приемы поэтичности, которые
актуализируются в этих текстах, и стилистические особенности речей М.Л. Кинга и Р. Кеннеди.
Основным приёмом поэтичности в обеих речах является парадигматизация текста, параллелизм,
который основывается как на тождественности идей, так и на антитезе. Характерной чертой
речи Кинга является стилистическая конвергенция.
Yemets A.V. Poeticalness as a feature of a publicistic text.
The aspects of prose poeticalness are considered on the basis of publicistic texts – the speeches of the
outstanding political figures of the USA. The devices of poeticalness realized in these texts and stylistic
peculiatities in the speeches of M.L. King and R. Kennedy are determined. The main device of poeticalness in
both speeches is text paradigmatization, parallelism, based on both identity of ideas and antithesis. The
peculiar feature of King’s speech is stylistic convergence.
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СИНЕРГЕТИЧНІ АСПЕКТИ СЕМАНТИЧНОЇ ДЕРИВАЦІЇ
(НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)
У статті представлено результати досвіду екстраполяції ідей синергетики на вивчення явища
семантичної деривації лексичних одиниць. Встановлено, що семантична деривація, яка є одним із
проявів функціональної трансорієнтації лінгвальних одиниць, являє собою дієвий механізм
саморегуляції та розвитку системи сучасної англійської мови.
У другій половині ХХ століття розпочав формування новий міждисциплінарний науковий
напрямок, якому німецькій фізик Герман Хакен дав назву "синергетика". Синергетика – це не нова
наука, але "новий інтегруючий напрям у науці, метою якого є виявлення загальних ідей, методів і
закономірностей у різних галузях природознвчих та гуманітарних наук (тут і далі переклад наш –
С.Є)" [1: 3]. Сучасна наука визначає синергетику як "нову міждисциплінарну галузь наукових знань,
яка вивчає процеси самоорганізації та впорядкування у відкритих нерівноважних системах різної
природи" [2: 3]. Згідно з новим принципом дослідження, предметом аналізу є такі складні, відкриті,
нелінійні суперсистеми, що функціонують за рахунок взаємодії їхніх підсистем і перебувають у стані
більшої чи меншої рівноваги, а об’єктом – механізми, що регулюють динаміку, самоорганізацію та
збереження цих систем [3: 538].
Плідними стали спроби застосування ідей синергетики для вивчення лінгвальних та мовленнєвих
явищ. Різні напрямки лінгвосинергетики (саме таку назву набула нова галузь лінгвістики, що
сформувалася на тлі впровадження ідей синергетики для вивчення мовних явищ) розробляють такі
вітчизняні вчені, як Л.С. Піхтовнікова, О.О. Семенець, О.В. Тарасова, О.І. Морозова, І.Є. Фролова.
Дослідженню синергетичних аспектів словотворчих процесів в сучасній англійській мові присвячено,
зокрема, декілька наших власних публікацій [4: 163-183; 5: 171-178; 6: 43-51].
У запропонованій статті ми ставимо за мету довести синергетичну природу семантичної
деривації. Для досягнення поставленної мети ми маємо виконати такі завдання:
- визначити особливості функціонування й розвитку словотвору сучасної англійської мови як
синергетичної системи;
- довести синергетичну сутність характерного для сучасної англійської мови явища
функціональної трансорієнтації лінгвальних одиниць;
- встановити релевантність принципу синергетичної варіативності елементів системи для
визначення сутності явища семантичної деривації лексичних одиниць;
- дослідити механізми семантичної деривації сучасної англійської мови.
Будь-яка конкретна мова являє собою класичний приклад синергетичної суперсистеми, тобто
такої, що складається з ієрархічно організованих макро- та мікросистем, які характеризуються
нерівноважністю – станом, далеким від абсолютної стабільності та незмінності, відкритістю –
здатністю обмінюватися з довкіллям речовиною, енергією та інформацією, нелінійністю – розвитком
системи під впливом багатьох факторів, що часто знаходяться у складній взаємодії між собою і
визначають імовірні шляхи її еволюції.
Словотвір сучасної англійської мови становить одну з макросистем мовної суперсистеми.
Субстанцію цієї макросистеми складають різнотипні конституенти (вербоформанти, словотвірні
ланцюжки, гнізда, ряди, типи, алігатури). Слід зазначити, що матеріальною базою словотвору
сучасної англійської мови слугують конститутивні одииці морфемного, лексичного та синтаксичного
рівнів мови, які виконують функції словотворчих елементів. Для найменування різнотипних базових
та службових одиниць словотвору ми пропонуємо впровадити гіперонімічний термін
"вербоформант".
На базі вербоформантів під дією механізмів вербокреативної деривації формуються похідні
лексичні одиниці, які структуруються в комплексні одиниці словотвору – словотвірні ланцюжки,
гнізда, ряди, типи, алігатури. Комплексні одиниці словотвору можна розглядати як мінісистеми,
відносини між якими визначають структуру словотвірної макросистеми. Міні- та макросистеми
словотвору, так само як і мовна суперсистема в цілому, характеризуються відкритістю,
нерівноважністю, нелінійністю розвитку, до того ж показники цих ознак відзначаються найбільшою
інтенсивнісю на мікрорівні. Саме там виникають ті девіації (відхилення), які в разі їх посилення
можуть спричинити перебудову словотвірної макросистеми і навіть, за умови їх посилення,
інтенсифікації, викликати реорганізацію всієї мовної суперсистеми.
Безпосередня константна взаємодія з "оточуючим середовищем" (у нашому випадку – соціумом)
та взаємовідносини з іншими макросистемами в межах мовної суперсистеми (які, в свою чергу,
© Єнікєєва С.М., 2007
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також можуть змінюватися під впливом своїх власних безпосередніх відносин з "довкіллям") можуть
спричинити необхідність самоорганізації словотвірної макросистеми. Самоорганізація макросистеми
як адекватна реакція на дію з боку інших систем та середовища може виявлятися через вихід зі
вжитку застарілих та створення нових лінгвальних знаків, заміну одних мовних засобів іншими,
функціональну модифікацію вже існуючих у мові одиниць.
Отже, функціональну модифікацію лінгвальних одиниць слід розглядати як один з проявів
самоорганізації мовної системи, її прагненням до "стабілізації імперативних параметрів шляхом
спрямованого упорядкування своєї структури та функцій з метою протидії
ентропійним
(випадковим) діям соціуму" [7: 216]. Особливості динаміки системи мови, що виявляються в
асиметрії мовного знака, уможливлюють функціональну модифікацію вже існуючих у мові одиниць,
внаслідок якої формуються нові функціональні варіанти лінгвальних одиниць.
Такого роду відхилення (флуктації) з погляду синергетики являють собою типові ознаки
конструктивного хаосу, які можуть детермінувати розвиток системи в конкретному домінантному
напрямку. Науковці зазначають, що в синергетичному аспекті варіативність лінгвальних одиниць
виступає "параметром самоорганізації мовної суперсистеми, який сприяє нормуванню, кодифікації
одного з коекзистенціальних варіантів, з одного боку, а з іншого (під впливом флуктації), робить
можливим визволення знакових ресурсів" [7 : 216]. Таким чином, формування нових варіантів вже
існуючих лінгвальних одиниць є одним із "відповідних заходів", які уживаються мовною
суперсистемою для протидії "втручання" ззовні, з метою збереження її відносної стабільності.
Отже, у відкритих, динамічних системах спостерігається не лише створення нових лінгвальних
одиниць та зникнення старих, але й перегрупування вже існуючих. Дієвим механізмом
"перегрупування", що, з одного боку, розширює номінативно-комунікативні можливості мови, а з
іншого – сприяє економії вербокреативних зусиль, є так звана функціональна трансорієнтація
лінгвальних одиниць. З погляду синергетики функціональну трансорієнтацію слід вважати одним із
провідних механізмів регуляції динаміки, самоорганізації та збереження як окремих макросистем, так
і всієї мовної суперсистеми в цілому.
Відомо, що кожна одиниця як елемент мовної суперсистеми має "функціональну орієнтацію",
тобто використовується у висловлюванні в "прототипічній функції, що узуально закріплена і
відображена в значній кількості різноманітних контекстів" [8: 10]. Проте в сучасній англійській мові з
її чітко вираженим аналітизмом відбуваються трансформації, пов’язані з тим, що деякі лінгвісти
називають функціональною переорієнтацією мовних одиниць [9: 48]. До речі, термін "функціональна
переорієнтація" є, на нашу думку, етимологічно гетерогенним, більш коректним було б говорити про
функціональну трансорієнтацію.
У процесі здійснення комунікативного акту одиниця мовної системи може виконувати атипову,
узуально незакріплену функцію, що призводить до зміни її категоріальних характеристик та
прагматичних особливостей. Ми схильні розглядати явище "функціональної трансорієнтації" одиниць
мови як один із провідних факторів розвитку та самовдосконалення системи сучасної англійської
мови, оскільки створені задля задоволення ситуативної комунікативної потреби нові функціональні
варіанти мовних одиниць у разі їх соціалізації та узуалізації можуть збагатити мовну систему.
Функціональна трансорієнтація становить реалізацію мовною одиницею її потенційних
функціональних лексичних та граматичних характеристик, які ще не закріплено узуально. Процес
функціональної трансорієнтації має динамічний характер. Його слід розглядати як особливий
дериваційний процес, що спрямований на перетворення певних лінгвальних одиниць у нову
семіотичну якість. У результаті функціональної трансорієнтації лінгвальних одиниць формуються
нові функціональні варіанти, які, співіснуючи разом їз своїми прототипами в межах мовної
суперсистеми, утворюють пари функціональних омонімів.
На думку А.Е. Левицького, будь-яке переосмислення традиційної категоріальної семантики,
синтаксичних зв’язків, прагматичної спрямованості мовної одиниці та її функціональної транспозиції
слід вважати показниками функціональної трансорієнтації – "процесу, що тісно пов’язаний з
людиною як суб’єктом, що мислить і пізнає світ (оскільки таке явище являє собою нову номінацію),
процесу, що виникає у ході комунікації в результаті актуалізації функцій-потенцій мовної одиниці"
[10: 75].
Мовні одиниці, що зазнали функціональної трансорієнтації, активно поповнюють словник
сучасної англійської мови, збагачують арсенал словотворчих засобів. Крім того, функціональна
трансорієнтація виступає головним механізмом деривації при здійсненні верботрансформації
(словоперетворення): конверсії, семантичної деривації. Саме тому, явище функціональної
трансорієнтації в сучасних умовах існування мови слід розглядати як потужну рушійну силу
саморозвитку та самовдосконалення мовної системи.
Функціональна трансорієнтація охоплює не лише випадки переходу одиниць одного
функціонального класу до іншого, але й одного рівня мови до іншого. В обох випадках головну роль
141

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 32. Філологічні науки

у їх диференціації відіграють функціональні особливості мовних одиниць, що й відбивається
дистрибуцією цих знаків. Прикладом функціональної трансформації одиниць одного рівня може
слугувати конверсація лексичних одиниць або перехід номінативних слів до розряду службових і
навпаки, семантична деривація. Функціональна трансорієнтація різнорівневих мовних одиниць
виявляється в афіксалізації лексичних одиниць, лексикалізації морфем та синтаксичних одиниць.
Аналіз фактичного матеріалу дає підстави стверджувати, що найбільш продуктивними способами
формування функціонально-модифікованих мовних інновацій
є функціональна транспозиція
(конверсія), семантична деривація, афіксалізація вільних лексем, інтеграція словосполучень.
Отже, ми встановили, що одним із дієвих механізмів саморозвитку та самовдосконалення мовної
системи, що ґрунтується на модифікації функціональних ознак мовного знака при збереженні плану
вираження, є функціональна трансорієнтація. Одним із шляхів збагачення лексичного складу мови є
вторинна номінація, що пов’язана зі зміною семантичної структури мови. Як зауважують науковці,
для мов аналітичного типу, до яких належить і англійська мова, "слова у плані розуміння значно
більше залежать від їхнього контекстного оточення, ніж у мовах переважно синтетичної структури, і,
як наслідок цього, більш гнучкі у функціональному плані і менш автономні у семантичному аспекті"
[9: 48].
Семантична деривація, як вже зазначалося, розглядається нами як прояв внутрішньорівневої
функціональної трансорієнтації лексичних одиниць. Цей спосіб деривації, як відомо, передбачає
переосмислення слів, використання вже існуючих у мові номінативних засобів у новій для них
функції – функції "надання ім’я" [11: 82]. Дериватогенна активність цього типу вербокреації
визначається перш за все природою людського мислення, здатністю узагальнювати у слові явища
оточуючої дійсності, систематизувати в мові об’єкти позамовної дійсності. Функціональна
трансорієнтація мовного знака, пов’язана з модифікацією його плану змісту при збереженні плану
вираження, являє собою механізм формування нових лексико-семантичних варіантів існуючих у мові
слів. Формування такого роду інновацій є "реалізацією принципу лексичної економії у межах будьякої мови" [9: 48].
Властивість слова змінювати своє значення призводить до його полісемії, оскільки старі й нові
значення співіснують тривалий час. Ми поділяємо точку зору щодо природності цього явища, бо "як
усе живе, слово не залишається тотожнім самому собі у часі. Однією з актуалізацій цієї потенції і є
багатозначність, яку правильно розглядати не лише як стан, але і як процес, з чого, до речі, випливає,
що всі слова мови актуально чи потенційно багатозначні" [12: 48].
Довгий час у лінгвістичній науці тривала суперечка стосовно визнання семантичної деривації
явищем словотвору. Дехто навіть зараз вважає цей спосіб вторинної номінації суто лексичним
явищем, оскільки ніяких матеріально виражених словотворчих засобів у процесі деривації не
використовують. Ми поділяємо точку зору тих науковців, які разом з О.О. Потебнею вважають, що
"зв’язок між значенням однієї лексеми має не семантичний (точніше – не лише семантичний, – Є.С.),
а дериваційний характер" [13: 58]. Такі зв’язки слід розглядати як відношення деривації, похідності,
мотивованості. Структура полісема являє собою "дериваційну структуру…, що виявляється у
синхронічно актуальних мотиваційних відношеннях між семами" [13: 58].
На користь того, що семантична деривація є способом словотвору свідчить і те, що з
ономасіологічної точки зору семотворення і словотворення виконують однакове завдання – давати
назву. Поява нового лексико-семантичного варіанту, так само як і утворення нового слова, за своєю
сутністю є номінативним актом, ґрунтується на співвіднесенні імені з денотатом. Як слушно
зауважує Н.П. Тропіна, відмінність між цими способами деривації полягає не в суті, а в техніці, у
мовних ресурсах, що використовуються в кожному з цих випадків [13: 58].
Семантична деривація являє собою і процес, і результат. Процесуальний характер семантичної
деривації став причиною віднесення його до суто діахронічних явищ. Головною умовою
встановлення між двома мовними одиницями синхронних словотвірних відношень є виявлення
"живих" словотвірних зв’язків, головним серед яких є семантична мотивованість вторинної лексеми.
Між новим та старим лексико-семантичними варіантами багатозначного слова встановлюються
"концептуально зумовлені дериваційні зв’язки: імплікаційні (метонімічні), класифікаційні (родовидові), симілятивні (метафоричні)" [3: 528]. Такі "складні відносини між семантичною структурою
мотивата та мотиватора можна дослідити лише за синхронного підходу" [14: 64]. До речі таке
співіснування старого й нового лексико-семантичних варіантів на певному етапі розвитку мови
доводить функціонально-трансорієнтаційну сутність семантичної деривації, оскільки встановлення
відношень функціональної омонімії між твірною та похідною одиницями мови є типовим результатом
цього процесу.
Сучасна лінгвістика розуміє синхронію як явище динамічне. Такий концептуальний підхід
дозволяє побачити в лексико-семантичній деривації таке явище, що "зв’язує минуле і майбутнє
лексико-семантичного ярусу мови у нерозривне ціле, що постійно змінюється і розвивається" [13: 59].
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Отже, жорсткої межі між синхронією та діахронією провести не можна, бо вона існує скоріше як
гносеологічна умовність. Семантичні деривати утворюються на певному синхронному етапі
існування мови, а от відносини між старим і новим лексико-семантичними варіантами розвиваються у
діахронії.
Важливою проблемою, пов’язаною з семантичною деривацією, є проблема класифікації типів
семантичних перетворень. На жаль, вирішити її з наданням переконливих аргументів ще нікому не
вдалося. А. Залізняк з цього приводу зауважує, що "ніяких загальних законів тут встановити не
вдалося" [15: 17]. Було встановлено лише механізми семантичної модифікації: звуження і розширення
значення, розвиток від більш конкретного до більш абстрактного і, навпаки, додавання й опущення
семантичних компонентів і т. ін. Але найбільш продуктивними механізмами формування нових
лексико-семантичних варіантів слів вважають метафору та метонімію [11: 82-87].
Використання вже існуючої лексеми для найменування нового об’єкта дійсності обумовлене
певними асоціативними зв’язками між різними референтами. Так, метафора оперує образноасоціативною подібністю, що притаманна лише цьому механізму модифікації значення. Образ, що
лежить в основі метафори, являє собою ознаку або ряд ознак, релевантних для створення нового
значення, і які слугують посередниками між вихідним та метафоричним значеннями.
Так, наприклад, нове значення слова mover – "компанія, чиї акції купуються та продаються у
великій кількості", сформувалося на базі головної ознаки вихідного значення "той, що призводить до
руху". Семантична мотивованість метафори у слові footprint "місце, яке займає комп’ютер на столі"
грунтується на асоціації між слідом, що залишає ступня людини та слідом від комп’ютера. Новий
лексико-семантичний варіант слова suit "людина, особливо менеджер, яка працює в офісі та
зобов’язана завжди бути у костюмі" сформувався на основі метонімії – суміжності предметів
(людина – її одяг).
До речі, полісемантична лексема suit мала також значення "набір, сервіз", на базі якого шляхом
звуження, спеціалізації семантики вихідного слова сформувався ще один лексико-семантичний
варіант "набір комп’ютерних програм". Таким чином, на базі двох лексико-семантичних варіантів
слова suit шляхом застосування різних механізмів семантичної деривації було створено ще два нових
значення.
Пошук експонента серед існуючих мовних знаків ґрунтується на зведенні у свідомості носіїв мови
асоціативних "мостів" між різними референтами. Якщо імплікація "старої" мовної одиниці для
найменування нового явища закріплюється у свідомості усіх носіїв мови, то між старим та новим
лексико-семантичними варіантами слова встановлюються відносини полісемії.
Отже, семантичні деривати формуються під дією регулярних словотвірних механізмів, що
усвідомлюються носіями мови як вербокреативні, такі, що спрямовані на породження одиниці
вторинної номінації. Формування семантичних дериватів відбувається під дією певних механізмів
вербокреації в межах синхронічного зрізу мови. Саме тому будь-яку похідну лексему можна
розглядати як результат словотвірного процесу. Семантична деривація являє собою конкретний прояв
універсального для системи англійської мови явища функціональної трансорієнтації мовних одиниць.
У свою чергу синергетична сутність механізмів функціональної трансорієнтації полягає у регуляції
динаміки, самоорганізації та збереження мовної суперсистеми.
Перспективним напрямком подальших студій ми вважаємо дослідження синергетичної сутності
таких конкретних проявів функціональної трансорієнтації, як конверсія, афіксалізація лексем,
лексикалізація синтаксичних конструкцій тощо.
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(на материале современного английского языка).
Статья представляет результаты опыта экстраполяции идей синергетики на изучение
явления семантической деривации лексических единиц. Установлено, что семантическая
деривация, которая представляет собой одно из проявлений функциональной
трансориентации лингвальных единиц, является действенным механизмом саморегуляции и
развития системы современного английского языка.
Yenikeyeva S.M. Synergetic Aspects of Semantic Derivation (based on the material of Modern English).
The article represents the results of synergetics ideas extrapolation on the study of the phenomenon of
semantic derivation of lexical units. It is ascertained that semantic derivation which should be regarded as a
kind of functional trans-orientation of lingual units is one of the effective mechanisms of development and
self-organization of the Modern English language system.
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ПЕРЕКЛАД ТА ПОШИРЕННЯ ЗНАНЬ: НА ПРИКЛАДІ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО
ЛАТИНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ
У статті проаналізовано середньовічний переклад латиною філософських і наукових праць із
сер. VІ ст. по сер. ХІІІ ст. та його значення в поширенні знань у Західній Європі як складова відповіді
на одне з основних питань перекладознавства стосовно визначення впливу перекладів на читачів та
на культури. Огляд побудовано навколо відповідей на чотири наступні питання: що перекладалося в
середні віки у Західній Європі? з яких мов? ким? з якою метою?

У перекладознавства, як і у всякої самостійної наукової дисципліни, є завдання теоретичні та
практичні. Теоретичні завдання полягають у покращенні розуміння явища перекладу шляхом:
1) визначення центральних його понять; 2) опису реальних перекладів та процесу перекладання;
3) пояснення, чому переклади саме такі, якими вони є, та 4) визначення впливу перекладів на читачів
та на культури. Останнє завдання, за словами Дж. Голмса [1; 2], якому належить схема складових
перекладознавства, загальновизнана як фундаментальна основа організації наукової діяльності на
теренах нашої дисципліни, покладається на орієнтоване на функцію дескриптивне перекладознавство,
яке цікавиться не описом перекладів самих по собі, а описом їх функцій у сприймаючій
соціокультурній ситуації. Це вивчення скоріше контекстів, ніж текстів Більший наголос на ньому зміг
би привести до розвитку такої царини як соціологія перекладу [1]. Практичною ж метою нашої
дисципліни, очевидно, має бути поліпшення якості перекладів (і, отже, відносин між культурами)
шляхом: 1) розробки методики викладання перекладу; 2) створення кращих допоміжних засобів для
діяльності перекладача (словників, баз термінів тощо); 3) розробки шляхів оцінки якості перекладів;
4) роз’яснення нефахівцям питань, що пов’язані з перекладом. Виконання останнього завдання має
покладатися на таку царину прикладного перекладознавства, як політика перекладу, яка має надавати
кваліфіковані поради іншим у визначенні місця та ролі перекладачів, перекладів та процесу перекладу
в суспільстві [1], у зв’язку з чим усвідомлення місця та ролі перекладу в історії культури видається
нам надзвичайно а к т у а л ь н и м, особливо з огляду на необхідність підвищення статусу
перекладача в сучасному суспільстві. Основними історичними причинами перекладу літератури
називають наступні: сприяння розвитку власної літератури, запозичення нових родів та жанрів
літератури, збагачення національної мови, розповсюдження релігій, передача культурних цінностей,
запозичення нових думок та поширення знань [3]. Широкомасштабного дослідження останньої
функції перекладу (розповсюдження наукової думки), що є о б ’ є к т о м нашого вивчення, за
винятком колективної монографії "Translators through History" під редакцією Ж. Деліля і Ю. Вудзверт
[3] та недавнього дослідження Монтгомері [4], не проводилися, хоча численні конкретні дослідження
середньовічних перекладу та науки здійснювалися ще з ХІХ ст. (А. Журден, Г. Лібрі Б. Бонкомпаньї,
Л. Торндайк, Ч.Г. Гескінс, В. Шварц, Д. Ліндберг Ф. Ренер, М.-Т. д’Алверні, Р. Коупленд та інші) [5:
11]. Саме тому за м е т у ми собі поставили дослідити, як впливає переклад на поширення наукових та
філософських знань, а п р е д м е т о м дослідження ми обрали середньовічний латинський переклад з
сер. VІ ст. по сер. ХІІІ ст., коли при дворі кастильського короля Альфонса Х створюються вже перші
переклади наукових та філософських творів сучасною говіркою – "романсе". М а т е р і а л о м
дослідження стали праці сучасних дослідників середньовічної науки та середньовічного перекладу, з
одного боку, та висловлювання про переклад середньовічних перекладачів, подані ними в
коментарях, передніх словах та листах, з іншого. Наш огляд побудовано навколо відповідей на
чотири наступні питання: що перекладалося в середні віки в Західній Європі? з яких мов? ким? з якою
метою? Відповідь на п’яте питання – яким чином ці переклади здійснювалися?
Що ж перекладалося в середні віки в Західній Європі? V ст. та перша половина VI ст. були часом
так званого падіння Західної Римської імперії, коли із системи провінцій, зв’язаних одна з одною й
підлеглих Риму, Західна Європа стає сукупністю незалежних германських держав, коли зростає
відчуття доконечної потреби у збереженні античного спадку, адже коло освічених людей повсюди
скорочується, а культурна традиція занепадає. Літературне життя ледве жевріє, якщо остаточно не
загасає, в Іспанії та Галлії, і єдиними осередками латинської культури залишаються Африка та
особливо Італія, де остготський король Теодорік (493-526 рр.) свідомо підтримує пам’ять про велич
Риму. І саме тут в Італії в I пол. VI ст. роблять дві останні спроби зберегти античний спадок для
духовного світу християнської Європи [6]. Ці спроби належать двом найповажнішим сановникам
Теодоріка – Боетію та Кассіодору. І якщо "останній римлянин" Боетій підходив до освоєння
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античності як мислитель, що підбив своєрідний підсумок античним знанням, і ставив своєю головною
метою зберегти для латинського світу доступ до грецької науки, бо грецьку на Заході вже стали
забувати, а за античності мовою науки була переважно грека, то Кассіодор підходів як практик. І
якщо першій думав про збереження ідей, то другий – про людей та книги. Щоб краще зрозуміти роль
Боетія, як ланки, яка зв’язує дві епохи – античність, що гине, та середньовіччям, що народжується,
слід звернутися до праці римського письменника Марціана Капелли (перша половина V ст. н. е.) "Про
шлюб Філології та Меркурія" – енциклопедії семи "вільних мистецтв" (artes liberalis): граматики – як
основи всіх інших знань; риторики – як мистецтва літературно висловлювати думки; діалектики – як
мистецтва логічного міркування та його передачі в мові, а також арифметики, геометрії, астрономії та
музики [7]. Боетій поставив своєю основною метою зберегти для латинського світу доступ до
грецької науки й малою його програмою став цикл перекладів та коментарів з усіх "семи дисциплін
або мистецтв". Однак намічену програму через ранню трагічну смерть, яка може з певною часткою
умовності сприйматися як межа, що відділяє пізню античність від раннього Середньовіччя [8], йому
повністю здійснити не вдалося. Кассіодор у "Різному" виражає загальну значущість його
перекладацької творчості в контексті тогочасного духовного життя: "... Завдяки твоїм перекладам
італійці читають музиканта Піфагора і астронома Птоломея, сини Авзонії слухають знавця
арифметики Никомаха і геометра Евкліда, теолог Платон і логік Аристотель сперечаються між
собою мовою Квірина; також і механіка Архімеда ти повернув сицілійцям у римській подобі. Хоч би
які науки та мистецтва витворила силами своїх мужів красномовна Греція, від тебе одного Рим усе
це прийняв своєю рідною мовою. Усіх їх ти зробив зрозумілими завдяки чудовим словам, прозорими –
завдяки влучній мові…" (переклад В. Кондзьолки) [9].
Сучасний французький історик Ж. Ле Гофф писав, що в історії цивілізацій, як і в людському
житті, дитинство має вирішальне значення, визначаючи майбутнє, а в період дитинства
середньовічної цивілізації в V – ІХ ст. "зародилися устрій мислення та особливості чуттєвого
сприйняття світу, свої проблеми та теми культури, які в майбутньому формували та наповнювали
змістом структури середньовічної ментальності та почування" [10: 120-121]. Характер взаємодії
цих структур визначали відношення, що склалися між християнством та поганською культурною
спадщиною. Поганська література складала для християнського Середньовіччя надзвичайно нелегку
проблему, принципове відношення до якої було визначено уже в V ст. Августином, котрий заявив, що
християни мають скористатися давньою культурою, як євреї свого часу використали здобич,
захоплену в єгиптян [11]. Така програма відкрила шлях запозиченням та перекладам з греко-римської
культури в подальшому. І в ХІІ ст. так само будуть пояснювати необхідність перекладів з арабської та
гебрайської мов, що видно у фрагменті з книжки англійця Даніеля Морлійського "Філософія", який
мандрував до Іспанії в пошуках знань: "Нехай ніхто не обурюється, якщо стосовно творення світу, я
буду звертатися радше до тверджень поганських філософів, аніж до отців церкви. … Оскільки наше
звільнення від поневолення гріхом зображається символічно як звільнення ізраїльтян від їхніх
єгипетських господарів, нам також наказано Господом взяти єгипетські посудини золота та срібла,
що мали збагатити євреїв. Давайте ж тепер … відберемо у поганських філософів їхню мудрість та
красномовство. Давайте же пограбуємо невірних, щоб збагатитися рідкими книгами та отримати
великий зиск з того для вірних" [12].
Тієї довгої ночі Середньовіччя, з V по VIII ст., світло випромінювали "вчені мужі-зачинателі
середніх віків", які зберегли основне з античної культури, виклали його в доступній для
середньовічної думки формі та надали йому необхідного християнського вигляду. З їхнього числа
виділяються четверо: вже згаданий Боетій (480 – 524 рр.), якому Середньовіччя зобов’язане всім тим,
що воно знало про Аристотеля та його логіку до середини ХІІ ст., та тими концептуальними та
вербальними категоріями, що лягли в основу схоластики; Кассіодор (480 – 573 рр.), котрий дав
середньовічним людям основи латинської риторики та поставив завдання переписувати стародавні
рукописи; Ісидор Севільський (560 – 636 рр.), спадок якого полягав переважно в "Етимології", що
являє собою програму семи вільних мистецтв, науковий словник та впевненість, що світська культура
необхідна для глибокого розуміння Священного письма; та Беда Достоповажний (673 – 735 рр.), який
виклав теорію чотирьох значень Священного письма, що лягла в основу середньовічної біблійної
екзегетики, та включив до кола інтересів християнської думки, завдяки екзегетиці та церковному
літочисленню, астрономію та космографію [10: 120-121].
Кассіодор (бл. 487 – бл. 575 рр.), один із найбільших культурних діячів середньовічного Заходу,
біля 540 року, коли стало зрозуміло, що його мрії про створення італо-готицької держави за римським
зразком ілюзорні, оселяється у своєму калабрійському маєтку Віварій, де влаштовує гуртожиток
монастирського типу. У Віварійському монастирі він займається збором рукописів античних авторів,
залучає ченців до переписування книг, під його керівництвом та за його участі здійснюються
численні переклади філософських та теологічних праць із греки латиною, а також історичної праці
Йосифа Флавія "Іудейська давнинаМ (I ст. н. е.) та "Проти Аптона" [13]. Кассіодор мав намір
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продовжити ту грандіозну програму збереження античного спадку, яку започаткував Боетій, а
продовжуючи думки Августина, він стверджує, що світські науки продовжують розвивати те, що в
зародку міститься у Святому Письмі, й тим самим це допомогло подолати подвійність у відношенні
до світської та богословської літератури та дозволило Середньовіччю терпимо й навіть співчутливо
відноситися до поганських письменників [14: 129]. Літературний спадок Кассіодора був містком з
античності через самий темний період Середньовіччя до періоду відродження наук та відновлення
літературної традиції в західноєвропейських країнах у XI – XIII ст. [14: 122]. Разом із Кассіодором та
бенедиктинцями знання починає йти в монастир, і тим самим, природно, й тематика його, і
трактування об’єктів приймають релігійний характер [15: 187]. А основною особливістю здійснених у
Віварії перекладів є їхня анонімність [16: 498]. Найбільш знаним із перекладачів цього періоду був
Діонісій Малий (бл. 500 – 540 рр.) [16: 498].
Найважливішим завданням перекладачів латиною за "темних віків" було підтримувати зв’язки із
грецьким Сходом. Мовою церковних соборів, як і раніше, залишалася грека, й численні збірки
протоколів соборів містять записи, що свідчать про інтенсивну перекладацьку роботу на цих теренах.
У 649 р. в Римі було створено грецький монастир, призначений підтримувати зв’язки з
Константинополем [16: 499]. Серед знаних перекладачів цих часів варто виділити Іоанна Скота
Еріугену (бл. 810 – бл. 877 рр.), який переклав із греки латиною з отців грецької церкви Св. Григорія
Нисського та Св. Єпифанія, а також Ареопагитику – твір, який він надзвичайно шанував – та
"Амбігви" Св. Максима Сповідника [17], та Анастасія Бібліотекаря (бл. 800 – бл. 879), однієї з
найзначніших фігур IX ст., якому була притаманна візантійська освіченість і який перекладав багато
матеріалів для церковних соборів, що проходили в умовах зростання напруги у відносинах між
Сходом та Заходом [16 : 498]. Анастасій сприяв пожвавленню греко-латинських літературних зв’язків
та систематично знайомив Захід із новою візантійською житійною літературою [14: 161] і з творами
грецьких істориків, а його "Хронографія в трьох частинах" є зібранням матеріалів із всесвітньої
історії з грецьких джерел [14: 161]. Переклад Еріугеною Псевдо-Діонісія Ареопагита (чотири статті та
одинадцять послань, що були створені в Сирії в V ст. манерною грецькою мовою та являли собою
спробу еклектично поєднати ідеї неоплатоників та християн) латинською мовою мав великий вплив
на схоластику та містику на Заході [18], адже філософія Ареопагитик є підвалинами всього
візантійського світогляду, а Максим Сповідник (580 – 662), один із самих глибоких мислителів усього
середньовіччя, став найближчим продовжувачем та систематизатором учення Діонісія Ареопагита
[19: 76]. Таким чином, Еріугена важливий як один із тих, хто приніс грецьку мудрість, та як філософ,
котрий намагався здійснити синтез західної та східної християнських культур та стверджував
толерантність. А для історії культури слов’ян особливо є цікавим переклад Анастасієм історії про
знаходження мощів Святого Климента, яку написав Кирило з Салонік, тобто просвітитель слов’ян і
творець слов’янської азбуки, в миру Костянтин Філософ. Наші знання про переклад слов’янською
мовою Євангелії Кирилом та літургії – Мефодієм базуються на повідомленні Анастасія [20]. До IX ст.
центрами грецьких студій були Равенна та Неаполь, які славилися своїми школами перекладачів.
Равенна особливо виділялася як центр перекладу літургічних текстів [16: 498].
На кінець VIII ст. мусульманський світ створив блискучу цивілізацію з низкою шкіл та
дослідницьких центрів у Багдаді, Басрі, на Сицилії та в Андалусії (Толедо, Севілья). Завдяки
відносинам із Візантією вони започатковують важливу програму перекладів арабською мовою з
грецької філософії та природничих наук [21]. Ці переклади потім коментують визначні арабські вчені
та мислителі Аверроес, Авіценна, Альгаззалі, Альфарабі. А починаючи з XI ст., філософи та вчені з
Західної Європи працюють та навчаються на мусульманському Сході й повертаються до рідних країв
із перекладами латиною арабських версій праць грецьких філософів та арабських коментаторів до
них. Під час хрестових походів Західна Європа встановлює інтелектуальні зв’язки з сирійськими
арабами. Тоді ж із Сирії прийшло до Західної Європи кілька перекладів, і одним із перших
перекладачів, що сприяв цим зв’язкам, був Стефан Антіохійський, який у 1127 році здійснив переклад
медичних творів Алі бен-Аббаса, видатного арабського вченого Х ст [22: 3]. Поміж європейців араби
були відомі перш за все своєю передовою медициною. Цю важливу діяльність із перекладу медичних
трактатів з арабської мови на латину започаткував Костянтин Африканець, який у кінці XI ст., після
навчання в Північній Африці, оселившись на півдні Італії, перекладав переважно медичні трактати
Галена (Псевдо-Галена). Також Костянтин перекладає Гіппократа, переказує Алі бен-Аббаса та Абу
Джафар Ахмеда. Працю Костянтина продовжив єпископ Альфан Салернський, який перекладав праці
Піфагора, Платона, Аристотеля [23].
До XIII ст. грецька спільнота на Сицилії активно залучалася до адміністративного та релігійного
перекладу, адже, незважаючи на врядування латиною, грецьке населення на острові складало, певне,
переважну більшість. Саме тому Сицилія, яка до кінця ХІ ст. знаходилася під владою арабів, а вже
потім перейшла у володіння до норманів, і де більша частина населення – спадкоємці давньої
"Великої Греції" – володіли грекою, а при пануванні арабів зіткнулися й з арабською наукою, в ХІІ ст.
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стає центром перекладацької діяльності з греки латиною [23: 275]. З перекладачів цієї групи відомі
імена грека Генріха Аристиппа, архідиякона в Катанії (пом. 1162 р.), який переклав діалоги Платона
"Федон" та "Менон", Євгенія Палермського, що присвятив себе математичним та астрономічним
творам, і пізанця Бургундіона (бл. 1110 – 1193 рр.), який перекладав грецьких отців церкви (Іоанна
Дамаскіна, Іоанна Златоуста) та грецьких медиків ( Галена та багатьох інших грецьких авторів),
якими широко користувалися вчені протягом щонаймеше трьох століть [25: 41].
Проте більшість перекладів філософських та наукових праць з арабської латиною було здійснено в
Іспанії та південній Франції. Систематично з арабської на латину починають перекладати на початку
XII сторіччя, коли англієць Аделард Батський та Педро Альфонсі (іспанський єврей, що прийняв
християнство – "конверсо") познайомили європейців із досягненнями арабської астрономії, а єпископ
Михайло Тарагонський, замовляє переклади арабських наукових текстів латиною Гуґо Сантальскому,
можливо, щоб задовольнити попит французів [26: 553]. До Іспанії в пошуках знань приїздить низка
вчених із різних країв, у їхньому числі Петро Високоповажний (пр. 1092 – 1156 рр.), абат із
французького абатства Клюні, який організовує переклад Корану та низки інших релігійних
арабських книг латиною, які знадобилися йому для спростування мусульманського віровчення, та
англієць Роберт Кентський і слов’янин Германн Далматинський, яким Петро замовляє їх перекласти
[26: 553; 27]. Цей переклад (1142-43 рр.) здійснює команда перекладачів, до складу якої, крім Роберта
та Германна, входили мосараб (християнин із халіфату) Педро Толедський, власний нотаріус абата
Петро та інформант араб Мухамет [27; 28]. Крім теологічних праць, Роберт та Германн перекладали
трактати з астрономії та метеорології. Саме така схема співробітництва над перекладами між
християнами та арабами стає основою унікального явища в історії перекладу – славнозвісної
Толедської школи перекладачів з арабської мови [16: 498]. До числа уславлених толедських
перекладачів наукових трактатів входять Домінік Гундісалві, Гуан Севільський, Педро Толедський, і,
мабуть, найзнаменитіший із них, італієць Герард Кремонський (пр. 1114-87 рр.), який ще юнаком
приїхав до Толедо в пошуках знань, зокрема "Альмагеста". Вони перекладали Аристотеля та його
арабських коментаторів Аверроеса та Авіценну. Немало перекладачів працювали і за межами Толедо:
Германн Далматинський, Платон Тіволійський, Аделард Батський, Рудольф із Брюгге, Майкл Скот.
До переліку перекладів, які здійснив Герард Кремонський, його учні додали коротке слово, що є
однією з нечисленних згадок про цю непересічну особистість. "… Ото ж бо, щоб майстер Герард з
Кремони не зник безслідно у мороці мовчання, щоб заслуги його не залишилися невизнані, і щоб у
випадку зухвалої крадіжки чуже ім’я не приліпилось би до тих книжок, що він їх переклав (особливо
ще й тому, що на жодній з них він своє ім’я не ставив), то всі труди, що майстер переклав – хай-то
з діалектики, чи з геометрії, чи з астрономії, чи з філософії, чи з медицини, а також з інших наук –
були дбайливо складені у реєстр його сподвижниками і наведені у кінці цього "Тегніюста", також
переданого ним, на кшталт переліку Галеном своїх творів у кінці цієї ж праці для того, щоб ті, кому
їхні труди до смаку, могли б відшукати їх швидше та вірніше завдяки цьому списку. Хоча він зверхньо
ставився до слави, хоч уникав похвали та марнославної пихи мирського, хоча він відмовлявся
пов’язувати своє ім’я з тим, що вважав за істотне та значне, плоди його зусиль, що розповсюдилися
світом, доводять запросто важливість його заслуг і роблять їх зрозумілими. … З самого дитинства
навчався він у центрах філософської освіти і пізнав усе те, що було відомо латинянам; але з любові
до "Альмагесту", який серед латинян Герард взагалі не міг відшукати, відправився він до Толедо і
там, побачивши велику кількість книг арабською з усіх наук і шкодуючи, що у латинян вони відсутні,
вивчився арабській мові, щоб бути у змозі перекладати. Таким чином, поєднуючи як знання мови, так
і наук … він звернувся до літератури арабською, як мудрий муж, котрий, гуляючи зеленим ланом,
плете вінок не з будь-яких квіток, а з найкращих, і у кінці свого життя він продовжував передавати
латинському світу … усі ті книги, які вважав за найкращі, з багатьох наук, настільки точно та
просто, наскільки міг…" [16: 496].
Аристотеля та інших грецьких філософів стали в XII-XIII ст. вивчати в університетах (латинські
версії перекладів з арабської). Розповсюдження праць Аристотеля в арабських шатах викликало
значне невдоволення в ортодоксальних колах, і в низці основних центрів освіти його було заборонено
як поганський вплив. Полеміка, що розгорнулася в ХІІІ ст. в Паризькому університеті стосовно
перекладу грецьких філософів з арабських джерел, викликала жорстке обговорення питань перекладу
[29]. Невдоволення буквалістськими перекладами досягає апогею в осудженні перекладу Роджером
Беконом, який, виходячи з лексичних та термінологічних даних, у своїй праці "Opus tertium" визнає
переклад взагалі справою непридатною, що, мабуть, є наслідком невдоволення вчених ХІІІ ст.
перекладами Аристотеля з арабської, у той час як інші філософи, зокрема Tома Аквінський,
розмірковуючи над природою перекладу, розглядали його майже як мінову торгівлю, в якій треба
платити справедливу ціну [30]. На спроби відхилити латинські тексти Аристотеля як недостовірні та
перекручені прибічники вчення Аристотеля відповіли перекладами безпосередньо з греки з метою
позбавити їх арабських доповнень [29: 424]. Найвизначнішими з цих перекладачів були в XII ст. Яків
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Венеційський (1125-50 рр.), якому належать переклад Аристотелієвих "Органону", "Фізики",
"Метафізики" тощо, а в ХІІІ ст. чернець-домініканець Гійом (Віллєм) із Мюрбеке (1215-86 рр.), який
на прохання Томи Аквінського переробив низку відомих перекладів Аристотеля та переклав на
латину його "Політику" та "Поетику" (також відомі його переклади Прокла, Гіппократа, Галена та
грецьких математиків), та Роберт Гросстет (1168 – 1253), єпископ Лінкольнський, який переклав
"Никомахову етику", а також низку грецьких коментарів до Аристотеля. І справді, поява текстів, які
було взято для перекладу безпосередньо з греки, викликала певний перегляд поточних підходів до
перекладу, справа, що стала необхідною після Великого розколу церков 1054 року. Ось чому Тома
Аквінський у передмові до свого твору "Contra errors Greacorum" ("Проти помилок греків") (1263 р.)
звинувачує школу буквального перекладу в тому, що вони жертвують ясністю заради формальної
відповідності й, таким чином, сприяють продовженню розколу. "… Отже, обов’язком доброго
перекладача при перекладі матеріалів, що стосуються католицької віри, є притримуватися
значення, змінюючи спосіб висловлювання у відповідності з конкретним характером мови, якою він
здійснює переклад. Зрозуміло, поза всяким сумнівом, що, якщо щось, сказане латиною сухо, передати
по-народному дохідливо, то вислів буде невідповідним, якщо переклад виконати слово в слово. Тим
паче, отже, коли щось сказане однією мовою перекладається на іншу, таким чином, щоб передавати
слово в слово, то немає в тому нічого дивовижного, якщо залишаться певні темні місця" [25: 43-44]
(Переклад авторів – О.К., В.П.).
У результаті діяльності перекладачів, багато з яких не були професійними вченими, а
дипломатами на службі королів та пап, науковий кругозір усіх, хто був пов’язаний із соборними
школами, протягом всього ХІІ ст. безперервно розширюється та збагачується. На початок ХІІІ ст.
було перекладено майже всі твори Аристотеля, причому часто разом із грецькими та арабськими
коментарями, а також основні географічні, медичні, математичні та астрономічні праці грецької та
арабської науки; й ученим ХІІІ ст. належало вирішити питання, як узгодити ці нові дані, що їх було
взято з поганських творів, із загальновизнаними та непорушними істинами Святого Письма [23: 275276].
Стосовно подальших досліджень середньовічного перекладу зауважимо, що все ще не створено
соціальної історії середньовічної теорії перекладу в поняттях, скажімо, суспільних класів,
економічних відносин, демографічних змін, ґендеру тощо. Все ще не написано політичної історії
середньовічного перекладу в поняттях зміни відносин між церквою й державою та вибудовуванням
"особистості" на тлі цих відносин, чи в термінах загарбання та імперії в контексті війн та мирного
співіснування й співробітництва латинського Заходу з мусульманським світом [12: 17] та Візантією. У
вказаних напрямках ми бачимо подальшу п е р с п е к т и в у дослідження середньовічних перекладу
та думок про нього.
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Кальниченко А.А., Подминогин В.А. Перевод и распространение знаний:
на примере средневекового перевода на латынь.
В статье анализируется средневековый перевод на латынь философских и научных трудов со сред.
VІ в. по сред. ХІІІ в, а также его значение в распространении знаний в Западной Европе как
составная часть ответа на один из основных вопросов переводоведения относительно определения
влияния переводов на читателей и на культуры. Обзор построен вокруг ответов на четыре
следующих вопроса: что переводилось в средние века в Западной Европе? с каких языков? кем? с
какой целью?
Kal’nychenko O.A., Podminohyn V.O. Translation and Knowledge Dissemination:
Medieval Latin Translation.
The study deals with the Medieval Latin translation of philosophical and scientific works from the middle
500’s to the middle 1200’s as well as its significance for knowledge dissemination and propagation in
Western Europe as a component of tackling one of the fundamental questions of Translation Studies about
determination of translation influences on readers and cultures. The survey is organized around four
questions. What was translated? From which languages? By whom? With what intentions?
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ МОВНОЮ АБСТРАКЦІЄЮ І СЕМАНТИЧНИМ
ПЕРЕТВОРЕННЯМ ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ ОДИНИЦІ
Предметом статті є дослідження на прикладі англійської мови взаємозв’язку і взаємообумовленості
між мовною абстракцією і семантичною структурою фразеологічної одиниці. Визначається ступінь
співвідношення мовної абстракції й інтенсивності семантичного перетворення фразеологічних
одиниць. Наголошується на чинниках, що беруть участь у розвитку фразеологізмів.
У будь-якій мові фразеологія складається зі сталих сполучень різноманітних структурних,
семантичних і функціональних типів, які мають певні особливості, іноді такі, що значно
відрізняються один від одного. Потреба диференційного підходу під час дослідження
фразеологічного складу мови обумовлена тим, що ступінь мовного абстрагування в різних типах
фразеологізмів не є тотожною. Під ступінню мовної абстракції розуміється ступінь віддаленості від
дійсності, що неминуче веде до ускладнення змістовної структури лінгвістичної одиниці, в цьому
випадку – фразеологізму, що є об’єктом нашого дослідження.
Серед факторів, які беруть участь у формуванні й розвитку фразеологізмів, провідна роль
належить семантиці, тому що мовна абстракція найбільш яскраве втілення знаходить у семантичній
трансформації – лінгвістичному процесі, який лежить в основі фразеологізації. Врахування
особливостей різних форм семантичної трансформації та їх впливу на розвиток фразеології дуже
важливе, особливо якщо мати на увазі, що рівень мовної абстракції – поняття, що не є стабільним у
часі. Це пов’язане, головним чином, з активними лінгвістичними процесами, характерними для
розвитку фразеологічних одиниць (виникнення нових значень, фразеологічна деривація,
дефразеологізація, тощо). Ці процеси, викликаючи ті чи інші зміни в семантичній структурі
фразеологічної одиниці, здатні одночасно змінити ступінь мовної абстракції цієї одиниці. Слід
відзначити, що абстрагування значення фразеологізму не можна змішувати, тим більше
ототожнювати з мовним абстрагуванням, що є в основі самого процесу фразеологізації.
Мовна абстракція – це процес, за допомогою якого в нашій свідомості створюється те або інше
значення, яке відповідає певному поняттю, але саме це поняття може бути конкретним. Хоча усім
фразеологізмам притаманна мовна абстракція, далеко не всі з них мають абстрактне значення.
Спостереження вказують, що у площині фразеології абсолютної взаємозалежності і
взаємообумовленості між ступінню абстрагування і висловлюваного ним поняття не існує. Багато
фразеологічних одиниць означають, хоча й опосередковано, конкретні поняття, не дивлячись на те,
що їх утворення є результатом більш складного процесу мислення, ніж утворення інших
фразеологізмів, які мають абстрактне значення.
Чи означає це, що між поняттями "мовна абстракція" і "абстрактне значення" немає ніякого
співвідношення? Воно, безумовно, є, оскільки виникнення будь-якого значення (конкретного чи
абстрактного) у фразеологізмі, як і у слові, пов’язане зі специфічною формою відображення дійсності
– узагальненням і абстракцією. Ось чому, беручи до уваги цей взаємозв’язок, під час дослідження
семантичної структури фразеологізму необхідно чітко розмежувати вказані поняття.
Мовна абстракція, як лінгвістичне явище, притаманне не тільки фразеологізму, але й слову, однак
у фразеологізмі воно має специфічну природу, пов’язану з особливостями його внутрішньої форми.
В основі лексичної абстракції, що призводить до виникнення номінативного значення слова,
лежить ознака поняття, за яким це слово отримує свою назву, в той час як фразеологічна абстракція
відбувається через конкретний опис чи уяву про будь-який факт, подію, явище і под., що передається
внутрішньою формою фразеологізму. Таким чином, для внутрішньої форми фразеологічної одиниці
навіть у момент її виникнення характерне відчуття образу, що проявляється в семантичній
двоплановості цієї одиниці. Така риса не притаманна внутрішній формі слова, що у форматі
нормативної функції, яку воно виконує в мові, має, як правило, пряму зорієнтованість на річ чи
поняття. Референтне співвідношення слова (лінгвістичний знак – зміст поняття) має два ступені
(поняття – денотат), в той час як у фразеологізмі воно є трьохступеневим (образ–поняття–денотат).
О.О. Потебня зазначає, що внутрішня форма слова в найкращому випадку – це остаточний
елемент семантики похідного слова, що мотивує його значення у слові, від якого воно є похідним [1:
84].
Однак необхідність в посередництві мотивуючого знаку в похідному слові досить швидко
відпадає через те, що в свідомості людини між формою (звуковою оболонкою) цього слова й
поняттям, яке воно висловлює, встановлюється прямий зв’язок. Звідси і втрата багатьма похідними
словами своєї внутрішньої форми, що перетворює їх в немотивовані лінгвістичні знаки. Напевно в
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зв’язку з цим науковець М.Н. Долгіх зазначає, що фразеологізми відрізняються за своєю
нерегулярністю, вони є начебто "неправильними" і часто-густо в найбільш очевидних випадках
стають незрозумілими словосполученнями [2: 176]. Дійсно, стосовно первинних (кореневих) слів, то
їм взагалі не притаманна ні вмотивованість, ні образність.
Специфікою фразеологічної абстракції обумовлено також появу у фразеологізмі семантичної
структури, що не співпадає з аналогічною структурою слова. Це знаходить своє відбиття в різному
співвідношенні й розподілі денотативних і конотативних сем, які беруть участь в утворенні значень
слова і фразеологізму. Більшість лінгвістів вважають, що в змістовній структурі фразеологічної
одиниці на відміну від слова переважають конотативні семи [3: 10; 4: 192; 5: 256; 6: 78].
Більш того, саме конотативні семи вільного словосполучення слугують основою утворення
фразеологічної одиниці.
Навіть якщо порівняти фразеологічну одиницю з метафорою, яка також виникає в результаті
семантичного перетворення й найближче стоїть по відношенню до фразеологізму за своїми
семантичними і стилістичними властивостями, то ми виявимо суттєві відмінності між ними, і не лише
чисто нормативні. Мова організована таким чином, що будь-якій відмінності в структурі (формі)
відповідає відмінністю в значенні (змісті). Цей загальний лінгвістичний закон зумовив відмінність у
семантичній структурі, що існує поміж метафорою і фразеологічною одиницею. Справа в тому, що
між метафорою та її прототипом існує певний змістовний зв’язок, який і породжує метафору.
Значення метафори сприймається як переносне лише на тлі конкретного значення слова, що є його
генетичним джерелом. Як тільки значення цього слова вийде із вживання, одразу значення метафори,
що виникло на його основі, втратить свій образний характер.
Інакше виглядає справа з фразеологізмом, семантична структура якого має значно більшу
самостійність. Якщо метафора як образний мовний засіб неможлива без певного змістового зв’язку з
його прототипом, то подібний зв’язок для фразеологізму необов’язковий. Значення фразеологічної
одиниці, якщо тільки лексико-граматичні відносини поміж її компонентами виражені продуктивними
мовними засобами, завжди зберігає свій образний характер, незалежно від того, існує в сучасній мові
її синтаксичний корелят чи ні.
Досить часто співвідношення значення фразеологічної одиниці зі значенням його прототипу
неможливе, оскільки співставлення значень як прямого з переносним можливе лише в межах однієї
мовної одиниці [7: 9].
Образність у фразеологічній одиниці не завжди лишається незмінною, що впливає на структуру
фразеологічного складу, в якому змінюється співвідношення різноманітних семантичних типів
фразеологізмів, відбувається рух фразеологізмів від одного типу чи розряду в інші. Можливі випадки,
коли в результаті втрати образності фразеологізм позбувається структурних рис й інтегрується в
лексичний склад мови в якості повноцінної одиниці (слова) [8: 17].
Фразеологізація – це процес семантичного перетворення, що призводить до утворення нових
одиниць мови.
Існує думка, що поняття семантичного перетворення ширше ідіоматичності, яка нами не
поділяється. Справа в тому, що трактування ідіоматичності полягяє в "непохідності" значення цілого
від значень частин і поширюється на фразеологічні одиниці, значення яких може бути похідним, але
воно не завжди дорівнює сумі значень компонентів [9: 97]. З іншого боку, лексичне послаблення
значень компонентів фразеологічних одиниць призводить до появи в цих одиницях подвійного плану,
що зближує їх з фразеологізмами, які виникли на основі метафоричного і метонімічного
переосмислення. Хоча фразеологічна абстракція визначається, головним чином, семантичними
чинниками, на ступінь подібної абстракції впливають також деякі структурно-граматичні риси
фразеологізму. Слід зазначити, що утворення фразеологізмів на основі сталих сполучень
характеризується менш високим ступенем мовної абстракції.
Таким чином, фразеологічний фонд англійської мови складається зі сталих сполучень різного
ступеня мовного абстрагування. Разом з тим не можна не відзначити посилення абстрактного
характеру англійської фразеології, без сумніву, пов’язаного з загальною тенденцією розвитку
англійської мови від конкретної до абстрактної, що проявляється, зокрема, у переході метонімічних
фразеологізмів в метафоричні, у збільшенні питомої ваги ідіом - фразеологізмів, які характеризуються
тотальним семантичним перетворенням компонентного складу.
У підсумку можна зробити наступні висновки:
- між мовною абстракцією та семантичною структурою фразеологізму існує тісний взаємозв’язок і
взаємообумовленість.
- ступінь мовної абстракції, притаманний фразеологічним одиницям, прямо пропорційний
ступеню інтенсивності семантичного перетворення цих одиниць: чим глибше семантичне
перетворення, тим вища ступінь фразеологічної абстракції й навпаки.
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Щодо перспективи подальших розвідок у цьому напрямку, то вони, напевно, будуть пов’язані
передусім з дослідженням якісних змін у фразеологічному складі мови. Справа в тім, що в цих змінах,
що мають досить "трагічні" наслідки для фразеологізмів, виразно проявляється тиск лексичної
системи мови на фразеологічну, підтриманий і посилений тиском загальної системи мови, яка
намагається перетворити фразеологізми в регулярні мовні виформування, впорядкувати їх існування
та розвиток.
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Козубай В.И. Взаимосвязь между языковой абстракцией и семантическим преобразованием
фразеологической единицы.
Темой статьи является исследование на примере английского языка взаимосвязи и
взаимообусловленности между языковой абстракцией и семантической структурой
фразеологической единицы. Определяется степень соотношения языковой абстракции и
интенсивности семантического преобразования фразеологических единиц. Акцентируется на
факторах, участвующих в развитии фразеологизмов.
Kozubye V.I. Interconnection between the language abstraction and semantic
transformation of the phraseological unit.
The paper deals with the investigation of correlation and interconnection between linguistic abstraction and
semiologic structure of a phraseologic unit. The extent of correlation of linguistic abstraction regarding
semantic transformation intensity of phraseologic units has been defined. The factors which take part in
development of phraseologisms are accentuated.
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ІДІОМАТИКА В КОГНІТИВНОМУ АСПЕКТІ
У статті розглянуто перспективи дослідження ідіоматичних одиниць у рамках когнітивної
лінгвістики. Підкреслюється роль когнітивних операцій всередині концептуальних структур у
процесі утворення ідіоматичного значення.
Більшість лінгвістів розглядають ідіоматику переважно з формальної, структурно-семантичної,
іноді – з функціональної точки зору [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11].
Досліджуючи ідіоматику в рамках когнітивної лінгвістики, вчені намагаються дати відповідь на
питання, як людина сприймає, концептуалізує і категоризує навколишній світ [12; 13; 14; 15; 16; 17;
18; 19; 20].
Актуальність визначається загальним спрямуванням когнітивних розвідок на вивчення механізмів
формування семантики ідіом.
Метою нашого дослідження є визначення ролі когнітивних операцій у процесі утворення
ідіоматичного значення.
Ідіома розглядається як продукт концептуальної системи, а не лише як мовний факт. Ідіома – це не
просто вираз, загальне значення якого відрізняється від значень його компонентів, а одиниця,
значення якої є зумовленим більш загальним знанням про світ, представленим у концептуальній
системі. Таким чином, підкреслюється думка, що ідіоми мають концептуальний, екстралінгвістичний,
а не лінгвістичний характер [21: 330].
Основним аргументом на користь відповідних уявлень є метафорична природа більшої частини
абстрактної лексики та широке розповсюдження метафор, пов’язаних із безпосереднім досвідом
людини. При цьому більшість категорій походять від особливостей будови і функціонування
людського тіла. Важливу роль відіграє також усвідомлення поверхні тіла як межі між зовнішніми та
внутрішніми світами, які пов’язані між собою певними каналами. Звідси й метафори контейнеру та
каналу [22: 72].
Те, що більшість ідіом є хоча б частково семантично прозорими і що їх значення можна визначити
за допомогою концептуальної проекції (conceptual mapping) з зони джерела (source domain) на зону
результату (target domain), дозволяє більш детально описати образне значення ідіом [21: 330-331].
Під концептуальною проекцією розуміють формальну операцію, яка встановлює співвідношення
між різними когнітивними структурами. Сутність метафоризації полягає у відображенні когнітивного
простору джерела в когнітивний простір цілі (або результату), тобто у структуру знань, яка є
кінцевим пунктом когнітивного відображення у процесі формування метафори. Іноді простір цілі
називають "тим, що порівнюється", а простір джерела – "те, з чим порівнюється", який, у свою чергу,
складає основу для когнітивного перенесення [22: 60, 332, 335].
Ці ідеї лягли в основу теорії концептуальної метафори – абстрактного способу інтерпретації одних
понять у термінах інших: ARGUMENT IS WAR, TIME IS MONEY, IDEAS ARE OBJECTS, MIND IS
CONTAINER, HEALH AND LIFE ARE UP, SICKNESS AND DEATH ARE DOWN [12; 16; 17].
Переоцінити роль метафори в процесі концептуалізації важко. Для більшості людей метафора є
інструментом поетичного уявлення та риторичних надмірностей. Метафору розглядають як мовну
характеристику і, швидше за все, пов’язують зі словами, ніж із мисленням та діяльністю. Саме тому
більшість людей вважає, що вони легко обходяться без метафор. Насправді ж метафора пронизує
наше повсякденне життя, причому не лише мову, але й мислення та діяльність. Наша повсякденна
понятійна система є по своїй суті метафоричною [12: 25].
Дж. Лакофф вважає, що у свідомості людей зберігається велика кількість конвенціональних
образів навколишнього світу, на які, звісно, проектуються особливості певного культурного
середовища, до якого вони належать. Образи формуються на основі нашого досвіду й утворюють так
звані образи-схеми (image schemas). Конвенціональні образи мають підсвідомий характер і не
залежать від контексту. Такі образи є основою для утворення нових і сприяють розумінню старих
ідіом. Автор підкреслює, що в більшій кількості випадків значення ідіом не є довільним, оскільки у
межах певного культурного середовища свідомість носіїв зберігає, як правило, спільні
конвенціональні образи [16: 446-448]. Подібні висновки суперечать традиційному підходу до
вивчення явища ідіоматики, у межах якого наголошується на довільному характері зв’язку між
планом вираження та планом змісту ідіом: "значення ідіоми не залежить від її плану вираження,
оскільки зв'язок між ними характеризується абсолютною довільністю". Але, швидше за все, довільна
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природа таких відносин видається сумнівною, оскільки зв'язок між значенням ідіоми та її
компонентами хоча б частково визначається шляхом концептуалізації явищ, з якими співвідносяться
ідіоми, і тому вибір складових буде залежати від символізуючих концептів тих чи інших явищ, що
утримуються у свідомості [23: 94].
Піднімаючи питання мотивації ідіом, деякі автори [21: 330] зазначають, що поняття мотивації
значно вужче за поняття передбачуваності (prediction) значення ідіоми зі значення її складових. Це
означає, що чим легше передбачити значення ідіоми зі значення складових, тим ясніша її мотивація.
Таким чином, інтерпретуючи ідіому to put one’s head on the block for smb, ми звертаємося до
конвенціонального знання про дану ситуацію, буквальне значення якої підказує нам, що класти
голову на плаху є небезпечним заняттям, а робити це заради когось означає свідомо йти на великий
ризик, жертвуючи своїм становищем або навіть життям, дозволяє нам вивести значення ідіоми. Дана
операція видається можливою, оскільки HEAD найчастіше концептуалізується в нашій свідомості як
життя або розум (to put one’s heads together).
Р. Гіббс та його колеги вважають, що ідіома легше піддається розумінню, якщо її складові та їх
ідіоматичні відповідники знаходяться в одному семантичному полі [24: 578].
Таким чином, зв'язок між head і life у межах одного концептуального простору дозволяє хоча б
частково передбачити значення вищевказаної ідіоми, оскільки буквальне та образне значення
поєднується за допомогою наявних у нашій свідомості когнітивних механізмів метафори, метонімії,
гіперболи тощо.
На думку Дж. Лакоффа, в основі ідіом лежить їх мотивація конвенціональними образами. Він
визначає ідіоматичну мотивацію наступним чином: відношення між А і В є умотивованими лише за
умови незалежно існуючого зв’язку L, що поєднує ці дві сутності разом (A-L-B) і, таким чином,
пояснює зв'язок між A та B [16: 448].
Таким чином, однослівні ідіоми to croak, to crow, to bark, to bray інтерпретуються мовцями за
допомогою родової концептуальної метафори "людина – це тварина", яка конкретизується у видовій
метафоричній схемі "голос людини є голосом тварини в залежності від різноманітних фізичних та
емоційних станів". Проілюструємо ідіоматичну мотивацію за допомогою декількох прикладів:
1. "Help!" she croaked, her throat dry with fear [25].
2. He was crowing over winning the bet [25].
3. "…Ned was in the front yard washing his Frosty with his mother-in-law barking instructions from
the steps" [26].
4. They’d bark at each other, face to face and by cell phone [26].
5. Licensed hawkers were circulating, braying the merits of spiced sausages containing only real
animal protein – so they claimed [25].
Якщо первинна номінація to croak, to crow, to bark, to bray характеризується ономатопічною
мотивацією і має об’єктивну природу, то в нашому випадку значення ідіом умотивовані
конвенціональними образами. Отже, за допомогою концептуальної проекції забезпечується зв'язок
між ідіомою та її значенням. Варто зазначити, що пояснювальний потенціал концептуальної
метафори у сфері ідіоматики зростає , якщо вона сформульована не занадто абстрактно.
А.Н. Баранов і Д.О. Добровольський стверджують, що за кожною метафорично умотивованою
ідіомою зафіксовано знання про похідний фрейм або сценарій, у яких акумулюються знання людини
про світ. Утворення значення ідіоми, у свою чергу, пов'язане не з переносом характеристик з одного
денотату на інший і не з деривацією одних значень від інших, а з цілим комплексом перетворень у
концептуальних структурах [19].
Відповідно до сучасних уявлень, фонові знання людини представляють сукупність фреймів. Наші
знання про світ складаються за визначеними сценаріями мовних знань про фіксований набір
стереотипних ситуацій і можуть бути описані як результат формального заповнення сценаріїв або
фреймів.
Фрейм є загальною підставою образу, який може бути представлений кожним з окремих слів і
утворює особливу організацію знання, що складає необхідну попередню умову нашої здатності до
розуміння тісно пов'язаних між собою слів [27: 61]. М. Мінський вважає, що поняття "фрейм"
співвідноситься з такими структурами даних, що репрезентують знання як немовного, так і мовного
характеру. Отже, фрейм – це структура даних для репрезентації стереотипної ситуації або предмета
[28]. Сценарій є процедурним способом репрезентації знань, який визначається у термінах алгоритму
або інструкції [29].
Розвиток ідей фреймового опису призвів до того, що в даний час поняття фрейму застосовується
не лише для стандартних ситуацій. Фрейми розглядаються у відношенні до концептуальної системи
людини, де вони представляють більш-менш узагальнені концепти. Фрейми є одиницями,
організованими навколо певного концепту, і, на противагу простому набору асоціацій, ці одиниці
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містять основну, типову і потенційно можливу інформацію, що має асоціації з тим або іншим
концептом [30: 16-17].
Складові фрейму представлені у вигляді слотів, що можуть бути заповнені різними в кожному
конкретному випадку даними. Структура акціонального фрейму, наприклад, утворюється такими
слотами: 1) ім'я фрейму; 2) час дії; 3) етапи дії; 4) місце дії; 5) результат дії; 6) наслідки
(непередбачені, неочевидні результати); 7) інструмент дії; 8) матеріал дії; 9) зміст дії (процедури);
10) об'єкти дії; 11) суб'єкт дії; 12) характеристика дії [31: 417]. Всередині таких концептуальних
структур, як фрейм і сценарій, із певними слотами відбуваються когнітивні операції, на основі яких
ґрунтується мотивація ідіоми [14: 84].
Розглянемо, яким чином утворюється значення ідіоми rubberneck. Ідіоматичне значення "a person
who is looking around at something, especially something such as an accident while they are driving past"
виникає в результаті введення у фокус вихідного предметного фрейму ЛЮДИНА слота "матеріал" –
rubber, який, у свою чергу, не належить до даного фрейму. Несумісність введеного слоту з вихідним
фреймом призводить до появи семантичного протиріччя, що і є основою ідіоматичного значення.
Отже, значення цієї ідіоми є частково продуктом міжслотових відносин всередині фрейму. Слід
зазначити, що утворення значення даної ідіоми базується не на візуальному образі, а на комплексній
операції над повсякденним знанням, в основі якого лежить буквальне прочитання ідіоми. Необхідною
умовою для розуміння ідіоми є загальне для всіх знання про те, що гума не є матеріалом, який
входить до матеріального складу людини, і знання про структурні якості гуми. Будучи активованим
ідіомою, ці знання забезпечують когнітивну базу для інтерпретації та утворюють план змісту даного
мовного знака. Отже, йдеться не про уявлення, а про операції над знанням. Врешті-решт такий знак
виявляється оптимальним для посилення іллокутивної функції висловлювання.
Таким чином, можна зробити висновок, що в основу більшості ідіом покладено концептуальні
метафори, метонімії тощо, які поєднують конкретні та абстрактні сфери знань і сприяють розумінню
образного значення ідіом. Аналіз операцій над концептуальними структурами розкриває когнітивні
стратегії, які спрацьовують у випадку інтерпретації образного значення і сприяють процесу
виведення актуального значення ідіом.
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Сингаевская А.В., Мосейчук А.М. Идиоматика с когнитивной точки зрения.
В статье рассмотрены перспективы исследования идиоматических единиц в рамках когнитивной
лингвистики. Акцентировано внимание на роли когнитивных операций внутри концептуальных
структур в процессе образования идиоматического значения.
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The paper seeks to provide the prospects of the research of idiomatic units in respect to cognitive linguistics.
Some consideration is given to the leading role of conceptual mapping in the process of formation of
idiomatic meaning.
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ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МОВНИХ КАРТИН СВІТУ
У статті проаналізовано фактори зовнішнього середовища буття етносів, які беруть участь у
формуванні національних мовних картин світу, та вплив таких факторів на формування етнічної
свідомості. Розглянуто класифікацію національно-специфічних концептів та способів їхньої
вербалізації.
На сучасному етапі особливий інтерес дослідників викликають проблеми, пов’язані з мовною
картиною світу, мовною особистістю, мовною свідомістю, дискурсом, національно-культурною
складовою комунікації. Усе більше уваги приділяється вивченню "ключових концептів" культури.
Активно розвиваються такі наукові напрямки, що мають інтеграційний характер, як
етнопсихолінгвістика, когнітивна наука й лінгвокультурологія.
Використання когнітивних методик у сучасній європейській та вітчизняній лінгвокультурології
пояснюється тим, що традиційний семантичний аналіз одиниць вербального рівня, зокрема
фразеологічних, не дає виходу на онтологічні висновки й здебільшого дає змогу отримати лише
приблизні результати, тому що під час семантичного аналізу ігноруються асоціативні зв’язки слова,
когнітивний фон.
Дослідження, що пропонується, багато в чому спирається на досягнення вітчизняних і зарубіжних
дослідників, які працюють у різних галузях знання: лінгвістики, етнолінгвістики, психолінгвістики,
соціолінгвістики, психології, етнопсихології, культурно-історичної психології, антропології,
культурології, когнітивної науки та ін. (Н.Д. Арутюнова, Г.І. Богін, В.Г. Гак, Б.М. Гаспаров,
І.А. Зимня, Ю.М. Караулов, Г.В. Колшанский, В.Г. Костомаров, О.С. Кубрякова, О.О. Леонтьєв,
Ю.М. Лотман, М. Мінський, О.В. Падучева, О.Г. Ревзіна, Ю.А. Сорокін, Ю.С. Степанов, В.М. Телія,
Л.О. Чернейко, А.Д. Швейцер, А.Д. Бєлова, І.О. Голубовська, В.В. Жайворонок, І.В. Кононенко,
М.П. Кочерган, В.М. Манакін, О.С. Мельничук, І. Огієнко, Г.П. Півторак, О.А. Семенюк,
О.О. Селіванова, Ж.П. Соколовська, Г.М. Яворська, А. Вежбицька, J. Allwood, J.R. Anderson,
R.S. Baron, J.W. Berry, M. Byram, E. Clark, H. Clark, M. Jonson, G. Lakoff, N. Miller, S.E. Nadel,
T. Schwartz, M.A. Sullivan, S. Taylor, D. Wilson та інші).
Лінгвістами було висунуто припущення про існування тріади – "когнітивні процеси – мовні
структури – мовна поведінка" [1: 41]. У цій тріаді утверджується нерозривний зв’язок між мовними та
мисленнєвими категоріями. Ми дотримуємося погляду того, що оскільки між компонентами цієї
системи існують двосторонні зв’язки, то аналіз мовної поведінки особистості відкриває доступ до
когнітивного світу людини, який не підлягає спостереженню, що сприяє виявленню закономірностей
ментальної діяльності як окремої особистості, так і нації в цілому.
Об’єктом дослідження виступають національні мовні картини світу (НМКС) двох мов:
української та англійської, які обслуговують представників різних національно-лінгво-культурних
спільнот, задовольняючи комунікативні потреби.
Предметом дослідження виступають фактори зовнішнього середовища етносу, які беруть участь
у формуванні НМКС, та їхній вплив на етнічну свідомість, котра отримує відображення в лексичній
системі зазначених мов.
Мета дослідження – вивчення національного культурного простору (українського та
англійського) через призму його віддзеркалення в мові й вияву в національному дискурсі в
зіставленні з інокультурними просторами, що уможливлює, з одного боку, дослідити й описати світ у
його різноманітті так, як він фіксований у визначених мовах і як його бачать носії цих мов, а з іншого
– розглянути й описати те, як саме закріплюється в національній мові культура народу, його
світобачення і світорозуміння.
Національна мовна картина світу – це зафіксоване в лексиці відповідної мови специфічне бачення
(тобто логічне осмислення, відчування й оцінювання) реального світу й усього, що привноситься в
нього людською свідомістю. Існує така кількість НМКС, скільки існує мов, кожна з яких відображає
унікальний результат багатовікової роботи колективної етнічної свідомості над осмисленням і
категоризацією буття людини. Неповторність кожної НМКС стає очевидною лише на фоні інших
таких же НМКС, тому їхнє зіставлення й аналіз універсальних та ідеоетнічних компонентів викликає
неабиякий науковий інтерес. Актуальною стає проблема інтелектуального засвоєння поглядів на світ,
які напрацьовуються іншими народами в інших умовах і під впливом інших факторів.
У зв’язку з цим особливого значення набуває питання про взаємопроникнення та взаємовплив мов
і культур. З цим питанням, на думку О.О. Корнілова, тісно пов’язане питання про єдиний понятійний
базис людської свідомості, тобто про "психологічну єдність людства" [2: 140]. Дослідження у сфері
психології та лінгвістики дають підстави говорити про таку єдність.
© Чернишенко І.А., 2007
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Ганна Вежбицька, котра займається проблемою створення універсальної семантичної метамови на
основі семантичних примітивів, які існують в усіх мовах, з цього приводу зазначає: "Поруч із
величезним обсягом понять, специфічних для певної культури, існують також певні фундаментальні
поняття, які лексикалізуються в усіх мовах світу … Мовні й культурні системи значною мірою
відрізняються одна від одної, але існують семантичні й лексичні універсалії, котрі вказують на
спільну понятійну основу, на якій ґрунтується людська мова, мислення і культура … Настав час для
узгоджених зусиль із виявлення спільного набору понять, які лежать в основі психологічної єдності
людства" [3: 321-322].
Однак спільний базис – це лише частина цілої НМКС, причому з погляду національної
самобутності, найменш цікава саме через свою універсальність. Усе те, що перебуває за межами
єдиного понятійного базису (тобто всі національно-специфічні нюанси світоосмислення,
світовідчуття та світооцінки), накладається на універсальну логіко-понятійну основу й утворює ту
частину НМКС, яка й несе в собі національну специфіку. Кожна мова по-своєму деталізує будь-яку з
універсалій.
Такий же принцип діє також на рівні порівняння національних характерів носіїв цих мов. По суті
вони дуже близькі, їхня головна відмінність полягає в тому, що одні й ті ж риси характеру
співвідносяться в різній пропорції.
О.О. Корнілов стверджує, що пізнати й зрозуміти НМКС чужої мови з позиції власної мовної
свідомості, тобто ніби збоку, накладаючи постійно фрагменти чужої НМКС на фрагменти НМКС
своєї мови, практично неможливо. Пізнання невідомого буде підмінюватися пошуком еквівалентів
(зазвичай уявних) у власній мовній картині світу. Розуміння й аналіз іншомовної НМКС може
відбуватися тільки через етап свідомого відсторонення, свідомого перетворення своєї свідомості в
tabula rasa [2: 142].
Таким чином, пізнати чужу НМКС – це означає стати на місце людини-носія іноземної мови, на її
"точку світосприйняття", іншими словами, через лексичну систему отримати уявлення про
національну ментальність (національну логіку) й національний характер (емоції та засоби їхнього
вираження, моральні пріоритети і под.).
Національна мовна картина світу є результатом відображення колективною свідомістю етносу
зовнішнього світу в процесі свого історичного розвитку одночасно з пізнанням цього світу.
Зовнішній світ і свідомість – це два фактори, котрі породжують мовну картину світу будь-якої
національної мови.
Те, що зазвичай називають зовнішнім світом, навколишньою дійсністю або Всесвітом, може бути
названо просторово-часовим континуумом (ПЧК). Таке визначення вказує на безконечність і
неперервність у просторі й часі. Однак етнос (його буденна свідомість) безпосередньо сприймає лише
малу частину просторового континууму (ареал свого мешкання) протягом малої частини часового
континууму. Тобто на національну свідомість, яка створює первинну модель світу, впливає тільки
невелика частина ПЧК – природнокліматичні умови ареалу мешкання, які існували в історичний
період мовного становлення конкретного етносу. Єдність зовнішнього світу, як фактор, котрий
визначає спільність людської психології та мислення, на етапі формування НМКС різних народів не
існувала. Природно, що підлягати лексикалізації могло лише те, що було присутнім безпосередньо в
цьому середовищі. Увесь інший світ, єдиний і різноманітний, був недосяжним безпосередньо
чуттєвому сприйняттю, відповідно не підлягав лексикалізації й не входив до моделі світу, яка
будувалася цим етносом. Значно пізніше наукове знання зробило надбанням буденної свідомості
багато фактів зовнішнього світу, які перебували поза межами безпосереднього сприйняття. НМКС
розширилася за рахунок нових реалій, однак ступінь їхньої деталізації був мінімальним.
Думка про те, що географічне середовище, яке було в межах безпосереднього чуттєвого
сприйняття кожного з етносів на етапі їхнього становлення та самоідентифікації, мало рішучий вплив
на фізіологію, психологію та історичну долю кожного народу, висловлювалася не раз ще давніми
грецькими та римськими філософами, а пізніше – й іншими вченими (Монтеск’є, Гегель, Букль та ін.).
"Національний образ світу є диктат національної природи в культурі … Природні національні мови
трактуються як голоси місцевої природи в людині. У звуків мови – прямий зв’язок із простором
природної акустики, котра в горах інакша, ніж у лісах або в степу. І як тіла людей різних рас і народів
адекватні місцевій природі, як етнос – космосу, так і звуки, що утворюють плоть мови, перебувають у
резонансі із складом національної прабатьківщини" [4: 431]. І зараз те, що хоча й відоме, але
безпосередньо не сприймається, а відповідно з практичного погляду є малозначущим, міститься на
периферії лексичної системи, позначається найзагальнішими словами, не має синонімів, гіпонімім і
т.д. При цьому мають місце не лише лексичні лакуни й різниця обсягів значення окремих слівкорелятів, але й різниця в конотаціях, які закріпилися за означеннями одних і тих же об’єктів
зовнішнього середовища, у різних мовах.
У зв’язку з цим уважаємо доречним диференціювати саме поняття ПЧК, зовнішнього світу,
виділивши три його складові: природне середовище, творене матеріальна середовище (матеріальна
культура етносу), об’єктивні зв’язки між об’єктами й уявленнями матеріального світу. Кожна з цих
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складових просторово-часового континууму, відображаючись у буденній свідомості етносу, отримує
своє словесне втілення, унікальне для кожної мови.
Унікальність вербального відображення світу визначається як особливостями національного
складу мислення, так і об’єктивними, а іноді досить очевидними розбіжностями перших двох
складових – природного середовища й матеріальної культури. Ці дві складові ПЧК дані кожному
представнику етносу в безпосередніх відчуттях, тобто є, за термінологією Б. Рассела, сенсибіліями.
Вони є невід’ємною частиною ментально-лінгвального комплексу людини, інформаційними
цілісностями, які відповідають статусу інформем – базових одиниць ментально-лінгвального
комплексу людини. "Інформема, яка пройшла через семіозиз, – це інформема з ім’ям або концепт.
Стаючи концептом, інформема суттєво змінює свій статус: вона є вже надбанням не лише окремої
людини, а й відповідної етнічної мови" [5: 44]. Національно-специфічні сенсибілії породжують
національно-специфічні концепти, які, маючи в мові лексичні відповідники, утворюють у лексичній
системі етнічної мови шари національно-специфічної лексики. Іноді ж реалії середовища мешкання в
силу своєї специфічності відразу отримують словесне вираження, яке від початку стає національномовним маркером. Іноді ж уплив середовища виявляється в мові не так очевидно й безпосередньо, а
може бути виявлений лише за допомогою категорій етнопсихології, культурології та історії. Така
лексика є народною за своєю якістю, за характером детермінованості зовнішніми факторами.
У науковій літературі пропонується виділення двох якісно відмінних одна від одної груп слів, які
породжуються реаліями того фрагменту ПЧК, у якому сформувалася мовна свідомість того чи іншого
етносу: 1) позначення національно-специфічних реалій буття народу (для розуміння такої лексики
необхідне знайомство з самими референтами, які становлять у сукупності все матеріальне середовище
конкретної національної культури – природнокліматичні умови, традиції, звичаї і т. ін.);
2) позначення абстрактних понять, специфічних національному менталітету (глибокі концептуальні
відмінності між словами такого типу та їхніми іншомовними псевдокорелятами можуть бути виявлені
й сформульовані тільки із залученням усього культурного контексту за допомогою так званих аксіом
етнопсихології (термін А. Вежбицької) [2: 148].
Наведемо деякі приклади національно-специфічної лексики зазначених типів. Слід підкреслити,
що йдеться не про специфічну лексику, зумовлену особливостями самої колективної свідомості, а про
лексику, зумовлену особливостями зовнішнього середовища.
Національно-специфічні позначення реалій (слова 1-ї групи) в будь-якій мові можна розподілити
за тематичними групами з подальшим виділенням у кожній із них менших лексико-семантичних груп
(ЛСГ). Кожна з таких ЛСГ є органічною та невід’ємною частиною загальної НМКС для кожного носія
цієї мови. Її специфічність і можлива унікальність ними не відчувається. Для носіїв інших мов ця
сфера може бути або взагалі незнайомою, або концептуалізуватися по-іншому. Чим більше
відмінностей у природному середовищі, у культурі, традиціях, устрої буття певного етносу, тим
більше в його національній мові шарів лексики, які можна віднести до категорії позначень
національно-специфічних реалій. Перелік ЛСГ лексики такого типу дуже великий. Можна,
наприклад, зіставити назви природнокліматичних зон та їхніх елементів, назви тварин і рослин,
позначення явищ природи (види опадів, види вітрів і т.д.), назви національних страв, предметів
побуту (меблі, посуду, одягу і под.). Будь-яке таке зіставлення неминуче виявить розходження планів
вираження і планів змісту, що стоять за ними, тобто специфічність позначуваного, яка закарбована в
національній лексиці.
Такі слова не мають лексичних еквівалентів в інших мовах, оскільки не мають відповідників на
рівні концептів (підгрупа 1а). Однак їх слід відрізняти від слів, котрі мають іншомовні відповідники
на рівні концептів, але відрізняються на рівні прототипів (підгрупа 1б). Прототипічність
приписується в науковій літературі не лише матеріальним об’єктам, але й ситуаціям, реакціям на
ситуацію й т.д. Прототип, таким чином, є ідеальною мисленнєвою репрезентацію будь-якого
концепту або узагальненим образом ідеального представника тієї категорії (об’єкта, ситуації,
характеристики, емоції й под.), яка називається тим чи іншим словом. Усі об’єкти такого класу ніби
групуються навколо цього ідеального образу, навіть якщо вони йому не відповідають повною мірою,
"має місце … групування предметів навколо кожного з прототипів, але більшість цих предметів із
самим прототипом не збігаються" [6: 141]. Отже, слова 1-ї групи поділяються у свою чергу на дві
підгрупи: 1а та 1б.
До слів 1-ї групи (підгрупи 1а) ми віднесли назви національно-специфічних концептів, які в інших
мовах не мають еквівалентів ні на рівні лексичних корелятів, ні на рівні прототипів. Українські слова
вареники, щедрівки, кобзар, домбра і т. ін. не можна перекласти іншою мовою, і вони не можуть
уявлятися носіями інших мов, оскільки в їхній образній системі кодування знань про світ немає
відповідних прототипів, ідеальних образів цих концептів, тому що в їхньому матеріальному світі
відсутні самі названі об’єкти. У будь-якій мові таких слів досить багато. Знайомство з такою
лексикою не передбачає великих труднощів і складається з наступних етапів: ознайомлення з
названим об’єктом або його різновидами, отримання уявлення про об’єкт у вигляді образу прототипу,
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запам’ятовування слова, що позначає цей концепт. Може йтися лише про повноту та глибину знання
про такий концепт.
Слова групи 1 (підгрупи 1б) відрізняються від описаних вище тим, що різниця може бути
визначена не в термінах глибини та повноти знань, а в термінах псевдознання та істинного знання.
Йдеться про "хибних друзів", тобто про лексичні еквіваленти рідної мови, які не є корелятами
іншомовного концепту. Має місце певна диспропорція: приблизна еквівалентність на рівні концептів і
можлива абсолютна нееквівалентність на рівні образів прототипів. Тобто, певні концептуальні
універсалії можуть мати абсолютно різні прототипи. Люди говорять нібито про одне і те ж, але
уявляють собі при цьому об’єкти, які значно відрізняються один від одного. Про це згадує
А. Вежбицька: "… пейзаж всюди має різний вигляд. Не всі люди знайомі з морем або снігом, земля не
всюди коричнева (у багатьох місцях вона може бути переважно червоною, жовтою або чорною), і
навіть зелень трави залежить від кількості вологи в ній і від розміщення під відкритим сонцем
(наприклад, в Австралії місцевість, вкрита травою, ймовірніше жовтувата або коричнювата, ніж
зелена)" [3: 233–234]. Семантизація слів підгрупи 1б обов’язково повинна містити в собі або
розширений коментар, або знайомство з об’єктами й матеріалами.
В універсальних концептів можуть бути не тільки характерні прототипічні образи, але й
абсолютно різні конотації. Наведемо приклад, який пропонує О.О. Корнілов у монографії "Мовні
картини світу як похідні національних менталітетів". Він пише про конотації концепту чашка.
Прототипом європейського уявлення про цей концепт є уявлення про різну за розміром з ручкою
посудину, з якої п’ють чай або каву і яка використовується здебільшого разом із блюдечком. У
китайській же культурі чашка – це маленька посудина без ручки і без блюдечка. Вона в Китаї – лише
один із елементів досить складного ритуалу, який називається чайною церемонією. Той предмет, з
якого п’ють чай і який зазвичай наводять як відповідник спільного для багатьох мов поняття "чашка",
називається cha-bei (дослівно "чайна посудина для пиття"). Cha-bei – це невід’ємна частина
спеціального чайного набору, який називається Lao zhen cha dzhi zu ("чайний набір старої людини").
У цей набір входять не тільки чашки для пиття, а й спеціальні чашки для нюхання чаю. Вони
називаються wen siang bei ("посудина для вдихання ароматів"). Від чашок для пиття вони різняться
формою: вони вужчі та вищі [2: 161].
Отже, китайська чайна чашка відповідає прототипу "ідеальної" чашки у своїй культурній системі
координат. Ці прототипи (і нетипової, з погляду європейців, чашки для пиття чаю і зовсім "не чашки"
для вдихання чайних ароматів) є невід’ємними складовими китайського національного образу світу, в
якому "ідеальні" (за європейським уявленням) прототипи звичайних чашок займають досить скромне
і зовсім не центральне місце.
Знання національно-специфічних прототипів спільних для більшості мов концептів – це складова
когнітивної бази будь-якого соціуму, об’єднаного спільною мовною свідомістю. Тому проникнення в
іншомовну картину світу неможливе без знання національно-специфічних прототипів спільних
понять, тобто без адекватного знання слів підгрупи 1б (за пропонованою класифікацією).
Звернемося тепер до слів 2-ї групи, тобто до національно-специфічних абстрактних концептів.
Національна специфіка семантики цих слів має цілком матеріальне обґрунтування й може бути
пояснена конкретними факторами матеріального середовища буття етносу, які формують національну
ментальність. Національна свідомість, сформована під впливом цих факторів, породжує абстрактну
лексику, яка не має адекватних корелятів в інших мовах. Природні умови, які найбільше впливають
на формування національної ментальності, можна назвати домінантами середи буття етносу. Ці
домінанти різні в різних народів.
Наприклад, для російського народу безумовною домінантою зовнішнього середовища є широкі
простори. Цілому ряду слів (які належать до 2-ї групи) російської мови практично неможливо знайти
адекватні відповідники в інших мовах: воля, удаль, простор, разгул, размах, ширь, раздолье, тоска та
ін. Будь-якому з цих слів двомовні словники дають певні відповідники, які насправді є хибними.
Зрозумілими й очевидними вони стають лише тоді, коли семантичний аналіз ґрунтується на всьому
культурно-історичному контексті.
В українській мові також існує багато схожих концептів, які вже ставали предметом аналізу
лінгвістів і когнітивістів. Так, І.О. Голубовська в монографії "Етнічні особливості мовних картин
світу" аналізує національно-специфічні абстрактні концепти російської, української, англійської та
китайської мов. Серед українських концептів згадуються концепти воля, доля, лихо. Дійсно, в
українському культурному ареалі концепт воля виступає виплеканою народом мрією про гідне
людини вільне життя (Сам у неволі, а мрії на волі). Цікавим є факт того, що в російській культурі
концепт воля також є національно-специфічним Він визначається саме широкими просторами
географічного ландшафту. Україна відома своїми степами. Однак степ вплинув на ментальність
українця дещо іншим чином. "В українському ландшафті вчування у "хвилясту м’якість лісостепу" чи
"в безкрайню далечінь степу" не пробуджує активності. Навпаки, сприяє … споглядальним
настановам, … пробуджує … схильність до любові до нескінченного, недосяжного й абсолютного" [7:
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53]. Таким чином, в українській культурі, на відміну від російської, "аксіома етнопсихології"
стосовно волі набуває не стільки географічного, скільки історико-психологічного характеру [8: 122].
Концепт self визначається науковцями як національно-специфічний концепт англо-американської
культури, котрий втілює ідею самосвідомості та самопізнання особистості. Він імплікує в цій
культурі уявлення про людину як про самодостатню незалежну сутність "Носій self має постійно
піклуватися про розвиток своїх сил і здібностей, культивувати self-esteem (букв. "самоповага"), щоб
чогось досягти в житті. Це слово має безпосередні кореляції зі словами individualism
–
"індивідуалізм" і privacy. Номен privacy слід кваліфікувати як безеквівалентну щодо української та
російської мов семантему" [8: 131]. Цікавим є і те, що американському способу мислення з його
позитивним self мають бути незрозумілі українські історичні рефлексії усвідомлення неможливості
подолати поширені у світі несправедливість, неволю, нещастя: "Думи мої, думи мої, лихо мені з
вами…" (Т. Шевченко).
Слова такого типу (група 2) є в усіх мовах, однак, проблема полягає в тому, що без допомоги
спеціальних коментарів професійних лінгвістів і культурологів, які володіють у повному обсязі
НМКС конкретної мови, проникнути в суть названих абстрактних концептів надзвичайно важко.
Отже, ми виділили групи національно-специфічної лексики, специфіка якої обумовлена зовнішнім
середовищем, яка впливає на колективну етнічну свідомість. Не враховувати фактор середовища
буття етносу – означає ігнорувати очевидний факт, що "… у ядрі своєму кожний народ залишається
самим собою до тих пір, доки зберігається особливий клімат, пори року, пейзаж, національна їжа, …
– тому що вони безперервно живлять і відтворюють національні уклади буття і мислення" [4: 430].
Проникнення в іншомовну картину світу неможливе без знання національно-специфічних прототипів
спільних понять.
Зовнішній світ і свідомість – це два фактори, котрі породжують мовну картину світу будь-якої
національної мови. Усе те, що перебуває за межами єдиного понятійного базису (тобто всі
національно-специфічні нюанси світоосмислення, світовідчуття та світооцінки), накладається на
універсальну логіко-понятійну основу й утворює ту частину НМКС, яка й несе в собі національну
специфіку. Кожна мова по-своєму деталізує будь-яку із універсалій.
Перспективою подальшого дослідження є системне вивчення складових НМКС, способів
вербалізації національно-специфічних концептів у мовах та подолання лакун у міжмовному
спілкуванні.
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Чернышенко И.А. Факторы формирования национальных языковых картин мира.
В данной статье анализируются факторы внешней среды обитания жизни этносов, которые
принимают участие в формировании национальных языковых картин мира, и влияние таких
факторов на формирование этнического сознания. Рассматривается также классификация
национально-специфических концептов и способы их вербализации.
Chernyshenko І.А. The Factors of National Language World Images Formation.
The factors of environment of the ethnic groups’ life which take part in the formation of the national
language world images and their impact on the ethnic consciousness formation are analyzed in the article.
The classification of national specific concepts and the ways of their verbalization are viewed.
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ВИДИ АТРИБУТІВ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
(НА МАТЕРІАЛІ ТВОРУ Ґ. ҐРАСА "БЛЯШАНИЙ БАРАБАН")
У статті розглядаються нові моменти, які з’явилися в розумінні та визначенні поняття "атрибут"
у сучасній німецькій граматиці. Основна увага приділяється класифікації атрибутів відповідно до їх
синтаксичного положення відносно номінальної частини, яку характеризує той чи інший атрибут.
Дослідження проводилося на матеріалі твору Ґ. Ґраса "Бляшаний барабан".
Проблема аналізу членів речення, яка частково сягає ще античних граматик, займає вагоме місце і
в сучасному мовознавстві. Традиційною системою членів речення вважається система К.Ф. Бекера,
яка сьогодні частково покращується та доповнюється, проте як дидактично, так і науково передається
з одних граматик до інших. У межах речення К.Ф. Бекер розрізняє п’ять його членів: підмет,
присудок, додаток, обставину та атрибут. Незважаючи на те, що термін "атрибут" вже досить довго
вживається в системі членів речення, він є ще недостатньо дослідженим. К. Кноблох навіть називає
атрибут "пасинком сучасної граматики" [1: 101]. Мета нашого дослідження – виявити нові моменти,
які з’явилися в розумінні та тлумаченні атрибута в сучасній граматиці та здійснити його
класифікацію.
У фаховій літературі та граматиках визначення і класифікація атрибутів подається по-різному. Це
залежить від лінгвістичних теорій та критеріїв, покладених в основу тієї чи іншої граматики. Саме з
цього випливають різні представлення, опис та результати дослідження атрибутів. Проте в сучасному
їх дослідженні існують дві найпоширеніші точки зору. Дослідники, які притримуються першої з них,
стверджують, що лише складові, які підпорядковані іменнику можуть вважатися атрибутами [1; 2],
представники другої точки зору вважають, що всі складові, які належать до ядра речення є
атрибутами. Граматика Duden висловлює точку зору, що атрибут є "синтаксично не необхідним
насиченням члена речення або ядра членів речення". Атрибути характеризують те, що вже дано в ядрі
речення, розтлумачують його або визначають точніше [3: 730]. Найбільш прийнятною для нашого
дослідження ми вважаємо саме першу точку зору, тобто твердження про те, що атрибут
підпорядкований виключно іменниковому ядру речення. З цього приводу П. Ейзенберг зазначає:
"Перша функція атрибута полягає в тому, щоб краще та детальніше охарактеризувати поняття,
назване іменником" [2: 136].
Термін "атрибут" є неоднозначним і служить для позначення явищ, які співпадають лише
частково. Атрибут виступає, з одного боку, як логічне поняття сутнісної, необхідної властивості
об’єкта, на відміну від його акциденції, тобто неістотної, змінної та залежної властивості речі.
Атрибути розуміються також як члени речення зі значенням якісної чи кількісної ознаки предмета чи
іншої ознаки, приєднання якої до відповідного компонента, що може належати до різних частин мови,
не обумовлено їхньою валентністю [4: 13]. У граматиці німецької мови, як вже було зазначено вище,
переважає віднесення всіх членів, підпорядкованих іменникові, до розряду атрибутів. Тут для
підтвердження цієї точки зору є видимі зовнішні підстави – специфіка порядку слів німецького
речення, в тектоніці якого атрибут, на відміну від інших членів, не займає певного місця. Як відомо,
атрибутивні відношення будуються на основі зв’язку прикметника (або інших слів, що позначають
якусь ознаку) з іменником. Для атрибута характерним є позначення ознаки, при цьому з усієї
різноманітності ознак і властивостей, що притаманні особі чи предмету, він виражає ті, які є
важливими для мовця у визначений момент комунікації.
У нашому дослідженні ми використовуватимемо класифікацію атрибутів німецької мови,
запропоновану С. Сон [5: 72]. Дослідник пропонує поділити атрибути в німецькій мові на дві групи:
пренуклеарні та постнуклеарні. Назва пре- та постнуклеарні зумовлена синтаксичним положенням
відповідних атрибутів – до або після їхнього нуклеуса [5: 72]. Нуклеусом ми, вслід за П. Ейзенбергом,
вважаємо синтаксичний центр номінальної фрази, її номінальну частину, яка може бути іменником
або займенником, може атрибутизуватися і разом з атрибутом утворює атрибутивне сполучення [2:
137]. До пренуклеарних атрибутів належать передусім атрибут із родовим відмінком, атрибут,
виражений прикметником, дієприкметником, до постнуклеарних – атрибут із родовим відмінком,
прийменниковий атрибут та підрядні означальні речення.
Матеріалом для нашого дослідження послужила вибірка атрибутивних сполучень із твору Ґ. Ґраса
"Бляшаний барабан" [6], яка склала 1140 одиниць. Із тексту твору ми виписали речення, в яких
зустрічалися атрибутивні сполучення, та поділили їх на види, запропоновані в класифікації С. Сон.
Далі розглянемо кожен із видів атрибута в німецькій мові детальніше.
Пренуклеарні атрибути в німецькій мові
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1. Атрибут із родовим відмінком.
Як стверджує К. Кноблох, сам відмінок не має певної функції або значення. Функцію або значення
він має лише в полі мовного зображення. Саме через відмінок передаються різноманітні синтаксичні
ролі в реченні. Іменник у родовому відмінку може виступати в реченні означенням, додатком або
обставиною. Але традиційно основною функцією родового відмінка є функція атрибутизації [7: 49].
Про пренуклеарний атрибут із родовим відмінком ми говоримо тоді, коли іменник у родовому
відмінку атрибутизується з нуклеусом і виступає в пренуклеарному полі. Пренуклеарний атрибут із
родовим відмінком вживається, як правило, з власними назвами. У нашому дослідженні зафіксовано
20 прикладів вживання пренуклеарпого атрибута з родовим відмінком. Наприклад, Oskars
Anwesenheit [6: 176], Jans Antwort [6: 176], Paus Benekes Seeräuberhände [6: 156], Oskars Zunge [6: 261].
2. Атрибут, виражений прикметником.
У німецькій мові прикметник разом з іменником та дієсловом належить до основних частин мови.
Морфологічно прикметник характеризується своїм відмінюванням та здатністю змінюватися за
ступенями порівняння. За граматикою Duden, прикметник може вживатися у ролі атрибута,
предикатива та обставини. Але його основною функцією є атрибутизація [3: 86]. Атрибут, виражений
прикметником, виступає завжди перед нуклеусом і виявляє при цьому прикметникові закінчення, що
залежать від синтаксичного оточення цього атрибута. При цьому атрибут узгоджується з нуклеусом у
роді, числі й відмінку. Іншою ознакою атрибута, що відрізняє його від інших частин мови, є його
здатність змінюватися за ступенями порівняння. Приклади з нашої вибірки: еinige französische
Wörtchen [6: 261], hastige Träume [6: 321], mein harmlosester Patient [6: 331], mit gewichtigen Worten [6:
336]. Проаналізувавши отримані нами дані, приходимо до висновку, що прикметники не здатні
самостійно ідентифікувати предмет. Таку здатність вони отримують через процес атрибутизації.
Атрибут, виражений прикметником, часто містить розширення, яке розміщується завжди зліва від
прикметника. У випадку такого сполучення –розширення + прикметник – ми говоримо про
прикметникову групу. Прикметник у розширеній прикметниковій групі виконує основну функцію,
він є центром цієї групи: іn einem lächerlich langen Nachthemd [6: 216], ihre gleichfalls stark süße
Substanz [6: 391], wunderbar weiche Schnürstiefel [6: 351].
У наведених нами прикладах бачимо, що розширення безпосередньо не пов’язане з нуклеусом,
воно має зв’язок із нуклеусом лише через прикметник. Слід відмітити, що в досліджуваному творі
більшою мірою вживаються саме прикметникові атрибути, які містять розширення. Така насиченість
деталями, нагромадження складних граматичних конструкцій є, на нашу думку, типовими ознаками
стилю Ґ. Ґраса.
3. Атрибут, виражений дієприкметником.
Дієприкметник належить до незмінюваних форм дієслова. Цікавим є той факт, що в багатьох
граматиках не існує групи дієприкметникових атрибутів. Не зважаючи на те, що дієприкметники
морфологічно походять від дієслівних основ, у фаховій літературі дієприкметникові атрибути
розглядаються разом із прикметниковими. Ми розглядаємо дієприкметникові атрибути як підклас
прикметникових, але при цьому намагатимемося досліджувати їх як окремий вид, тому що між цими
видами атрибутів є не лише спільне, а й багато відмінного, що потребує окремого аналізу.
Атрибутизація за допомогою дієприкметника є цікавим явищем, тому що дієприкметники походять із
дієслівної категорії. При атрибутизації вербальної категорії стає можливим вираження процесів та
подій. Дієприкметник І описує процеси та події як незавершені або такі, що тривають. Дієприкметник
ІІ означає наслідок процесу чи події або те, що вони вже завершилися. Наприклад: meine
geschwollenen Augen [6: 276], das aufgerissene Ohr [6: 276], das misshandelte Kind [6: 276]276, nach
getaner Arbeit [6: 291], eine sterbende Fliege [6: 391], mit herabhängendem Unterkiefer [6: 306].
Дієприкметниковий атрибут та розширення, що належать до нього, утворюють дієприкметникову
групу, ядром якої є дієприкметник. Розширення поводяться так само, як у прикметникових, тобто не
мають безпосереднього зв’язку з нуклеусом: аuf rot gestellte Taschenlampen [6: 301], oft erprobte
Phantasie [6: 311], matt glänzende Krankenschwestertrachten [6: 386], dem immer noch knienden
Kohlenklau [6: 291], mit Torte gefüllte Mama [6: 91]. Дієприкметники належать, власне, до граматичної
категорії "дієслово", проте через атрибутизацію переймають прикметникові властивості. Це
виявляється не лише у функціональній, а й у формальній сфері. За допомогою дієприкметників
значення атрибутизації стає більшим та ширшим.
4. Складне слово.
З точки зору функціональної перспективи атрибутивність може виражатися не лише через стійку
граматикалізовану форму "атрибут", а й через інші мовні або граматичні категорії. Атрибутивність
можна виразити через мовну операцію "утворення складних слів". Типовим прикладом є іменникскладне слово. У іменниках-складних словах основним елементом виступає іменник. Частина
складного слова, яка стоїть перед основним словом, називається визначальним словом. Визначальним
словом можуть виступати одиниці будь-якої частини мови. Перед основним словом можуть стояти,
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звичайно, кілька елементів, при цьому необхідно враховувати семантичну відповідність між цими
елементами [5: 96].
Виникає питання, чому визначальні слова стоять перед основним без морфологічних засобів
зв’язку. За твердженням В. Флейшера та І. Барца іменники-складні слова характеризуються
стабільністю їхньої структури: Holztisch vs. der Tisch aus Holz; der hölzerne Tisch. Якщо перед
іменником-складним словом стоїть атрибут, то він пов’язаний за змістом зі складним словом
повністю, а не окремо з основним чи визначальним словом, тому що обидва слова семантично тісно
пов’язані одне з одним і утворюють закриту в собі семантичну єдність [8: 74]. Проте граматика Duden
встановлює все-таки істотну різницю між основним та визначальним словом. Наприклад, вираз der
Tisch aus schlechtem Holz ніколи не може бути виражений за допомогою іменника-складного слова
Holztisch [3: 411]. Потрібно підкреслити, що атрибути, як правило, повинні семантично
узгоджуватися з основним елементом іменника-складного слова, тому що саме йому, зазвичай,
властива функція нуклеуса, наприклад: Lamettahaare [6: 41], Luftwaffenhelferuniform [6: 286],
Familiengrab [6: 36], Trauergemeinde [6: 136], Krankenschwestertracht [6: 131], Ohrfeigengesicht [6: 116],
Herz-Jesu-Kirche [6: 116].
Розглянувши іменники-складні слова як один з видів атрибутизації, приходимо до висновку, що
атрибутизація може реалізуватися не тільки на граматичному рівні та через звичайні атрибути, а й на
рівні лексичному. Постнуклеарні атрибути в німецькій мові є явищем менш дослідженим, ніж
пренуклеарні. Їхня послідовність вживання в номінальній фразі, критерії розмежування та з’єднання
з нуклеусом ще досі залишаються проблемою, невирішеною до кінця [10]. У нашому дослідженні ми
поділили постнуклеарні атрибути на п’ять груп. Розглянемо кожну з них докладніше.
1. Атрибут з родовим відмінком.
При атрибуті з родовим відмінком йдеться про атрибутизацію до нуклеуса через іменник у
родовому відмінку. Типологічне кодування цієї атрибутизації можна сформулювати так: атрибут із
родовим відмінком є в німецькій мові номінальною фразою, яка стоїть у родовому відмінку,
атрибутизується з нуклеусом та стоїть безпосередньо після нього. Через атрибутизацію поєднуються
два іменники, при цьому один іменник – атрибут підпорядковується іншому – нуклеусу через
узгодження з ним у родовому відмінку: Sohn des Polizeipräsidenten [6: 301], Teil des Schrankes [6: 386],
in den Überresten eines Bettes [6: 391], auf dem Hof des Mietshauses [6: 146], auf dem Rund meiner
Trommel [6: 221].
Постнуклеарні атрибути з родовим відмінком надають можливість вираження через об’єм значень
відповідних іменників. Велику роль відіграє також синтаксичне розширення та можливості
ідентифікації предмета. Проте ці можливості атрибутизації через атрибут з родовим відмінком не є
необмеженими. При атрибутові з родовим відмінком йдеться про атрибутивні відношення двох
іменників за допомогою граматичного засобу "родовий відмінок". При атрибутизації через родовий
відмінок значення атрибутивної групи з родовим відмінком виявляється через значення нуклеуса та
атрибута з родовим відмінком. У межах лексичного значення нуклеуса та атрибута атрибутивна група
з родовим відмінком є обмеженою як граматично, так і семантично. Цікавий мовний феномен у тому,
що в багатьох випадках атрибутизація блокується іменниками, що вживаються без артикля й не
можуть виражати атрибутивні відношення для родового відмінка. У цьому випадку виступає
прийменниковий атрибут.
2. Прийменниковий атрибут.
Морфологічно прийменники є незмінними й не виступають ні членами речення, ні в ролі
атрибутів. У реченні прийменники вживаються у сполученні з іменником, займенником,
прикметником чи прислівником. Через свою несамостійність прийменники беруть участь в утворенні
прийменникових фраз. Прийменникова фраза може вживатися як обставина, додаток та атрибут.
Основною функцією прийменникової фрази є її вживання в полі обставини. Атрибутизація – її
вторинна функція. Атрибутизація у випадку з прийменниками здійснюється через підпорядкування
прийменникової фрази нуклеусу.
К. Зоммерфельдт висловлює думку про те, що у зв’язку прийменникових атрибутів та атрибутів із
родовим відмінком з їхніми нуклеусами є багато спільного. Він вказує на те, що за своєю
функціональною здатністю прийменникові атрибути поступаються атрибутам з родовим відмінком
[9: 561]. Прийменниковий атрибут служить як утворенню понять, так і допомагає їх ідентифікувати.
Певною мірою за допомогою прийменникового атрибута можна уникнути двозначності в розумінні,
як це іноді буває при атрибутизації з родовим відмінком. Дійсно, прийменниковий атрибут є
виразнішим, тому що прийменники мають лексичну специфікацію, на відміну від родового відмінка.
Місце прийменникового атрибута завжди після атрибута з родовим відмінком, якщо вони виступають
у комбінованій атрибутивній групі. Прийменниковий атрибут поєднується з нуклеусом за допомогою
семантичних зв’язків: Für den Mann aus Führt [6: 96], eine Kartoffel am Stöckchen [6: 12], den Kaufmann
aus Florenz [6: 156], einen Sinn fürs Schöne [6: 31], ein Stückchen von der Torte [6: 91].
165

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 32. Філологічні науки

3. Атрибутивні інфінітивні конструкції з часткою zu.
У випадку атрибутизації інфінітивної конструкції до нуклеуса ми говоримо про атрибутивну
інфінітивну конструкцію. Через атрибутизацію відносно вільне місце інфінітивної конструкції в
реченні чітко встановлюється після нуклеуса, виділяючись при цьому комами. Так як центром цієї
атрибутивної конструкції виступає дієслово, ми називаємо її також дієслівним атрибутом, на відміну
від іменникового (атрибут із родовим відмінком). Основною функцією дієслова в реченні є функція
предикації, бо дієслово, в першу чергу, виступає присудком. У атрибутивній інфінітивній конструкції
дієслово перед атрибутизацією номіналізується за допомогою частки zu [5: 130].
Важливим є той факт, що в атрибутивній інфінітивній конструкції майже не буває розширення. Це
пов’язано з тим, що у випадку розширення важко було б встановити зв’язок між атрибутивною
інфінітивною групою та нуклеусом. У нашому дослідженні зустрічаються лише три випадки
вживання інфінітивної конструкції з zu в атрибутивній функції, наприклад: Gelegenheit, diese Uniform
zu tragen [6: 96], mit dem Gedanken, seine Werke farbig zu gestalten [6: 4], Gelegenheit, den Dückerhoff
ertrinken zu lassen [6: 20]. Обмеженість атрибутивних інфінітивних конструкцій полягає в тому, що
лише невелика кількість іменників може приєднувати їх до себе. Більшість атрибутивних
інфінітивних конструкцій легко можна трансформувати в підрядне означальне речення.
4. Підрядне означальне речення.
Підрядні означальні речення є невід’ємною частиною складного атрибутивного комплексу. У
випадку підрядних означальних речень мова йде про атрибутизацію за допомогою речення. Істотною
різницею між підрядними означальними та іншими видами атрибута є те, що підрядні означальні
речення можуть виражати граматичні категорії дієслова. Підрядні означальні речення можуть
розміщуватися як безпосередньо після нуклеуса, так і бути віддаленим від нього, але в будь-якому
випадку виявляють з нуклеусом тісний зв’язок. Це відбувається насамперед через граматичні засоби –
сполучники: іm Steffenspark, der den Städtischen Friedhöfen gegenüberlag [6: 306], eine Fliege, die
brummt so laut [6: 291], Leute, die Wertvolles auf der Erdoberfläche zurückließen [6: 351], Schäden, die der
erste Weltkrieg verursacht hatte[6: 261]. Підрядні означальні речення виконують функцію ідентифікації
предмета, яка їм властива більше, ніж звичайним прикметникам. Проте в утворенні понять їх роль не
така суттєва.
5. Прикладка.
Поруч з іменниковим атрибутом у формі родового відмінка є ще один іменниковий атрибут –
прикладка. Прикладку Duden визначає як "особливу форму атрибутизації" [3: 222]. Вже саме таке
визначення "особлива форма" вказує на труднощі виокремлення та опису цієї граматичної категорії.
Прикладка – це іменник чи номінальна фраза, яка, як правило, узгоджується з нуклеусом у певному
відмінку. Розрізняють близьку та вільну прикладку. Якщо нуклеус та прикладка разом служать для
ідентифікації одного предмета, ми говоримо про близьку прикладку. Близька прикладка виступає без
морфологічного маркування й не виділяється комами. Вона може стояти як перед нуклеусом, так і
після нього: eine Kolonie Maulwurfshügel [6: 12]. За допомогою вільної прикладки предмет, що
ідентифікується називається двічі, з якоюсь іншою ознакою. Вільна прикладка ставиться після
нуклеуса й відокремлюється комами чи тире, наприклад: Kaninchen, Blaue Wiener [6: 146], Guste, eine
ruhige Person [6: 146], Stiefvater, der Pulvermüller Gregor Koljaiczek [6: 136], auf seinem Schatz, dem
Fotoalbum [6: 40]. Нуклеус та прикладка поєднуються без граматичних засобів зв’язку, відношення
між ними синтаксично координативні. У ході проведеного дослідження ми проаналізували та
класифікували атрибутивні сполучення, виписані з роману Ґ. Ґраса "Бляшаний барабан". Відповідно
до положення щодо слова, яке вони характеризують (нуклеуса), ми виділили дві групи атрибутів:
пренуклеарні та постнуклеарні. У межах кожної групи виокремили окремі види атрибутів та кількісно
підрахували їх. У результаті підрахунку виявили, що кількість пренуклеарних атрибутів суттєво
перевищує кількість атрибутів постнуклеарної групи. Такий результат видається нам закономірним,
тому що основним видом пренуклеарних атрибутів є прикметниковий атрибут, основною функцією
якого і є атрибутизація. Група постнуклеарних атрибутів є менш кількісною. Причиною цього є, на
нашу думку, те, що атрибутизація для більшості слів, що виступають у ролі постнуклеарного
атрибута, є вторинною функцією.
Перспективним вважаємо застосування статистичних методів для дослідження атрибутів –
критерію хі-квадрат, коефіцієнта спряженості, коефіцієнта рангової кореляції. Дані статистичного
аналізу повинні, за нашим задумом, допомогти розкрити кількісне співвідношення окремих видів
атрибуту, проілюструвати їх особливості. Статистичні методи дозволять нам скласти повну кількісну
характеристику атрибутів у німецькій мові. Дослідження продовжуватимемо на матеріалі творів
інших сучасних німецьких письменників.
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Боштан А.В. Виды атрибутов в немецком языке
(на материале произведения Г. Граса "Жестяной барабан").
В статье рассматриваются новые моменты, возникшие в понимании и определении понятия
"атрибут" в современной немецкой грамматике. Основное внимание уделяется классификации
атрибутов относительно их синтаксического положения. Исследование проводилось на материале
романа Г. Граса "Жестяной барабан".
Boshtan А.V. Types of Attributes in German (on the Basis of "The Tin Drum" by G. Grass).
The article contains new moments in the definition and interpretation of the concept "attribute" in modern
German grammar. The paper focuses on the classification of attributes according to their position in the
nominal phrase. The investigation was conducted on the novel of G. Grass "The Tin Drum".
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УДК 81’373=111
І.В. Ганжа,

викладач
(Чернігівський державний інститут економіки і управління)
КОГНІТИВНІ ОСНОВИ МЕТОНІМІЧНИХ ТРАНСПОЗИЦІЙ У СЕМАНТИЧНІЙ
СТРУКТУРІ ПОЛІСЕМІЧНОГО ІМЕННИКА В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
У статті розглядається полісемія як природний когнітивний механізм формування й розвитку нових
значень іменників у сучасній англійській мові. Фреймовому аналізу підлягають структури
метонімічно вмотивованих лексико-семантичних варіантів полісемічних слів. Для аналізу
залучається також інструментарій образ-схем.
До розмаїття знань про предмети навколишньої дійсності, якими оперує людина, можна
застосувати парадоксальне правило: всі вони по природі своїй складаються з відносно гомогенного
поєднання одних, структурно примітивніших фрагментів інформації, отриманої в результаті
відповідної діяльності, і в той же час складають інші, складніші інформаційні пласти. Така
енциклопедична організація вербалізується в мовних знаках, серед яких виділяють однозначні й
багатозначні. Семантика останніх має складну, неоднорідну природу, що ставить перед сучасними
дослідниками завдання уможливити компактне й водночас змістовне представлення її на
концептуальному рівні.
Свій вклад у дослідження явища полісемії внесли як представники традиційних методик
(Ю. Апресян, Ю. Гінзбург, Я. Чаварга [1; 2; 3]), які наразі слугують відправною точкою при
концептуальному аналізі полісемічного слова, так і науковці сучасних напрямів лінгвістики. Серед
них відзначимо дослідження, виконані в рамках когнітивно-дискурсивної парадигми мовознавства: їх
метою є аналіз полісемії за допомогою лексичних прототипів (С. Песіна [4]), концептуальних
структур (А. Залізняк [5]), корпусного та дискурсивного аналізу (О. Герві [6]), прототипових фреймів
(О. Боярська [7]). Указані наукові розвідки забезпечили нас інструментарієм для проведення власного
дослідження, що виконуємо, виходячи зі всезагального трактування явища полісемії як здатності
слова поєднувати в своїй семантичній структурі декілька взаємопов’язаних значень [8].
Слідом за О. Боярською [7], констатуємо, що за лексичним значенням полісемічного слова стоїть
прототиповий фрейм, побудований на основі отриманого досвіду, який складає багаж знань людини
про світ. Фрейм представляться відкритою структурою, яка може розширяти свої межі за рахунок
надходження нової інформації. При утворенні нового фрейму відбувається оцінка інформації й
порівняння її з уже існуючою, наявною у фреймі [7: 66]. Вибудовується фреймова сіть, яку вважаємо
цілком прийнятним засобом схематизації всього спектру значень полісемічного слова. Для її
побудови в межах лексичних значень виокремлюються семантичні компоненти (семи),
концептуальний рівень яких утворюється концептами високого ступеня абстракції. Подальша
класифікація останніх результується у фрейм або міжфреймову мережу. Аранжування концептів у
фреймових моделях задають організацію інформації за рахунок приписування втягнутим у
моделювання концептам семантичних ролей, які корелюють із глибинними відмінками (Ч. Філлмор
[9]), та комбінування різних типів фреймів [10: 115-123].
Ми також залучаємо до фреймового моделювання значення полісемічного іменника такі
когнітивні структури як "образ-схеми", що організують наш досвід та постійно відтворюються в
процесі фізичної взаємодії людини з дійсністю [11: 174]. До них належать категорії типу "вмістище",
"шлях", "верх-низ", "частина-ціле" тощо. У свою чергу, такі схеми виникають завдяки існуванню в
нашій свідомості прототипових ситуацій. Відповідно, в метонімічно вмотивованих значеннях мовних
одиниць актуалізується визначений спектр знання, яке ще не здобуло обробки та оформлення в
цілісну концептуальну структуру й відноситься до структур передконцептуального рівня свідомості
[11: 167-173].
Отже, метою нашої статті є моделювання концептуальної структури значення полісемічного
іменника й розкриття ролі метонімічного мапування при його утворенні. Об’єктом дослідження
обрано метонімічно зумовлені лексико-семантичні варіанти (ЛСВ) полісемічної мовної одиниці.
Зважаючи на високу частотність метонімічного зв’язку між ЛСВ в семантичній структурі слова та
легкість, з якою сприймається та інтерпретується метонімія в мовленні [12], акцентуємо
актуальність дослідження, що зумовлена активним вивченням когнітивних засад семантичного
розвитку лексиконів національних мов у сучасному когнітивно-зорієнтованому мовознавстві.
Оскільки мова йде про глибинний рівень мовних одиниць, розгляду підлягає когнітивна
метонімія – проектування мисленнєвих зв’язків, реально здійснюваних у свідомості людини, на
семантичне варіювання слова [12: 251], результатом чого стає концептуальна структура, між
елементами якої існує відношення заміщення, що має місце в межах однієї концептуальної області
© Ганжа І.В., 2007
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[11: 180-181]. Розглянемо приклад когнітивно-метонімічної транспозиції в полісемічному іменнику
roof з наступною семантичною структурою:
ЛСВ1: the structure that covers or forms the top of a building, vehicle, tent etc. (конструкція, що
покриває або стає верхньою частиною будівлі, транспортного засобу, намету тощо);
ЛСВ2: рrotective covering on top of a motor vehicle (захисне покриття мотора машини);
ЛСВ3: somewhere to live (місце проживання);
ЛСВ4: the top of a passage under the ground (верхня частина проходу під землею);
ЛСВ5: the hard upper part of the inside of your mouth (тверде піднебіння) [13: 1429; 14].
Метонімія тут виступає когнітивною підставою всіх ЛСВ семантичної структури полісемічного
слова. Будучи неусвідомлюваною в слововживанні схемою, вона формує "каркас", який,
заповнюючись матеріалом із різних поняттєвих царин концептуальної картини світу (ККС), породжує
потенційно необмежену кількість словозначень. При підключенні прототипового чинника до
виокремлення метонімічних переходів, підкреслимо, що в межах ККС іменник roof як такий має
прототипове значення приналежності до чогось більш складного. Отже, можна зробити висновок, що
семантика всіх ЛСВ цього слова є метонімічно вмотивованою, відтак наше завдання полягає в тому,
щоб розкрити концептуальні засади такої мотивації.
Синтезом сем зводимо семантичну структуру іменника roof до протопипу the top covering of
something "верхнє покриття якогось предмету" (що, в принципі, найповніше реалізується в ЛСВ1).
Застосування фреймового аналізу дає змогу визначити фон, на якому профілюється концептуальна
структура значення слова roof – це концепт БУДИНОК.
Фреймова структура концепту БУДИНОК включає вузол ДЕЩО 2: частина (деякого цілого
ДЕЩО 1 (будинок)). З дефініції слова building "будівля, будинок" випливає, що в ККС англомовної
спільноти жилим будинком вважають таку конструкцію, яка має підлогу, дах, стіни, вікна та двері
[13: 791]. Звичайно, фантазія архітекторів може відзначатися авангардністю, але в їхніх проектах
обов’язково будуть присутні ці атрибути. Відповідно, справедливим буде припустити, що
метонімічне мапування, яке має місце під час становлення сематичної структури іменника roof,
спирається на образ-схему ЧАСТИНА-ЦІЛЕ [11: 174-175], котру можна вважати поняттєвою основою
фрейму концептуальної структури значення іменника roof (див. рис. 1).
ДЕЩО 1:
ціле/ контейнер

ТУТ
існує
ЗАРАЗ

Має

ДЕЩО 2:
Частина /вміст

ТАКЕ
Є

СТІЛЬКИ

Рис. 1. Фреймове представлення загальної концептуальної структури значення
полісемічного іменника roof
Залучення зазначеної образ-схеми до процесу фреймового аналізу семантичної структури
полісемічного іменника roof надає змістовного обґрунтування його ЛСВ3, у якому, на відміну від
інших ЛСВ, які фокусують частину цілого, реалізується зсув по суміжності: частина замість цілого.
Наведене положення підтверджується наявністю фразових виразів, що базуються на вживанні
іменника roof на позначення всієї будівлі, а не однієї її частини. Наприклад, under the same roof: under
one roof in the same building or home (під одним дахом: під одним дахом в одному і тому ж будинку);
under somebody's roof: (spoken) in your home (розм. під чужим дахом: в гостях) [13: 1429]. Крім того,
ми залучаємо до концептуального аналізу слова roof знання про те, що будинки завжди асоціюються з
їхніми мешканцями, тобто з тією родиною, якій цей будинок належить. Останнє судження цілковито
підтверджується даними енциклопедичного словника, що визначає родину як невелику групу людей,
об’єднаних шлюбом або кровним зв’язком, і обов’язково пов’язаних спільністю побуту [15: 1205].
Таке тлумачення підвело нас до думки про активне функціонування в межах концептуальної
структури полісемічного іменника roof раніше неактуалізованої образ-схеми ВМІСТИЩЕ [11: 174175]. Адже, по-перше, ми маємо конкретний вміст (мешканці / родина, що проживає в будинку),
зовнішню складову (оточуючий світ) та межу, що їх розділяє (складові будинку / стіни, дах). Подруге, завдяки залученню метафоричного мапування концепт РОДИНА буде структуруватися за
зразком концепту БУДИНОК, який виступає фоном профілювання концептуальної структури
іменника roof. Відповідно, дах корелює з головою родини, кімнати / частини будинку – з членами
родини, їх розташування детермінує ступінь близькості відношень між родичами, місця стиків
частин будинку вказують на лінії рідства, а все, що може статися з цією конструкцією, може статися і
з сім’єю. Останнє підтверджується наступними виразами: to plan a family "планувати сім’ю"; to build
up a family "створювати сім’ю" (букв. "будувати" сім’ю); to run in the family "побувати в сімейному
становищі" (букв. "вбігти", "увійти в сім’ю") [13: 568-569; 16: 258].
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Більше того дах є такою частиною будинку, яка являє собою його покрівлю, таким чином ніби
захищаючи його мешканців від впливу зовнішніх негативних факторів, що актуалізується в ЛСВ2
полісемічного слова roof. На користь цього положення свідчить й існування в ККС англомовної
спільноти таких понять, як "будинок-фургон" (motor home) [13: 1073], "дім на колесах / дімавтопричіп" (caravan) [13: 218], що дозволяють розглядати фоновий концепт БУДИНОК крізь призму
додаткового функціонального аспекту – здатність пересуватися по поверхні землі. Слід також
наголосити на розташуванні даху: він знаходиться не лише перпендикулярно стінам, вікнам і дверям,
тобто займає відмінну просторову площину, а ще й контрастує з такою частиною будинку як підлога.
Ця опозиція – дах-підлога – має своїм когнітивним базисом образ-схему ВЕРХ-НИЗ [11: 174-175].
Плюс, звернувшись до конотативного макрокомпоненту лексичного значення слова, маємо
констатувати на семантичному рівні його домінуючу роль та позитивну конотацію на основі
кореляцій ВЕРХ – добре, НИЗ – погано [17: 101-124], чим уможливлюється розташування іменника
roof на позитивній частині аксіологічної шкали "добре-погано".
Виходячи з призначення даху слугувати захисним покриттям, можемо визначити ще й додаткову
функцію останнього – бути границею, за якою людину може підстерігати небезпека, а в середині
будинку вона ніби під його захистом. З іншого боку, і підлога / фундамент також виконує аналогічну
функцію: адже всі каталізатори страхів, що переслідують людину з дитинства, майже завжди "жили в
темному та сирому підвалі" [18]. Якщо ж розглянути стандартну конструкцію підвалу, побачимо, що
вона аналогічно має два атрибути, які властиві й наземній будівлі, а саме: підлогу й дах (причому,
функції останнього вже є визначені нами й полегшують сприймання підлоги як захисного покриття).
Відтак, ми маємо дві захисні площини – дах і підлогу / фундамент та найбезпечніше місце, що
проходить між ними і в якому проживають його мешканці (родина).
Таким чином, на концептуальному рівні спостерігається перетин двох площин: перша –
структурується образ-схемою ВЕРХ-НИЗ, а друга – ВМІСТИЩЕ. Отже, будинок є контейнером для
його вмісту (мешканців); його цілісність є гарантом безпеки, а порушення цілісності веде до
негативних наслідків, порушення норм. Зазначене підтверджується фразовими виразами: go through
the roof (informal) a) suddenly become very angry (стан миттєвої люті); b) if a price, cost etc goes
through the roof, it increases to a very high level (якщо ціна, вартість тощо "сягають даху", це означає
їх високе зростання); the roof falls / caves in (informal) if the roof falls in or caves in, something bad
suddenly happens to you when you do not expect it (якщо "дах провалюється", це означає, що коли ти
цього не очікуєш, раптово стається щось погане) [13: 1429; 14]. Тобто все піде шкереберть в разі,
якщо родина або залишить свій будинок, в такий спосіб позбавивши себе захисту, або будинок
зруйнується під впливом певних дій, що, скоріше за все, не залежать від його мешканців.
Продовжуючи оперування фоновим концептом БУДИНОК, використовуємо його концептуальну
структуру для аналізу ЛСВ5. Структура фрейму БУДИНОК проектується на концепт РОТ. Якщо ж
рот уподібнюється будинку: to open a mouth "відкривати рота"; to keep a mouth shut "тримати рот
на замку"; a corner of the mouth "куточок рота" [13: 1074; 16: 469], то ми можемо констатувати, що
піднебіння асоціюється з дахом. Існування вищевказаних кореляцій уможливлює використання на
позначення твердого піднебіння іменника roof , що й фіксується ЛСВ5 останнього.
Отже, метонімічно вмотивована семантична структура полісемічного іменника roof із повним
спектром ЛСВ базується на різноманітному заповненні слоту ДЕЩО 2: частина / вміст, що
приєднаний посесивним зв’язком до фонового слоту ДЕЩО 1: ціле / контейнер. Схематичні
когнітивні структури, перетинаючись на концептуальному рівні в межах одного або декількох ЛСВ,
призвели до ярусної структурації семантики певного слова та дозволили залучити до аналізу
різнорідні знання з ККС англомовної спільноти. Таким чином, концептуальна метонімія виступає
віртуальним перехрестям, де взаємодіють смислотворчі, когнітивні, номінативні та етнокультурні
процеси, в основі яких лежать когнітивні механізми суміжності між концептами та фреймами. Слід
зазначити, що розкриттям відносин суміжності не обмежується пояснення когнітивних засад
формування семантики полісемічної мовної одиниці, що викликає необхідність подальших розвідок,
присвячених вивченню полісемії як когнітивного механізму творення значення слова.
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Ганжа И.В. Когнитивные основы метонимических транспозиций в семантической структуре
полисемичного существительного в современном английском языке.
В статье рассматривается полисемия как естественный когнитивный механизм формирования и
развития новых значений существительных в современном английском языке. Фреймовому анализу
подлежат структуры метонимически мотивированных лексико-семантических вариантов
полисемических слов. Для анализа привлекается также инструментарий образ-схем.
Hanzha I.V. Cognitive Grounds of Metonymic Transpositions in the Semantic Structure of Polysemantic
Noun in Present-Day English.
Рolysemy as a natural cognitive mechanism of semantic development of present-day English nouns is
examined in the article. The conceptual structures of metonymy-motivated lexico-semantic variants of
polysemantic nouns undergo frame analysis as well as analysis in terms of image-schemes.
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(Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського, Одеса)
МОВНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ РОЗМОВНОЇ ТОНАЛЬНОСТІ В ДИСКУРСІ
ІНТЕРНЕТ-ПОВІДОМЛЕНЬ ДІЛОВОЇ ТЕМАТИКИ
У статті досліджується проблема матеріалізації розмовної тональності в дискурсі інформаційних
Інтернет-повідомлень ділової тематики різних жанрових типів – інтерв’ю, репортаж,
інформаційний випуск новин та аналітичний огляд. У результаті комплексного аналізу лінгвістичних
особливостей Інтернет-повідомлень визначаються мовні засоби різних рівнів, що використовуються
для реалізації розмовної тональності в досліджуваному виді дискурсу.
В умовах глобальної комерціалізації засобів масової інформації, що супроводжується суцільною
демократизацією інформаційного простору, проблема вивчення наявних у дискурсі медіа тенденцій
до колоквіалізації є актуальною. Теоретична база дослідження складається з робіт вітчизняних та
іноземних філологів, що присвячені висвітленню специфіки використання засобів літературнорозмовного мовлення (ЛРМ) у сфері ЗМІ (праці Ю.М. Скребнева [1], М.О. Соколової [2],
Г.Я. Солганика [3], Л.Т. Масенко [4], К.В. Демченко [5], Р. Кверка [6], Д. Кристала [7]). Більшість
дослідницьких робот за цією тематикою виконуються в межах лінгвостилістичного підходу, згідно з
яким сутність та основні особливості ЛРМ досліджуються крізь призму поняття розмовного
функціонального стилю (Г.Я. Солганик [3] — на матеріалі російської мови; І.В. Арнольд [8], Дж.
Тернер [9] — на матеріалі англійської мови; Л.Т. Масенко [4], К.В. Демченко [5] – на матеріалі
української мови). Для лінгвістів Інтернет є особливим місцем реалізації мови, специфічним
інформаційно-комунікативним середовищем, у якому успішно співіснують усний і письмовий
варіанти мови з різною жанрово-стилістичною спрямованістю. Саме тому процеси колоквіалізації
літературної мови щонайповніше розкривають свою сутність у мові Інтернет-ЗМК (засоби масової
комунікації).
Маніфестація розмовної тональності в сучасному дискурсі медіа спростовує класичне
трактування літературно-розмовного мовлення, як "субмови, що обслуговує сферу побутоворозмовного спілкування" [1: 31]. З оглядом на розширене тлумачення поняття ЛРМ сформувався
новий підхід до вивчення особливостей ЛРМ на всіх рівнях мови. Новизна дослідження полягає в
тому, що вперше на матеріалі інформаційних Інтернет-повідомлень ділової тематики здійснюється
комплексний аналіз засобів матеріалізації розмовної тональності на лексико-семантичному та
звуковому рівнях. Дослідницька робота виконувалась у межах комплексної проблеми "Теоретичні та
прикладні аспекти дослідження типологічних і конкретно мовних рис сучасного дискурсу"
(реєстраційний номер 0107U000467), якою займається колектив кафедри теоретичної та прикладної
лінгвістики Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського.
Матеріалом дослідження послугував корпус озвучених текстів англо- й українськомовних
інформаційних Інтернет-повідомлень компаній Forbes, Dow Jones, CNN, Укрінформ, розміщених на
веб-сайтах http://www.forbes.com, http://www.dowjones.com, http://www.thestreet.com, http://www.audio.
ukrinform.com, http://www.thestreet.com, загальним обсягом 1200 фраз (3000 інтонаційних груп),
тривалістю звучання 180 хвилин. Об’єктом дослідження є англо- та українськомовні інформаційні
Інтернет-повідомлення ділової тематики (ІІПвДТ) як комплексні утворення в середовищі Інтернету,
що складаються з вербального, графічного, звукового та візуального компонентів. Предметом
дослідження є інтегральні характеристики літературно-розмовного мовлення, що реалізуються в
лексико-семантичному та інтонаційному оформленні мовлення ведучого в інформаційних Інтернетповідомленнях ділової тематики різних жанрових типів.
Методологічний апарат дослідження складається з методів теоретичного узагальнення,
системного та порівняльного аналізу, методів фонетичного експерименту (слухового, аудиторського,
інструментального аналізу) та прийомів статистичної обробки кількісних даних. В основу
здійснюваного дослідження покладено запропоновану Дж. Лейвером трактування тональності
висловлення як "явища, що об’єктивно існує та піддається ідентифікації й структурному аналізу на
інтуітивному та інструментальному рівні" [10]. Комплексність розмовної тональності виявляється в
тому, що вона матеріалізується у вживанні певної сукупності просодичних, лексико-семантичних та
інших мовних ресурсів, а також детермінується такими чинниками, як соціокультурний фон,
параметри комунікативної ситуації, соціопсихологічні характеристики учасників комунікативного
акту [11: 113].
© Дєрік І.М., 2007
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Мета дослідження визначалась як аналіз особливостей інтонаційного та лексико-семантичного
оформлення мовлення ведучих ІІПвДТ, спрямований на вияв наявних аспектів матеріализації
тональності розмовності в дискурсі Інтернет-повідомлень. Відповідно до цього було сформульовано
такі завдання:
· охарактеризувати дистрибуцію та частотність уживання засобів реалізації розмовної
тональності на лексико-семантичному рівні;
· проаналізувати просодичний компонент мовлення ведучого ІІПвДТ в аспекті наявності
інтонаційних характеристик літературно-розмовного мовлення.
Обрання розмовної та комунікативної стратегій, що є адекватною в змістовому плані лексикосемантичного аспекту оформлення мовлення ведучого значною мірою визначає успішність
інформаційно-комунікативного процесу. Факт матеріалізації розмовної тональності в дискурсі
ІІПвДТ підтверджується широким використанням ведучим лексичних одиниць, що за своїми
формально-змістовими характеристиками не порушують загальну обстановку невимушеного
дружнього спілкування. Розмовна тональність реалізується при цьому за рахунок кумулятивного
ефекту від комплексного використання різних видів лексичних одиниць, що є характерними для
неофіційної комунікативної ситуації [11: 153]:
· нейтральна розмовна лексика широкого використання (колоквіалізми);
· розмовні дублети-синоніми нейтральних лексичних одиниць;
· лексичні одиниці емоційно-експресивної забарвленості;
· розмовні неологізми;
· евроніми – лексичні одиниці гранично широкого значення;
· індикатори невпевненості (e.g. sort of; kind; maybe; мабуть, на згадку);
· індикатори відмежування (e.g. I hope; I think; as far as I know; I believe; they say; supposed
to be; сподіваюсь; як говорять; як вважають);
· індикатори вагання (e.g. well; еге).
Аналіз лексико-граматичних особливостей дискурсу ІІПвДТ дозволив визначити стійку
залежність питомої ваги колоквіалізмів у мовленні від таких класифікаційних позицій, як загальна
інтенція мовця та мета висловлення, комунікативна сфера, тема та предмет спілкування, жанр
дискурсу, стосунки комунікантів у базовій парі та їхня індивідуальна схильність до уживання
розмовної лексик. За результатами цього етапу дослідження, було зроблено висновок про високу
концентрацію в дискурсі ІІПвДТ слів нечіткої семантичної структури, що свідчить про послаблення
інтелектуального контролю за якістю мовлення внаслідок загальної релаксації.
Аналіз частотності уживання засобів реалізації розмовної тональності на лексико-семантичному
рівні дискурсу ІІПвДТ здійснювався на матеріалі широкого корпусу дослідження загальною кількістю
800 фраз англійською мовою (приблизно 3580 слів) та 400 фраз українською мовою (приблизно 1769
слів) з попередньою диференціацією досліджуваної лексики на такі групи:
· група 1: слова, значення яких повністю обумовлюється контекстом комунікативної
ситуації (e.g. thing; the like; something; stuff);
· група 2: слова та вирази, що трапляються наприкінці висловлення, та пов’язуються з
переліченням предметів (e.g. and so on; and things like this; тощо; і таке інше);
· група 3: лексичні одиниці узагальнюючого видо-родового значення (e.g. heaps of; a touch
of), у значенні lots of (велика кількість);
· група 4: лексика зі значенням приблизності (e.g. about; around; дещо; навколо;
приблизно);
· група 5: інтенсифікатори лексичного значения — лексеми, що вживаються як засоби
передачі посилення ознаки, її перебільшення (e.g. absolutely; awfully; надзвичайно);
· група 6: слова, що вживаються для пом’якшення ефекту від висловлення, так звані
"down-toners" (термін Р. Кверка [6]) (e.g. quite; actually; just; right; rather; такий собі;
досить; вельми);
· група 7: клішовані слова, словосполучення та фрази (e.g. as a matter of fact; to be more
precise; in other words; that is; as I say; так би мовити; інакше кажучи);
· група 8: дейктичні займенники та прислівники (e.g.: here; there; I; you; this; тут; там; я; Ви;
цей).
На матеріалі 1200 експериментальных фраз, що визначаються наявністю інтонаційних
характеристик літературно-розмовного мовлення, експериментально досліджувався механізм
реалізації розмовної тональності засобами просодії. За результатами слухового, аудиторського та
інструментального аналізу мовлення ведучих ІІПвДТ різних жанрових типів було зроблено висновок
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про загальні особливості просодичного оформлення мовлення ведучого у фрагментах з
матеріалізованою розмовною тональністю:
· в аспекті синтагматичного членування дискурсу:
1) сегментування дискурсу на відрізки, межі яких не завжди збігаються з межами
граматичного синтаксичного членування;
2) членування довгих фраз на велику кількість коротких синтагм;
· в аспекті забезпечення цілісності дискурсу та позначення меж сегментів:
цілісність сегментів фрази забезпечується збереженням акцентно-ритмічного малюнку (порядок
чергування наголошених та ненаголошених складів) та дотриманням рівного темпу. Межі сегментів
позначаютьсяся підвищенням рівня ЧОТ та тривалою міжсинтагменою паузою;
· в аспекті акцентної та ритмічної структури:
поширеність фразового наголошення в дистинктивній функції для виокремлення мовленнєвокомунікативного центру, для ідентификації емфази та оформлення тема-рематичної конструкції
висловлення в емфатичній та смислорозрізнювальній функціях;
· в аспекті тема-рематичної організації дискурсу:
зсув реми на початок висловлення в інформаційному випуску новин та аналітичному огляді;
· в аспекті маркованості і просодичних характеристик:
§ щодо частотного компоненту:
1) відступ від канонічних інтонаційних контурів при реалізації емоційно
забарвлених висловлень різних комунікативних типов — (використання
висхідного термінального тону для конвертування твердження в питання,
уживання висхідного тону наприкінці фінальної синтагми стверджувального
розповідного речення );
2) розповсюдженість складних термінальних тонів, що є характерними для
емфатичного мовлення (спадно-висхідного, висхідно-спадного; спадно-висхідноспадного);
3) широке використання маркованих інтонаційних контурів — високих передшкал
у поєднанні з висхідно-спадними, скандентними та слайдинговими спадними
шкалами;
§ щодо темпорального компоненту:
1) імпульсивність темпу мовлення, обумовлена прагненням ведучого забезпечити
успішність процесу комунікації, збільшити обсяг інформації, що подається
слухачеві;
2) розповсюдженість хезитаційних пауз, що порушують темпо-ритмічну структуру
дискурсу, коливання тривалості міжсинтгамених пауз;
§ щодо тембральних характеристик:
використання приємного для слуху бархатистого тембру ведучими-чоловіками та дзвінкого тембру
ведучими-жінками.
За результатами здійсненого дослідження було зроблено висновок про наявність у мовленні
ведучих ІІПвДТ тенденцій до демократизації інформаційного стилю, його інтимізації та
персоніфікації. Подальші розвідки у галузі дослідження дискурсу інформаційних інтернетповідомлень ділової тематики плануються у напрямку здійснення комплексного аналізу жанрових
різновидів ІІПвДТ з урахуванням обумовленості їх лінгвістичних особливостей розбіжностями
комунікативних стратегій ведучого.
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Дерик И.М. Языковые средства реализации разговорной тональности в дискурсе
Интернет-сообщений деловой тематики.
В статье исследуется проблема материализации разговорной тональности в дискурсе
информационных Интернет-сообщений деловой тематики разных жанровых типов – интервью,
репортаж, информационный выпуск новостей и аналитический обзор. В результате комплексного
анализа лингвистических особенностей Интернет-сообщений выявлены языковые средства разных
уровней, используемые для реализации разговорной тональности в исследуемом виде дискурса.
Derik I.M. Language Means of Colloqualization in Internet Business Messages Discourse.
In the focus of the research there is the problem of materialization of conversational tone in the discourse of
informational Internet business messages of various types, such as interview, report, news, analytical review.
As the result of the complex analysis of linguistic peculiarities of Internet messages, the language means of
different levels used for the realization of the conversational tone in the investigated type of discourse are
established.
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КОНЦЕПТ АГРЕСІЯ У КОНЦЕПТУАЛЬНІЙ ТА МОВНІЙ КАРТИНАХ СВІТУ
Стаття присвячена визначенню ролі концепту агресія в концептуальній та мовній картинах світу в
українській, російській та англійській мовах. Об’єм концепту агресія встановлюється на базі
дефініцій тлумачних словників та даних психологічних й філософських джерел. У зіставлюваних
мовах концепт агресія репрезентовано нейтральною, експресивною, емоційно-забарвленою,
розмовною, застарілою та діалектною лексикою.
Мова є невід’ємним компонентом свідомості, її інструментом та виступає як посередник між
людиною та концептуальною картиною світу, що відображує її у мовних формах. Під мовною
картиною світу, вслід за Б.О. Серебренніковим, ми розуміємо уявлення про дійсність, що відображено
у значенні слів [1]. Концептуальна картина світу розглядається як "представлення у свідомості
інтеріоризованого людиною світу" [2: 259].
У лінгвістиці основною одиницею, що містить у собі мову та культуру в їх взаємопроникненні, є
концепт (від латинського conceptus – "поняття"). Концепт визначається як відображення поняття, в
результаті тісної взаємодії значення слова зі змістом поняття [3; 4]. Ключовими концептами культури
Ю. Степанов вважає такі концепти, як доля, сумління, воля, гріх, праця, час, простор, добро, зло та ін.
[3]. А. Вежбицька досліджує метафізичні концепти душа, істина, воля, дружба, доля, нудота [5].
Дослідження концепту агресія є нерозробленою ділянкою в сучасній лінгвістиці. Тому мета
поданої статті полягає у визначенні ролі концепту агресія в концептуальній та мовній картинах світу
в українській, російській та англійській мовах. Досягнення цієї мети потребує вирішення наступних
завдань: 1) аналіз дефініцій агресія в лінгвістичних словниках трьох зіставлюваних мов;
2) порівняння дефініцій, що подано в лінгвістичних словниках та джерелах філософських та
психологічних наук; 3) встановлення ролі концепту агресія в концептуальній та мовній картинах світу
народів різних етнокультур; 4) аналіз дефініцій слів і визначення лексики, що репрезентує концепт
агресія.
Деякі вчені концепт розуміють як "посередника між словами та екстралінгвістичною дійсностю"
та розглядають на двох рівнях: семантичному та концептуальному [6: 92]. На семантичному рівні
концепт агресія є семантичною сутністю, архисемою в значенні слова, на підставі якої здійснюється
відбір слів у лексико-семантичному полі (ЛСП) агресії. На концептуальному рівні концепт є
одиницею ментальної мови, що приймає участь у формуванні концептосфери концепту ЛЮДИНА, у
формуванні нових значень, смислів та концептів слів агресії в аспекті їх взаємодії у мовній картині
світу. Розглянемо концепт агресія, його роль у формуванні концептуальної та мовної картин світу.
Концепт агресія є важливим структурним складовим концептуальної картини світу народів різних
етнокультур. Дослідження семантики лексики агресії безпосередньо пов’язано з функціонуванням
концепту.
Термін агресія, агрессия, aggression є похідним від латинського aggressio, що у перекладі означає
"напад, захоплення території". У словнику іноземних слів агресія визначається як "незаконне, з
погляду міжнародного права, застосування сили одним господарством проти другого, особливо
озброєного нападу на інше господарство з метою захоплення його території, ліквідації незалежності,
зміну політичного або соціального укладу, тощо".
Існуючі лінгвістичні словники відображають етимологічне значення цього концепту, що формує
його ядро [4]. Наприклад, у словниковій дефініції В.Т. Бусела агресія тлумачиться як
"неспровокований збройний напад однієї держави на іншу з метою загарбання її території, ліквідації
чи обмеження її незалежності" [7]. Аналогічне визначення міститься й у словнику С. Ожегова:
агрессия – "вооруженное нападение одного или нескольких государств на другие страны с целью
захвата их территорий и насильственного подчинения своей власти" [8]. Отже, в українській та
російській мовах агресія є дією нападу з метою захоплення територій, тобто привласнення. У
визначенні агресії української мови міститься результат – ліквідація та обмеження незалежності.
Синонімічний ряд, що подано словами напад, агресія, наліт, наскок, набіг, наїзд дає підставу
стверджувати, що агресія є нападом з метою нанесення пошкоджень, захоплення [9].
У визначенні агресії в російській мові включає результат дії агресії – неспровокованне насильне
підкорення владі, що дозволяє включити у компонентний аналіз слова, що пов’язані з насильством.
Включення до синонімічного ряду російської мови слів типу нападение, налет, удар, наскок (розм.)
дозволяє констатувати, що агресія є нападом з застосуванням сили, що спрямована на захоплення,
нанесення пошкоджень [10].
© Крамчанінова О.В., 2007
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У тлумачному словнику англійскої мови за редакцією А. Хорнбі агресія визначається як:
²1) attacking; beginning of war; 2) instance of this² [11]. У словнику англійської мови World English
Dictionary зареєстровані такі визначення слова aggression, як: 1) attack: hostile action especially a
physical or military attack, directed against another person or country, often without provocation; 2) hostile
attitude or behaviour: threatening behaviour or actions. Вживання слова aggression у синонімічному ряду
attack, invasion, assault, strike, raid, offensive, ambush дає підставу вважати, що агресія є ворожею дією:
нападом, нанесенням пошкоджень, тощо. Увійшовши до ужитку англійської мови через французьку
на початку XVII століття, іменник aggression є похідним від дієслова to aggress зі значенням to start a
fight, to attack first, or begin a fight, argument or war. Перші використання дієслова to aggress у
англійському мовленні відносяться до кінця XVI століття. Дієслово to aggress, що було запозичено з
латинської мови aggress- (aggredi) = to approach, to attack, увійшло до вжитку англійської мови через
французьку aggresser. Отже, в англійській мові агресія розглядається як дія ворожого фізичного або
воєнного неспровокованого нападу, спрямованого як проти країни, так й проти людини.
Таким чином, концептом агресія є дія фізичного нападу з метою захоплення території в
українській, російській та английській мовах [8; 9], але в англійській мові об’єктом дії є як країна, так
і людина.
Усвідомлення та членування людьми навколишнього агресивного світу "обумовлено не
структурою їх мови, але дійсністю та діяльністю" [14]. Концепт агресія, що займає особливе місце в
менталітеті сучасної людини-представника різних етнокультур, набуває наукового інтересу в зв’язку
з різким загостренням міжнародних відношень, етнічними війнами, масовим тероризмом,
катастрофами, насильними діями.
У філософії агресія розглядається поряд з такими поняттями, як насильство, тероризм [12; 13; 15;
16]. В. Остроухов називає агресію, тероризм, насильство "соціально-історичним феноменом",
"явищем соціальним, соціально-правовим, різновидом злочинницької (кримінальної) деяльності" [13:
198]. Сучасна епоха визначається як період "самих жорстоких насильних дій і терору, …страждань та
погибелі міліонів людей" [13], як "століття неспокою та насильства" [12].
Під агресією в психології розуміють "спричинення пошкоджень або нанесення образ" [17];
інстинктивну поведінку [18]; вроджене прагнення до смерті та руйнування [19]; набуту соціальну
поведінку [20]. Розенцвейг розглядає агресію як "наступ, рух уперед або проти чого-небудь з метою
підтримати виживання" [21: 18]. До основних типів агресії психологи відносять фізичну / вербальну
агресію [22; 18]. Беручи до уваги соціальні, психологічні та ідеологічні фактори дослідження агресії,
дамо робоче визначення агресії: агресія – дія нападу, що спрямована на порушення фізичної або
психічної цілісності людини.
У лінгвістиці проблема агресії розглядалась в конфліктному дискурсі [24], а також вербальна
(інвективна) агресія – як засіб висловлювання емоцій [25]. Увага лінгвістів була спрямована на
дослідження юридичних аспектів мови [26], зокрема, проблеми дослідження агресивного тексту як
одного з його типів [27]. Незважаючи на існуючі роботи, концепт агресія залишається мало вивченим
у лінгвістиці. У працях сучасних вчених констатується факт зростання слів агресії в міжособистісних
та соціальних відношеннях, що зареєстровано у тлумачних словниках, словниках жаргонізмів [28:
240].
Результати дослідження семантики лексики агресії у співвідношенні з досліджуваним концептом
знаходять підтвердження в лексичних значеннях словникових статей української, російської та
англійської мов, наприклад: помордувати, поколошматити, розтрощити; побить, прибить,
перебить; to bump sb off, to work someone over, to spoil sb [7; 8; 9; 11; 29].
Психолінгвістичні спостереження матеріалів сучасної преси дозволяють встановити такі
"детермінанти" концепту агресія – слова агресії [17]:
лексичні одиниці, семантично пов’язані в суспільній свідомісті з агресивними діями,
наприклад: жертва, звірськи, вбивство, гвалтівник, маньяк, побити, мучити, біль, страх, труп, ніж
(як знаряддя вбивства);
вільне сполучення слів, що репрезентує яскравий опис акту агресії, типу: розтерзане тіло,
звірськи вбитий, жахливо зґвалтована;
нейтральні слова, що не пов’язані в суспільній свідомості з насильством, у контексті
набувають агресивну забарвленність: достати з погребу (закривавлену людину), увіткнути
лопату / ніж у (спину).
У лексичному складі досліджуваних мов слова агресії подані наступними лексико-граматичними
класами слів:
дієсловами власно фізичної або психічної дій, напрямки яких семантично пов’язані з іменем
концепту агресія та набувають агресивну оцінку в певному контексті [31]: лупити, дубасити,
вбивати, топити; зарезать, бить, убить, добить, грабить, похитить; to kill, to beat, to fight, to shoot
down;
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іменниками – найменуваннями агресії пограбування, знівечення; убийство, воровство;
murder, destruction, найменуваннями суб’єктів агресії терорист, вбивця; грабитель, маньяк;
blackmailer, streeter, знарядь агресії – злочину гвинтівка, пістолет; нож, топор; knife, whip;
прикметниками, що характеризують джерело дії агресії: руйнівний, поранений; побитый,
убитый, разрушительный; fiendlike, devastating, hard-fought.
Аналіз мовного матеріалу преси показав, що концепт агресія має високий ступінь вибірковості до
імен агресії – дієслів та віддієслівних найменувань.
Розглянемо результати аналізу використання слів, що належать до концепту агресія, у
лінгвістичних джерелах зіставлюваних мов. У словниках досліджуваних мов [9; 10; 29; 32; 33]
лексика агресії подана такими шарами, як: нейтральна лексика, експресивна та емоційно-забарвлена,
розмовна, книжна лексика, неологізми, архаїзми, діалектизми.
За даними словників синонімів нейтральне слово у складі синонімічного ряду є основним, тобто
домінантою, типу бити, зруйнувати, вкрасти в українській мові; бить, разрушить, украсть в
російській мові; to beat, to destroy, to steal в англійській мові.
В лексичній системі мови нейтральна дієслівна лексика зі значенням дії є центральною одиницею
реалізації імені концепту агресія, що іменує руйнівну діяльність, оскільки дієслово є первинним ім’ям
агресії [31]. До числа центральних лексичних одиниць відносяться також й віддієслівні найменування
типу бійка, битва, a fight; агенту агресії – вбивця, убийца, killer; характеристика агресивної дії –
зруйнований, разрушенный, destroyed. Така лексика позбавлена стилістичної забарвленності [7; 10; 33]
та складає 6 % / 7 % в українській й російській мовах та 4 % в англійській мові.
Експресивна, емоційно-забарвлена лексика формує ближню периферію [33]. Основною
характеристикою лексики агресії є її заперечлива експресивно-емоційна оцінка. Слова полосувати,
прасувати, огріти; исхлестать, исполосовать, выдрать, оттузить; to buffet, to baste, to trash
наділені заперечливою оцінкою та утворюють одночасно шар розмовної лексики агресії, що складає
58 % / 66 % в українській й російській мовах та 56 % в англійській мові.
Розмовну лексику агресії подано загальним вокабуляром, просторіччям та спеціальною лексикою:
сленгом, жаргонізмами, професіоналізмами, вульгаризмами, діалектними та контекстуальними
словами. Розмовна лексика агресії типу торсонути, поквитаться, to brown smb off, складає 35 % в
українській мові, 26 % в російській, та 39 % в англійській мові.
Діалектна лексика, неологізми, застаріла лексика типу гайнувати, розпинатель; ликвидировать,
пустошить; purloin утворює дальню периферію. Такі слова агресії характеризуються
низькочастотністю, загальний об’єм складає не більш 1 % як в українській, російській мовах, так і в
англійській мові.
Слід зазначити, що лексика агресії, яка формує ближню та дальню периферію, є емоційно
забарвленою та підлягає подальшому вивченню в системі коннотативних компонентів значення
лексики агресії.
У фактичному матеріалі вибірки дослідження концепт агресія подано різним набором вербальних
знаків – слів агресії, таких як дієслова, іменники, прикметники. Їх об’єм складає 3493 слів в
українській мові; 3530 слів у російській мові та 3220 слів в англійській мові.
Проблема агресії є частиною емоційного досвіду індивіду, його внутрішнього стану. Тому
компонентний аналіз дозволяє включити до галузі аналізу лексики агресії слова, що називають
емоційний стан індивіду – стан агресивністі, жорстокості, злості. Наприклад, слова, що зареєстровані
у словниках синонімів, типу агресія, злість, лють, розлютованість, ярість, скаженість [9], агрессия,
злость, яд, желчность, дьявольство, свирепость, кровожадность [33], aggression, violence, brutality,
ferocity, savagery [29] є засобом іменування емоційного стану людини, його "звірячого" початку [34].
Емоції гніву, огиди розглядаються не тільки як відношення до тенденцій дії, але й як форму
готовністі до дії. Як справедливо відзначає А. Клизовський, "… істинне зло порождується людським
розумом" та походження агресії як прояву зла пов’язане з людиною, яка "роз’єднала себе з
природою". Зло А. Клизовський називає "збільшеним добром, породженням людинного себелюбія та
жадності" [35: 218]. Поряд із цим, прояв зла, агресії є "настільки значним фактором" у житті та
еволюції людства, що залишає цей фактор без уваги – "злочинно проти самого себе" [35: 229].
Таким чином, концепт агресія займає особливе місце в концептуальній та мовній картинах світу
народів різних етнокультур. Мова як невід’ємний компонент свідомості людини фіксує елементи
структури концепту агресія в дефініціях тлумачних словників. Аналіз лексики концепту агресія в
синонімічних словниках дозволяє стверджувати, що більшість цієї лексики є емоційно забарвленою
та подана розмовними шарами лексики в українській, російській та англійській мовах. У слові як
знакові закладено номінативну цінність мікротексту, бо в останньому укладена семантика знака, його
смисловий зміст, що відображає в номінації агресії різні аспекти агресивної діяльності індивиду. Як
елемент мовлення слово має комунікативний статус, оскільки уточнює, доповнює відтінки значення в
контексті.
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Визначення ролі концепту агресія у концептуальній та мовній картинах світу в українській,
російській та англійській мовах є важливою частиною дослідження функціонально-семантичних
аспектів, бо саме цей етап дозволив розглянути функціонування цього концепту в мовах різних
етнокультур та передбачає дослідження семантики лексики агресії на різних етапах аналізу:
компонентному та словотворчому, ономасіологічному та когнітивному. Тому перспективним
вважається дослідження структури концепту агресія в рамках лексико-семантичного поля.
Словотворчий аналіз не є для нас самоціллю, але готує результати аналізу для ономасіологічного та
когнітивного аналізу. Отже, когнітивний аналіз є кінцевим етапом дослідження функціональносемантичних аспектів лексики агресії та визначення концептосфер, що приймають участь у
формуванні концепту ЛЮДИНА в українській, російській та англійській мовах.
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Матеріал надійшов до редакції 17.04. 2007 р.
Крамчанинова Е.В. Концепт агрессия в концептуальной и языковой картинах мира.
Статья посвящена изучению роли концепта агрессия в концептуальной и языковой картинах мира.
Объем концепта агрессия определяется на базе дефиниций толковых словарей и данных
психологических и философских источников. В сопоставляемых языках концепт агрессия
представлен нейтральной, экспрессивной, эмоционально-окрашенной, разговорной, устаревшей и
диалектной лексикой.
Kramchaninova О.V. The concept aggression in the conceptual and the language pictures of the world.
The article is devoted to the investigation of the concept aggression in the conceptual and the language
pictures of the world. The volume of the concept is defined on the basis of the definitions of the explanatory
dictionaries and the results of the psychological and philosophical sources. In the languages compared the
concept aggression is represented by the neutral, expressive, emotionally-coloured, old and dialectal
vocabulary.
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ХУДОЖНІЙ ТВІР У СИСТЕМІ КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ
Стаття присвячена розгляду комунікативних елементів мови мистецтва як особливої знакової
системи із урахуванням можливості інтерпретації твору мистецтва як такого, що слугує засобом
комунікації, передачі інформації від адресанта (митця) до реципієнта художнього твору. У статті
порівнюються структурні й семантичні одиниці художнього й нехудожнього текстів та твору
мистецтва із позицій теорії мовної комунікації.
Посилення інтенсивності обміну інформацією в суспільстві супроводжується зростанням інтересу
до наукового аналізу процесів мовленнєвої та комунікативної діяльності. Кожна мова має певну
будову, користується особливими знаками, що складають її "словник", правила поєднання цих знаків,
правила їх декодування. Будь-яка комунікативна система має певну структуру, якій властива
ієрархічність. Однією з таких комунікативних систем є мистецтво. Поряд із художньо-естетичною,
прагматичною, когнітивною, інформаційною функціями, мистецтво беззаперечно виконує
комунікативну функцію. За визначенням, комунікація – це асоціація, обмін думками, інформацією,
ідеями тощо, це особлива форма пізнавальної діяльності людини [1: 141].
Оскільки мистецтво є знаковою системою комунікативного простору, в якій художні твори
виконують роль комунікативних одиниць із різною ступінню смислового навантаження через
систему відносин: адресат (реципієнт художньої інформації) – адресант (митець), а в
формулюванні об’єкту теорії тексту є вказівка на комунікативну діяльність людини [1: 126],
можна зробити припущення про існування подібних рис між твором мистецтва й текстом.
Розуміння комунікативної діяльності ширше розуміння мовної діяльності, яка є складовою
частиною першої. Обидві виконують функцію обміну інформацією. На відміну від мовної
діяльності, що користується в основному мовними засобами, комунікативна використовує й
інші: образи, символи, жести, інтонацію тощо.
Поняття тексту є досить гнучким стосовно комунікативної діяльності. Текст, як центральна
ланка в процесі людської комунікації, є об’єктом лінгвістичних досліджень (І.Р. Гальперін,
О.С. Кубрякова, Ю.М. Лотман, Г.Г. Почепцов). Значення цих досліджень полягає в тому, що завдяки
їм формується повніше уявлення про мовну й комунікативну діяльність як про складні багатопластові
ієрархічні структури й про текст, як найвищий рівень, в якому взаємодіють усі нижчі. Нове бачення й
відтворення світу в мові та в комунікативному просторі з різноманітними знаковими системами
вимагає переосмислення сутності й значення тексту та його місця в діяльності людини та суспільстві.
Комунікативний підхід до багатьох на перший погляд нелінгвістичних явищ, таких як театр, кіно,
музика, живопис і мистецтво в цілому [2: 20] обумовлює необхідність виявлення спільних і відмінних
рис між текстом у його загальноприйнятому значенні, художнім твором і твором мистецтва як
елементом вторинної моделюючої системи, якою є мистецтво як засіб комунікації.
Метою дослідження є виявлення спільних і відмінних рис між твором мистецтва та літературним
твором із огляду на їх функціонування в межах своєї комунікативної системи.
Важливими завданнями постають характеристика сутності художньої мови та її співвідношення з
сутністю і структурою художнього тексту, виявлення спільних і відмінних рис текстів художнього й
нехудожнього та твору мистецтва через призму комунікативної діяльності людини, пояснення, як
художній твір функціонує в ролі носія певної ідеї, визначення умов існування текстових моделей у
світлі функціонально-комунікативного підходу, що забезпечить комплексне вивчення питання.
Визначення тексту у вигляді дефініції майже неможливе, адже перед нами настільки багатогранне
й багатоаспектне явище, що керуватися лаконічною фразою-дефініцією було б неприпустимо.
Характеристика тексту з точки зору цілі вимагає чіткого визначення комунікативно-прагматичних
моделей текстів.
Текст – це, безперечно, дане, що має свої, притаманні тільки йому, параметри й категорії, це
комунікативно-психологічне явище, що існує в усному й писемному мовленні, має свою структуру й
семантику, одиниці тексту, комунікативно-інформаційну сутність. У світлі комунікативного підходу
до тексту А.А. Чувакін дає його визначення як комунікативно-направленого та прагматичнозначущого знаку лінгвістичного характеру, що репрезентує учасників комунікативного акту та має
ознаки евокативності та ситуативності, механізм існування якого базується на можливостях його
комунікативного трансформування [3: 95].
Текст у цьому значенні — це породження комунікативно-пізнавальної діяльності, яка стає її
об’єктом. Текстову діяльність можна розглядати як самостійну діяльність із власним завданням та
продуктом. Вивчення особливостей породження та інтерпретації тексту — це один із способів
© Нагнибіда Л.С., 2007
181

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 32. Філологічні науки

дослідження суспільства та його діяльності. Текст у широкому розумінні цього слова, таким чином, є
центральною ланкою в процесі комунікації.
Дослідження питання художнього тексту та твору мистецтва як комунікативних явищ неможливе
без усвідомлення сутності мистецтва як вторинної моделюючої системи, так званої комунікативної
структури, що є надбудовою первинної системи – мови, про яку наголошував Ю.М. Лотман [2: 20].
Мистецтво – один із засобів комунікації, що здійснюється між митцем (адресантом) та особою, що
сприймає твір мистецтва (адресатом) [2: 19]. Культурні системи називаються моделюючими
системами. Це означає, що вони є засобами, завдяки яким людина пізнає, пояснює, перетворює
навколишній світ. Усвідомлення цього є необхідним для правильної інтерпретації когнітивної
діяльності людини.
Особливість художнього тексту обумовлюється специфікою його знакової сутності. Необхідно
диференціювати ці знаки в процесі інтерпретації мистецтва як комунікативно-знакової системи. Для
того, щоб сприймати мову мистецтва, яке є багатогранним: живопис, архітектура, музика, поезія,
театр, балет, необхідно володіти його мовою. Неможливо звести до однієї системи знаків мову різних
видів мистецтва, адже це призведе до їх ототожнення і зниження інформативної функції та
естетичного значення. З іншого боку, об’єднання творів живопису, графіки, скульптури разом із
іншими зображальними видами мистецтва в одну категорію знаків не пояснює, як вторинні
комунікаційно-моделюючі системи побудовані й чим відрізняються один від одного [4: 92].
Твори різних видів мистецтва мають свою специфіку, притаманну лише їм знакову мову, яку не
слід ототожнювати із мовою первинною. Наприклад, музика відрізняється від природної мови
відсутністю семантичних зв’язків, проте деякі дослідники роблять спроби описати музичний текст як
такий, що має певну складну синтагматичну побудову (М.М. Ланглебен, Б.М. Гаспаров). Виділення
синтагматичних і парадигматичних зв’язків у живописі (Б.А. Успенський), кіно (Ю.Н. Тинянов,
К. Мец, С.М. Ейзенштейн) дозволяє вбачати в цих видах мистецтва семіотичні об’єкти, що
побудовані за принципом мови [2: 21]. Мистецтво, як знакова система комунікативного простору й
засіб відображення реалій життя, є формою суспільної свідомості, вторинною по відношенню до
мови. Оскільки мистецтво – це певна вторинна мова, то твір мистецтва можна описати як текст
написаний цією мовою.
Мова мистецтва значно відрізняється від мови первинної, тут існує своя особлива система знаків і
правил їх поєднання, що слугують для передачі особливих повідомлень естетичного характеру.
Попри те, що мова мистецтва не є словесною, вона переосмислює структурні елементи мови, яким є
текст, до рівня семантичного елемента – цілісного знаку, яким є цілий художній твір. Подібно до
тексту, як лінгвістичного явища, що членується на менші елементи: абзац, речення, словосполучення,
слово, в мистецькому творі теж можна виділити елементи, що складають його знакову сутність:
образи, структурно-композиційні елементи. На відміну від лінгвістичного тексту, в якому досить
легко виділити менші складові елементи, в мистецькому творі таке членування залежатиме від
багатьох чинників: виду мистецтва, мети автора, художньої обізнаності реципієнта тощо.
Кожен із адресатів повідомлення художнього твору сприймає такі знаки з різною ступінню
розуміння, для кожного з адресатів твір мистецтва, як семантичний знак особливого зразка, буде
містити різну кількість інформації та матиме різну естетично-пізнавальну цінність. Це пов’язано
насамперед із тим, що мова мистецтва за своєю сутністю є певною художньою моделлю світу зі
структурою, що в повною мірою відповідає змісту.
Художній твір створює художню модель певного явища – завдяки художній мові автор (митець)
моделює світ, який є формою існування певних явищ і речей, у найбільш загальних категоріях Таким
чином, вивчення художньої мови творів мистецтва не лише дає нам певну норму естетичного
спілкування, а й відтворює модель світу [2: 30].
Оскільки художні твори є елементами особливої комунікативної діяльності, якою виступає
мистецтво, в процесі сприйняття й когніції їх відбувається часткове або повне переосмислення таких
творів із віднесенням структурних елементів до розряду знакових (семантичних). На відміну від
художньої літератури, яка є теж надбудовою над мовою первинною завдяки своїй особливій знаковій
сутності й естетико-художній функції, переосмислення в якій відбувається на основі природної мови
та її елементів, елементи мови мистецтва складаються не зі слів та речень, а з іконічних образів та
знаків і, відповідно, переосмислення та сприймання тут буде відбуватися не на рівні слово, речення,
текст — знак, а на рівні образ — символ – знак. Таким чином, в художній літературі й мистецтві
інтерпретація тексту/твору, як знаку, залежатиме від різних складників. Подібною буде лише їхня
знакова сутність.
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Рисунок 1. Модель вираження знакової сутності в художній літературі та мистецтві
Ми бачимо, що знакова сутність літературного твору виражена словесно на рівні речення й тексту,
а в мистецтві художній твір є знаковим завдяки образності й символічності, що розпізнається на рівні
цілого твору.
Оскільки твір художньої літератури, який побудовано на основі первинної мови, перетворює її на
вторинну систему завдяки своїй художній сутності, переосмислюючи структурні елементи зі
зведенням їх до семантичного рівня має спільні (словесне вираження, граматична побудова
структурних елементів) та відмінні (знаковість) риси від нехудожньої мови, та все ж є вторинною
моделюючою системою, важливо усвідомлювати спільні й відмінні риси між твором художньої
літератури та твором мистецтва. Це обумовлено потребою ідентифікувати твір мистецтва як
найвищий семантико-структурний елемент мови мистецтва. На відміну від художньої літератури,
знаки в мистецтві мають не умовний, а іконічний, зображальний характер. Іконічні знаки побудовані
за принципом обумовленості зв’язку між змістом і формою. Знак моделює свій зміст, і тому за таких
умов відбувається семантизація синтаксичних елементів [2: 33-34].
Сприймання твору мистецтва як певного іконічного образу, що в семантичному значенні виступає
як знак, дозволяє сприймати цілий твір мистецтва як складний текст, що складається зі знаків/знаку
мови мистецтва як особливої комунікативної системи. У цьому випадку доцільним було б відрізняти
мову живопису, мову графіки тощо як мови особливих семіотичних систем.
Подібне розуміння семіотики мистецтва націлює на виявлення в мистецтві тих семіотичних
систем, котрі беруть участь в організації художніх текстів у різних видах мистецтва [3: 93].
Оскільки за визначенням текст – це система мовних знаків і знакової послідовності, що існує в
певній моделі комунікативної діяльності між адресантом й адресатом комунікативного повідомлення
[3: 33-35], а художній твір, яким може виступати картина, скульптура, архітектурна споруда,
музичний твір, вистава (твір мистецтва) має свою систему знаків й існує в комунікативному просторі,
є предметом комунікативного повідомлення, його, художній твір, можна співвіднести з поняттям
тексту. Проте, цей текст матиме свою специфіку, обумовлену середовищем функціонування.
У творі мистецтва, як і в мовному тексті, реалізується направленість: адресант – адресат. При
цьому адресантом виступає митець, який заклав в іконізований художній образ певне інформаційнопрагматичне повідомлення естетичної направленості, а адресатом є реципієнт твору, який декодує
закладену адресантом інформацію через призму своєї мовно-концептуальної картини світу та
різноманітних індивідуальних чинників.
Окрім індивідуального сприйняття, художньої обізнаності, велику роль у сприйманні, пізнанні й
відтворенні твору мистецтва відіграють суспільні умови та середовище, в якому відбувається
комунікативна діяльність. Під час інтерпретуючої діяльності реципієнтом художнього твору
необхідно брати до уваги екстралінгвістичне, соціальне, історичне значення тексту/твору. Чим
багатшою є діяльність адресата художнього повідомлення, тим яскравіше й правильніше зрозуміє він
зміст, закладений автором.
Існує думка, що основа індивідуальної свідомості визначається змістом, що належить колективній
свідомості [5: 190]. Художній твір, націлений на відображення суспільних явищ, можна
інтерпретувати в контексті суспільних подій. Проте, розуміння твору в контексті залежатиме від
багатьох чинників: індивідуального сприйняття, умов комунікації, індивідуальних картин світу
учасників комунікації. В цьому значенні суспільні події відіграватимуть роль контексту художнього
твору, що іще раз вказує на спільні риси між художнім і твором мистецтва.
Відомо, що при розподілі текстів первинної мови на жанри/види: офіційно-діловий,
публіцистичний, науковий враховуються їхні структурні особливості. Говорячи про структуру
художнього тексту: картина, архітектурна споруда необхідно враховувати їхні відмінності в умовах
вираження й функціонування.
Розглянувши картину як певний художній текст, можна виділити такі структурні елементи: рамка
– особливий структурний елемент, що визначає межі художнього твору; назва картини, що виконує
подібні функції до назви звичайного тексту, тут теж є автор роботи. Подібно до мовного тексту, який
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членується на менші складові частини: абзац, речення, слово, твір мистецтва теж може деякою мірою
членуватися на структурно-композиційні елементи, в живописі – це об’єкти близького й дальнього
плану, в скульптурі та архітектурі – теж свої композиційні елементи. На відміну від нехудожнього
тексту (офіційно-діловий, науковий стилі), в художньому тексті та в творі мистецтва структурнокомпозиційні елементи сприймаються як єдине ціле, як один семантичний знак. Структура
художнього тексту менш членована. Тексти художні й нехудожні різняться за формою, а тому різним
буде протяжність у часово-просторовому відношенні.
Художній текст, як і твір мистецтва, є складним багатоаспектним явищем, глибинний зміст якого
неможливо передати лише за допомогою логічних зв’язків. Структура художнього тексту/твору, як
сукупної єдності, є понадструктурним явищем. Будь-який текст створюється із відповідною метою:
інформативно-комунікативною, естетико-пізнавальною, в цьому полягає його інтенціональність та
інформативність. Обидві категорії присутні як в художньому тексті, так і у творі мистецтва, який
створюється для реалізації певного задуму [6: 74].
Цілісність і зв’язність, як ознаки тексту, мають місце в тексті художньому і нехудожньому, проте
різняться формою вираження. Зв’язність тексту реалізується через зовнішні структурні показники,
через формальну залежність компонентів тексту. Цілісність тексту доцільно розглядати у зв’язку з
тематичністю твору. Цілісність, таким чином, можна співвіднести зі змістово-комунікативною
організацією, а зв’язність – із формальною, структурною організацією.
Художній текст будується за законами асоціативно-образного мислення, нехудожній – за законами
логічного мислення. У художньому тексті за зображеними картинами життя завжди присутній
підтекстний, інтерпретаційний план. На відміну від художнього, нехудожній текст є одновимірним,
дійсність тут реальна й об’єктивна. Художній і нехудожній тексти різняться також характером впливу
на емоційну й інтелектуальну сферу людської особистості. Окрім того, в художньому тексті діє закон
психологічної перспективи. Істотні відмінності можна виділити й між функціями цих текстів, які
проявляються різною мірою: комунікативно-інформаційна більше притаманна нехудожнім текстам,
комунікативно-естетична – художнім [7: 31]. Іще однією істотною відмінністю є форма вираження
тексту художнього, нехудожнього та твору мистецтва. На відміну від текстів художнього й
нехудожнього спрямування зі словесною формою їх вираження, твір мистецтва є явищем
неоднозначним. Форма вираження тут залежатиме від виду мистецтва, наприклад, в музиці – звук, в
зображувальних видах мистецтва – ікона, знак, символ.
У текстах лінгвістичних різного функціонально-стильового спрямування структура є
обмежувальним засобом, яку розуміють однозначно, матеріал викладено чітко, лаконічно, доступно,
що впливає на однозначність інтерпретації й правильне його розуміння. Художнім текстам і творам
мистецтва притаманне неоднозначне тлумачення. Оскільки мистецтво є художньо-естетичною
величиною, важливою причиною відмінностей між авторським викладом та індивідуальним
сприйняттям є різні системи цінностей, художня освіченість, соціально-історичний контекст. Велике
значення для інтерпретації твору є контекст: відмінність між контекстом, в якому створювався той чи
інший твір мистецтва, та контекстом його сучасного для реципієнта існування прямо пропорційно
дорівнює його розумінню.
Тексти художні й нехудожні мають спільні та відмінні риси щодо структурно-семантичних ознак,
які переосмислюються й набувають нового змісту в художньому тексті. У художньому тексті й у
творі мистецтва можна виділити структурно-композиційні елементи, проте, твір мистецтва
сприймається як єдине ціле, як один семантичний знак. Художній текст виконує комунікативноінформаційну та естетичну функції. Основні чинники, які відрізняють текст художній від
нехудожнього – образність й емоційність, а також форма, яка значною мірою відповідає змісту
художнього тексту.
Між художнім текстом та твором мистецтва є багато спільного, що виражається в подібності
функцій, знаковій сутності, неоднозначності в трактуванні й членуванні на складові компоненти. Твір
мистецтва, подібно до художнього тексту має особливу знакову сутність, функціонує в межах свого
комунікативного простору і є своєрідним комунікативним повідомленням, що інтерпретується в
певному контексті через особливу художньо-світоглядну систему, якою є індивідуальна художня
картина світу.
Твір мистецтва є певним знаком із притаманною йому образністю і символічністю, що функціонує
в межах визначеного комунікативного простору, яким є мистецтво, слугує засобом передачі
інформації від адресанта до реципієнта художнього твору й виконує комунікативну, пізнавальну,
світоглядну, естетичну функції.
Існування різних видів мистецтва передбачає відмінності в трактуванні того чи іншого
художнього твору в межах цього виду мистецтва із притаманними йому структурно-смисловими
компонентами. Серед подальших перспектив дослідження є типологізація творів різних видів
мистецтва з виділенням їх суттєвих структурно-семантичних та комунікативних ознак.
184

Л.С. Нагнибіда. Художній твір у системі комунікативного простору

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Poluzhyn M.M. Lecture Notes on Historiography of Linguistics. – Uzhhorod: Patent, 2002. – 221 p.
Лотман Ю.М. Об искусстве. – СПб.: Искусство-СПБ, 1998. – 704 с.
Чувакин А.А. Теория текста: объект и предмет исследования // Критика и семиотика. – Барнаул: Алтайский
государственный университет. – 2004. – Вып. 7. – С. 88-97.
Чертов Л.Ф. Как возможна семиотика искусства? (О перспективах союза эстетики и семиотики) // Эстетика
сегодня: состояние и перспективы. – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 1999. – С. 91-95.
Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства. – М.: Искусство, 1994. – С. 190-198.
Кубрякова Е.С. О тексте и критериях его определения // Текст. Структура и семантика. – М.: МГУ, 2001. –
Т.1. – С. 72-81.
Валгина Н.С. Теория текста. – М.: Логос, 2004. – 279 с.

Матеріал надійшов до редакції 19.04 2007 р.
Нагнибеда Л.С. Художественное произведение в системе коммуникативного пространства.
Статья посвящена рассмотрению коммуникативных элементов искусства как особой знаковой
системы с учетом возможности интерпретации произведения искусства как средства
коммуникации, передачи информации от адресата к реципиенту художественного произведения. В
статье сравниваются структурные и семантические единицы художественного и
нехудожественного текстов и произведения искусства соответственно теории речевых актов.
Nagnybida L.S. Piece of art in the system of communicative space.
The article dwells on the communicative elements of art as a sign system taking into account the possibility
of to interpret a piece of art as a means of communication, exchange of information from an addressee
(artist) to a recipient of the piece of art. The author presented the comparison of structural and semantic
units of literary texts and art pieces in correspondence with the speech act theory.
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старший викладач
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ПАТРІК КАВАНАХ І НОВА ТРАДИЦІЯ В ІРЛАНДСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ
Стаття присвячена окресленню шляхів розвитку літературної традиції в історії ірландської
літератури. Проаналізовано художньо-філософську концепцію творчості й особливості поезії
Патріка Каванаха, яка стала основою нової традиції у англо-ірландській поезії ХХ століття.
Метою статті є дослідження світогляду та філософсько-естетичного аспекту творчості Патріка
Каванаха. Об’єктом дослідження є поетичні твори згаданого автора. Предмет дослідження складають
світоглядні й художні зв’язки поезії Патріка Каванаха з творчістю поетів попередніх поколінь
ірландської поезії, як на рідній, так і на англійській мовах. Актуальність дослідження пов’язана з
порівняно нещодавньою появою поняття "нова традиція" в ірландській поезії й тим фактом, що
Патрік Каванах є досить мало відомий українському читачеві, хоч він другий поет, після У.Б. Йєйтса,
в англо-ірландській поезії ХХ століття, предтеча сучасної поезії Ірландії.
Питання про національну своєрідність ірландської поезії на англійській мові не викликає ні
подиву, ні суперечок і є загальновизнаним фактом, який затвердився творчістю ірландських поетів
різних часів і чий внесок у розвиток поезії збагатив скарбницю світової літератури.
Драматична доля Ірландії впродовж віків визначила тісне переплетіння її історії та літератури, що
сприяло розвитку відчуття історії в її письменників. Саме відчуття історії країни й напружена
боротьба на півночі країни, яка не вщухає і в останні десятиліття, є невичерпним джерелом
національної образності й неповторності.
Коріння художньої традиції в ірландській поезії сягає в глибину віків народної творчості часів
кельтських міфів та легенд, написаних від імені легендарних чужинців, які ступили на острів і були
зачаровані суворою й витонченою красою тієї загадкової землі. Легендарний Оссіан (ІІІ ст.),
повернувшись із "Країни Молодості", вступив у диспут зі Святим Патріком щодо духовних цінностей
країни, створив кілька циклів епічних легенд і оповідань про трагічну велич героїв тих часів, коли
боги спускалися на землю, а люди були подібні богам. Невідомий поет ХІІІ ст. у своїх віршах
захищав поезію від нападів невігласа в рясі попа й наголошував, що без поезії народ не буде знати
своєї історії, вона обмежиться для людини життям свого батька, і народ занепаде і з рештою згине.
Витончена критика У. Голдсміта, блискуча і глузлива сатира Дж. Свіфта, глибока філософічність
Дж. Берклі порушили спокій роздумливого і благодушного ХVІІІ ст., який наче не помічав вкрай
драматичного факту колонізації культурного простору Ірландії – переходу літератури з рідної мови на
англійську. Цей болючий процес завершився в середині ХІХ ст. Руйнівна для культури народу заміна
мови визрівала впродовж усієї історії колонізації Ірландії, та відбулася швидко, у межах життя одного
покоління. (Йдеться про мову не як засіб комунікації, а як система культури, яка сповнена знаками та
посиланнями, котрі викликають певні асоціації та зв’язки, укорінені в минулому).
Деякий час дві мови, дві літературні традиції існували паралельно, незалежно; поступово
зближуючись, вони створили певний синтез, що з’явився на ґрунті народної поезії, яка віками
зберігала та розвивала спадкоємність поетичного слова: для пісень та балад на обох мовах притаманні
розмовна лексика, живий заповзятий ритм, діалогічність; голоси героїв та оповідачів звучать
самостійно, щиро, переконливо.
Проте одна з найдавніших західноєвропейських літератур, поступившись рідною (ірландською)
мовою на іншу (англійську) не лише вижила, але й зберегла свій національний колорит саме тому, що
вона не втратила живих зв’язків зі своїм минулим. Її білінгвістична традиція виявилася не менш
плідною, багатою, ніж стала монолінгвістична традиція.
Поняття традиції в ірландській літературі актуалізувалося на межі ХІХ-ХХ століть як одне з
головних понять концепту культурного відродження. Ірландське Літературне Відродження виникло
як загальнокультурний рух, який надихався та живився національно-визвольними ідеями і
Дублінським повстанням 1916 р. Ця ідея стала центральною для ірландської поезії, хоча зміст
концепту змінювався від покоління до покоління, але ідеологічні настанови збереження
спадкоємності в ірландській літературі ХХ ст. залишилися першорядними за значенням: вони не
лише звучали в літературних маніфестах, а насправді були гарантом розвитку ірландської літератури і
збереження її ідентичності в нових історико-культурних умовах.
Перейшовши на іншу мову, ірландська література вийшла переможцем у тяжкому випробуванні,
що випало на її долю. Прикладом може бути творчість великого У.Б. Йєйтса, лауреата Нобелівської
премії 1923 р., котрий із "несприятливого для ірландця становища зміг здобути очевидні переваги.
Він почав писати в найгірший період англійської поезії, але національна самосвідомість допомогла
йому уникнути естетизму своїх англійських сучасників" [1].
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Яскрава, сильна поетична постать У. Йєйтса виявилася консолідуючою силою, здібною
примирити минуле й сучасне, створити традицію за умов відсутності рідної мови як основи, що
завжди і природньо є фактором об’єднання. Поезія Йєйтса була романтично-суб’єктивною: його уява
спиралася на улюблену антитезу, протиставляючи природу й мистецтво, тіло й душу, молодість і
старість, пристрасть і мудрість.
Наступні покоління поетів ХХ ст. прагнули знайти свій голос і зверталися до об’єктивного світу,
переживаючи його нові конфлікти, як свої особисті, пильно вслухаючись та вглядаючись у драму
національної свідомості. Роки другої світової війни та перше повоєнне десятиліття були для Ірландії
роками застою. Давалися взнаки негативні наслідки позиції нейтралітету під час війни. Політична
ізоляція позначилася на духовному житті посиленням етнонаціоналізму в культурі. На противагу
йому формувалась повоєнна ірландська поезія, розквіт якої почався в 50-і роки. Нова поезія
вирізнялася динамічним відношенням до традиції – через заперечення до більш глибокої національної
ідентифікації на тлі розмаїття впливів та уподобань.
Переосмислення традиції, переорієнтація поезії відбувалися під могутнім впливом новаторства
Дж. Джойса в критичному зображенні ірландського католизму, католицького виховання, що
залишало на людині невиправний слід. Один із найважливіших аспектів значення художньої
спадщини Джойса полягає в тому, що він був першим, хто визнав реальність "розірваної традиції" й
тим сприяв переборенню, усуненню розриву. Запроваджений Джойсом символ ірландського
мистецтва – "тріснуте люстерко наймички", в якому відбивалася, викривлена тріщиною, розірвана
ірландська ідентичність, – виявився влучним, вчасним, доречним. Це найгостріше усвідомили поети
покоління 50-х, коли прийшло розуміння, що відродження давньої ірландської культури є
нездійсненним за умов відсутності рідної мови [2].
Протистояння традиції почалося ще за життя У. Йєйтса. Його головним антиподом був видатний
поет Патрік Каванах. Він рішуче відкидав міф колоніальних часів про Ірландію як духовну сутність.
Абстрактним ідеям цього міфу він протиставляв конкретне "відчуття місця". І поети наступних
десятиліть сприйняли запропоноване П. Каванахом нове поняття традиції: усвідомлення
спадкоємності виникає лише на усвідомленні "місця", коли людина відчуває себе частиною всесвіту
на прикладі життя рідного села, міста, приходу, який і є всесвіт.
У поезії Ірландії поняття та відчуття "місця" відіграє особливу роль. Топографічне поняття
перетворюється в літературне. Так, наприклад, околиці провінційного Слайго збудили уяву Йєйтса і
створили великого поета. Графство Тірон стало колискою Дж. Монтег’ю, символом духовної краси та
чистоти. Графство Монахан, де народився П. Канавах, дало поживу його художній уяві й надихало
поета "to record love’s mystery without claptrap" [4], тому що завдання поета полягає в тому, щоб
"нарікати", давати наймення усьому навкруги з любов’ю та щиро. Образ "місця" у творах Каванаха
витісняється згодом образом "неба" у творах більш пізнього періоду, тобто земна конкретика
переростає у величну духовність. "Небо, яке не має місця" – таку назву має стаття Ш. Хіні,
присвячена творчості П. Каванаха, під впливом якого Ш. Хіні починав свій творчий шлях.
У 1933 р. два видатних ірландських поета надрукували кожен свій вірш, оспівуючи своє
помешкання. У. Йєйтс створив свій "Кров і Місяць" у останні роки свого життя; П. Каванах написав
"Моя кімната" на світанку своєї творчості. Домівка для Йєйтса, замок часів норманської доби,
уособлює символ колишньої могутності та давнього походження (тут і далі переклад автора – О.П.):
Благословенне будь це місце,
Ще більш благословенна вежа ця;
Кривава, зневажлива сила
Виникла з поколінь мого роду,
Нарікаючи, підкоряючи...
Проголошую вежу цю моїм символом…
Своєю спадщиною.
Пафос та гордість за свій рід у віршах У. Йєйтса поступаються у вірші П. Каванаха "Моя кімната"
відчуттю гідності нещодавно звільненого бідняка-католика, котрий щиро-простодушно, хоч і
оптимістично-критично оцінює своє злиденне буття і скромну домівку:
Кімната моя – це затхле горище
Та її маленькі вікна
Впускають зірки.
Прочитані разом, ці рядки Йєйтса й Канаваха відображують постколоніальний поворот у
ірландській поезії: Йєйтс образно та велично оспівує повалену касту колоніальної доби і проголошує
себе її духовним й інтелектуальним нащадком. Каванах ігнорує нещодавні баталії та зміни і
знаходить себе та наснагу в народній символіці й духовних цінностях католицької Ірландії, які
сприймалися ортодоксальною критикою як вульгарні, огидні, без смаку.
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П. Каванах закликав поетів нової, постколоніальної доби поринути в "historyless world, a world that
began this morning", побачити світ іншими очима і зосередитися на тому, щоб, як Адам, давати імена
речам, місцям, бо "нарікання є акт любові" і "любов не забороняє нічого у світі" [4]. "Прагнути бути
більш людяними", переконував Каванах молодих поетів.
Ш. Хіні, лауреат Нобелівської премії 1994 р., розглядає У. Йєйтса і П. Каванаха як найвидатніших
та найбільш впливових серед сучасних англо-ірландських поетів: містика Йєйтса, міфологічного
мрійника й мага, який створив поезію бездоганної форми та високої духовності; Каванаха –
визволителя поезії з будь-яких систем та обмежень ("винахід Йєйтса"), який створював вільний,
несподівано-влучний образ, миттєвим озарінням оспівуючи буденне та звичайне. Ірландська поезія
потребує обидва підходи зображення дійсності, наголошує Ш. Хіні [3].
П. Каванах відхилив традиційний, на його думку, лицемірний, патріотизм поезії Ірландського
Відродження; на першому плані в Каванаха зовсім не абстрактний ірландський плугар, не помпезне
звеличення Ірландії та її народу. Для Каванаха безпосереднє спілкування зі світом є значно
вагомішим, ніж усі кельтські міфи та війни за незалежність.
П. Каванах, руйнівник канонів Ірландського Відродження, визволив ірландську поезію, природу та
людську постать від містики, штучної символіки та від необхідності служити їм:
No System, no Plan,
Yeatsian invention
No all-over
Organizational prover.
Let words laugh
And people be stimulated by our stuff [4].
П. Каванах був першим з ірландських поетів, хто дав глибоке реалістичне зображення сільського
життя, виразив духовну трагедію ірландського плугаря та картопляра, раба свого клаптика землі; поет
передав його тугу за нездійсненними людськими бажаннями.
Поема П. Каванаха "Великий Голод" (The Great Hunger) – є пристрасна оповідь про життя села в
різні пори року та кожного дня. Щирість образів, як і всебічне зображення духу та побуту селянства
Ірландії, приголомшують відвертістю та душевністю. Це руйнує стереотип у зображенні ірландського
селянина в часи культурного та літературного націоналізму як жертви, і зовсім не героя.
Патрік Магайра, головний персонаж поеми, є типовим фермером, який працює та живе заради
життя. Він поважний одинак, працює 14 годин до знесилля щодня. Він живе, щоб його "клаптик землі
залишався родючим", офіруючи своє особисте життя заради продуктивності землі. Мовчазний,
сторожкий та соромливий, він живе за заповітами своєї матінки, що успіх у житті вимірюється
високим урожаєм, що необхідно вчасно відвідувати мессу та сповідуватися й пильнувати свою
дошлюбну чесноту. Респектабельний за цими стандартами Магайра страждає від самоти та відчуття
того, що надто пізно зрозумів, що дозволив собі обдуритися щодо найціннішого в житті. Поема
розвінчує відомий міф про духовну спадщину Ірландії, який виправдовував колоніальне гноблення.
Метафоричне оформлення поеми наголошує провідну ідею та викриває підступну святенність і
лицемірство цінностей релігійних імперативів колоніальних часів, коли засуджувались духовність та
плотські бажання:
Глина є слово і глина є плоть
Тих, хто вирощують картоплю
І живуть, як механічні опудала...
Немає надії. Немає…
Голодний диявол
Верещить про апокаліпс глини…
Бог у Канаваха перетворився на спотвореного охоронця позашлюбної недоторканості у країні
пізніх та рідких шлюбів, де люди "зголодніли за життям" [4: 18].
Назва поеми й головний мотив картоплевирощування створюють хвилюючу аналогію між психочуттєвими та плотськими злиднями і прикрощами та голодомором, які призвели до спустошення
Ірландії в середині ХІХ ст. Складна система повторів, паралелізмів і контрастів, автентичність та
переконливість образів, використання системи яскравих лейтмотивів складають досить своєрідну
поліфонію звучання поеми й ведуть до повного злиття поетичної образності з філософською ідеєю
"Великого Голода". Поема стала своєрідною "ірландською відповіддю" "Безплідній землі"
Т.С. Еліота.
Письменники та поети старшого покоління, які входили до складу групи Ірландське Літературне
Відродження, були далекі від життя народу й не відчували гостроти почуттів та свідомості мас.
Дж.М. Сінг, Леді Грегорі, У.Б. Йєйтс сприймали ситуацію з позицій колоніального підходу до
етнічних та культурних цінностей Ірландії. В англо-ірландській літературі, особливо в поезії,
панувала тенденція до драматизації образу сільської Ірландії, канонізації культу "ірландськості", що
188

О.П. Подкоритова. Патрік Каванах і нова традиція в ірландській поезії ХХ століття

призвело до створення тотально-ірландської символіки, яка штучно виголошувала автентичні
національні цінності у противагу ідеї англійської колонізації. З’явилися образи, метафори, символи,
риторика в англо-ірландській поезії, які підкреслювали етнічність духу та його значення і створювали
враження "ірландськості", що суперечило дійсно ірландській традиції поетики та ліризму в літературі
на ірландській мові.
Таке поверхове тлумачення долі й ролі пригнобленої католицької Ірландії обурювало П. Каванаха,
бо він розумів, що сама ідея монолітності Ірландії була культурною вигадкою колоніального режиму.
І він став на шлях захисника поневоленої католицької Ірландії. Радикалізм та сміливість соціальнолітературної програми поета вперше знайшли відображення в поемі Lough Derg (1942 р.).
Поема аналізує складну збірну анатомію національної католицької душі та менталітету. Lough
Derg, острів неподалік узбережжя графства Донегал у Республіці Ірландія, відомий як місце
традиційного покутного паломництва ірландських католиків із часів середньовіччя. Довготривале та
виснажливе паломництво на острів стало для поета-аналітика культури мікрокосмом католицької
Ірландії. Він змалював чоловіків та жінок різних соціальних груп і місцевостей, як з півночі так і з
півдня, яких об’єднала одна спільна мета. Поет влучно й поетично-віртуозно створює молитви та
парадіює особливості заклопотанності та захоплення сучасних прочан. Пародійний тон молитов,
благань та поведінки паломників середнього класу католицької Ірландії, яка "замерзла без Європи"
під час другої світової війни й разом зрікалася від "Світу, Плоті, Диявола і від його Дому", свідчив
про свідомий вибір поета писати "поміж ненаписаних рядків" попередньої ірландської літератури,
щоб відтворити вразливу чутливість католицької Ірландії. П. Канавах свідомо руйнував міф про
етнічну символіку й безкомпромісно сформулював свій головний естетичний критерій –
"Ірландськість є формою антимистецтва". Провінційність не має своєї думки. Провінціал не довіряє
своїм очам, поки він не почує голос (думку) метрополії, – до якої звернені його очі, – що треба
думати, чи говорити з будь-якого приводу [5: 24].
У країні, де література була політизована понад століття, П. Каванах закликав залишити
мистецтву право бути незаангажованим: "The heart of a song singing it, or a poem writing it, is not
caring". Поет досяг уміння викликати саме потрібну, саме ту ноту із надірваної струни, коли банальна
фраза випромінює новий зміст, а звуки світяться і фарби співають.
Для Каванаха поезія – це бачення або словесне вираження того, що бачиш, але не соціальний чи
політичний документ. Він усіляко відокремлював літературу від догматів та різних кліше. Поет
прагнув здолати ворога зсередини, у собі. І тому у вірші Auditors In звучить:
Is verse an entertainment only?
Or is it a profound and holy Faith… [4].
Каламбур у назві вірша підкреслює серйозність теми. Літературна та загальнокультурна позиція
поета, як критика, нерозривно пов’язана з лірикою. Саме ліричні вірші найчастіше проголошують
естетичні погляди поета. "Якимось чином я маю віру, що поезія є містична і небезпечна річ" [4: 1]. А
веселість та легковажність виражають важливі й серйозні думки, як це відбувається, наприклад, у
вірші "Геть здоровий глузд" (To Hell with Commonsense), який звучить і зневажливо, і в одночас
повчально [4: 125].
Постать поета у творах останніх років виглядає ейфорійною, набуває звучання енергійної людини,
чиє життя буяє радістю буття та любов’ю до усього живого. Такою є збірка поезій "Давай
потанцюємо з Кіті Стоблінг" (Come Dance with Kitty Stobling). Це гімн веселощам та пустощам, гімн
усьому світові (збірка названа кращою збіркою поезії 1960 р.) [4: 123].
П. Каванах набув визнання за життя: схвальне й одностайне прийняття англійською літературною
критикою, палка підтримка молодими ірландськими поетами, сталий і зацікавлений попит на його
літературні твори, публікація збірок Collected Poems (1964 р.), Collected Pruse (1967 р.). Дякуючи долі
поет писав:
For most have died the day before
The opening of that holy door [4].
П. Каванах насправді вивів англо-ірландську поезію з тривалих кельтських сутінок у світло
сьогодення, яке дивує та бентежить. Дж. Монтег’ю визначив це так: поезія Каванаха "вивільнила нас
у темряву" [1]. Позбавлена своєї ролі в житті народу, своїх нагальних тем та концептів ірландська
поезія в нових умовах постала перед необхідністю створювати себе, вчитися плідно існувати і
творити у своєму рідному середовищі.
Визвольна спадщина П. Каванаха і його заповіт ірландським поетам закликають їх поринути у
витоки народної душі, позбавитися нанесених часом химер, уникати штучного звучання, довіряти
собі і покладатися на виклик часу та писати рідною мовою не соромлячись:
O Come all ye gallant poets – to Know it doesn’t matter
Is Imagination’s message – break out but do not scatter.
Ordinary things wear lovely wings – the peacock’s body is common.
O Come all ye youthful ports and try to be more human [4: 90].
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Своєрідний колорит, пластичність і надзвичайна виразність поезії П. Каванаха спираються на
персоніфіковану мову народу; поет суб’єктивно висвітлює усе, що пов’язане з його народом, часом,
подіями у житті країни. Мова поета різнобарвна і проста, бо живиться з народного джерела;
піднесено-величні алюзії змінюються місцевим говором; біблійні, сільські та міські образи
пересипаються образами з інших сфер життя. Несподіване поєднання часто несумісних образів
створює єдину гармонійно злагоджену картину, що приваблює і свідчить про багатство і глибину
ідиосинкратичних можливостей.
Тональний діапазон поезії П. Каванаха простягається від месіанської сатири в поемі The Great
Hunger, трагі-комічного сарказму в Who Killed James Joyce? до неоромантичних віршів, наприклад, To
the Man After the Harrow або Epic, або ліричних поезій – Canal Bank Walk, Bluebells for Love.
Визначаючи шляхи розвитку ірландської поезії, П. Каванах подав наступному літературному
поколінню приклад пошуку нетрадиційних сюжетів і засобів вираження. У статті "Ірландська
традиція" П. Каванах писав, що справжній поет не має вибору між віршами і мовчанням: віршування
лягає тяжким тягарем на поета за волею "вищих сил", воно – не відворотнє. "Поет не ганяється за
життєвим досвідом – досвід сам наздоганяє поета. Він не шукає краси і глибини; йому вручається і те
й інше" [4].
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Подкорытова Е.П. Патрик Каванах и новая традиция в ирландской поэзии ХХ века.
В статье рассматриваются условия и пути развития литературной традиции в
истории ирландской литературы. Анализируются художественно-философская
концепция и особенности творчества Патрика Каванаха, положившего начало новой
традиции в англо-ирландской поэзии ХХ века.
Podkorytova Y.P. Patrick Kavanagh and a new tradition in the Irish poetry of the XXth c.
The article examines the ways of the development of literary tradition in Irish literature in the course of the
historic development of the country. It focuses on the analysis of the artistic-philosophic concept and the
peculiarities of Patrick Kavanagh’s poetic work which became the basis for a new literary tradition in the
Anglo-Irish poetry of the XXth c.
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ЗМІНИ НАПРЯМКУ РУХУ ХУДОЖНЬОГО ЧАСУ
В РОМАНІ ЕНН ТАЙЛЕР "АМАТОРСЬКИЙ ШЛЮБ"
Стаття присвячена семантичному аналізу засобів відображення напрямку руху художнього часу в
романі Енн Тайлер "Аматорський шлюб", а саме: ретроспекцій, проспекцій, розшарувань часу та
темпоральних стрибків. Засоби розглядалися крізь призму їхнього лексичного представлення в тексті
та стилістичної ролі в зображенні сприйняття часу персонажами.
Сучасна наука відзначається особливою антропоцентричністю, тобто вміщенням людини та її
внутрішнього світу в середину своїх студій [1: 154]. Одним із напрямків сучасної психології в плані
вивчення співвідношення Людина − Час є дослідження відображення свідомістю людини
об’єктивного часу [2: 15], який, за Е. Гуссерлем та М. Хайдеггером, має три виміри: теперішнє
містить в собі минуле і майбутнє, ретенцію та протенцію, тобто є конституйованим минулим та
майбутнім, несе їх в собі, складається з них [3: 192, 205]. Минуле існує в нашій пам’яті (прожитих
роках і подіях, що їх заповнювали), в структурі нашої особистості та в характері, що склався в ті
далекі роки, коли минуле було теперішнім. Майбутнє невідоме, але люди не можуть не думати про
нього, а думаючи, не відтворювати його в їхніх планах, мріях, страхах і надіях [2: 106].
Художній твір – унікальна структурна організація трьох основних змістових універсалій тексту:
Людини, Часу і Простору [4: 96]. Свобода руху часу в уявних світах текстів принципово відрізняється
від можливості реверсії та акселерації часу в ментальному світі реально існуючої людини, адже автор,
що створює твір, знає події наперед [5: 147]. Швидкість/напрямок руху художнього часу змінюються
за бажанням автора/наратора/персонажа. Ці дивовижні якості розподіляються між 1) часом, що його
переживає персонаж чи оповідач, з одного боку, і, з другого, 2) часом зображуваним (автором,
оповідачем) [4: 89].
Читач живе в хронотопі, встановленому автором, який вільно пересуває ланки часового ланцюга,
оскільки наперед знає кожну з них [5: 147]. Поступальний рух художнього часу відзначається
"зубчастим" характером: у літературному творі наявний вихід за межі сюжетного теперішнього, який
здійснюється вертикальними зламами "вниз", "углиб", у минуле, що постає як ретроспекція, та
"уверх", у майбутнє – як проспекція [6: 11]. Ретроспекція – це повернення до минулого з поточного
моменту; проспекція – це визначення майбутнього наперед [4: 93]. Саме тому, що автор з самого
початку знає історії своїх героїв, він може в середині оповіді згадати кінець чи ввести минуле [4: 89].
Авторське всевідання про світ, що створюється ним, передбачає попередню "прожитість" ним тих
подій, які ще не відомі ні діючим в них особам, ні читачам. Це є основним чинником, що робить
можливим темпоральні злами в художньому тексті [7: 129-130].
Метою цього дослідження є вивчення темпоральних зламів як засобів передачі напрямку руху
часу в тексті роману сучасної американської письменниці Енн Тайлер "Аматорський шлюб" [8].
Актуальність дослідження полягає в тому, що композиційний рівень текстової структури та потенціал
уявлення часу можливого світу через організацію сюжету або не розглядався взагалі або епізодично
згадувався у зв’язку з вище вказаними текстовими категоріями проспекції та ретроспекції [5: 146].
На думку самої письменниці, в цьому романі вона здійснила подорож у часі: "The "time trip" I
made in writing this book was enormous fun, by the way... I do think that I took some risks with those swoops
across time... The Amateur Marriage is a book I’m proud of, and it’s probably the best written" [9: 311-312].
Окреслимо сюжет (систему подій, що складають зміст дії літературного твору [10: 431]) роману
Енн Тайлер. Тривалість сюжетного часу роману – 60 років. Цей часовий відрізок – це історія зустрічі,
одруження, подружнього життя, розлучення протагоністів Полін та Майкла та їхнього життя після
цього. Дія розпочинається одного грудневого дня 1941 року, коли молоді люди випадково
знайомляться у крамничці, в якій Майкл працює зі своєю матір’ю – вдовою місіс Ентон. За коротким
періодом зустрічей настає період перебування Майкла на фронті, листування з коханою, дострокове
повернення через поранення, одруження, народження дітей, радісні та сумні події подружнього
життя (смерть матері Майкла, зникнення на довгі роки дочки, суперечки з дружиною). Композиційно
роман побудовано так, що розрив подружжя відбувається саме в середині твору (6-а з 10 глав) та саме
посеред розгортання дії сюжетного часу – в день 30-ї річниці одруження. Друга половина сюжетного
простору присвячена спільному вихованню внука, незважаючи на другий шлюб Майкла.
У просторово-часовому континуумі аналізованого роману час рухається не суцільним потоком, а
зазнає темпоральних зламів. Під темпоральними зламами, вслід за В.А. Кухаренко, розуміємо вище
згадані 1) ретроспекцію (flash-back) та 2) проспекцію (flash-forward), а також 3) розшарування
© Череповська Т.В., 2007
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теперішнього часу (exfoliation of time), та 4) хронологічні стрибки [4: 89, 95] (chronological swoops)
[4: 89, 95; 9: 311].
Для Енн Тайлер характерною є відсутність сталої позиції (схеми розгортання сюжету), тобто
анахронія [11: 82]. Серед перерахованих темпоральних зламів в аналізованому романі найчастіше
зустрічається ретроспекція, що є характерним для наративної структури жанру сімейного роману,
адже сім’я являє собою ніщо інше як спогади [12: 4]. Звернення до минулого характерне для
письменників "південної школи", що відображає певну направленість до нього південного світогляду
[13: 15]. Оповідь щоразу повертається до минулого, яке допомагає встановити причинно-наслідкові
зв’язки, з’ясувати теперішній стан речей. Вибудовується певний ретроспективний коридор, який
відлунням з’являється знову і знову [11: 83]. Минуле, що інтенсивно воскрешається, надає
переконливості тому, що відбувається в сюжетному теперішньому [14: 114].
У моменти включення в текст ретроспекцій наративний ланцюг призупиняється, сюжетний
теперішній час консервується [7: 130] (60 ретроспекцій на 306 сторінок тексту). Незважаючи на
значну кількість ретроспективних вкраплень, їхній об’єм в тексті є незначним (від 1-2 речень до 4-х
сторінок), на відміну від інших романів Енн Тайлер, наприклад "Уроки дихання" [15], де
ретроспективні вставки загальним об’ємом 47 на 338 сторінок тексту займають по 30-50 сторінок, і де
основні події відбуваються в ретроспективному минулому, тоді як в сюжетному теперішньому часі
тривалістю один день мають місце лише тривіальні речі. На противагу цьому твору, основні події
роману "Аматорський шлюб" відбуваються в сюжетному теперішньому. Час від часу перед читачем
минають епізоди з минулого, що допомагають з’ясувати причини трагедій родини: втеча з дому
дочки, розлучення подружжя.
Виділяють 5 основних типів ретроспекції залежно від уведення в текст та функціонування в
ньому: 1) інтродуктивна (єдиним фрагментом вводить нового персонажа з історією його життя до
моменту входження у світ тексту); 2) кумулятивна (хронологічно непослідовно розкриває окремі
минулі події життя головних героїв, у процесі чого складається ланцюг ситуацій, що прояснюють
поведінку героя в теперішньому); 3) відновлювальна (відновлює істинний хід подій, повертаючись до
критичної точки, від якої їх розвиток був помилково витлумачений персонажами);
4) метанаративна/інклюзивна (вводить світ, чужий для художнього світу, що впливає на вигаданий
світ, надаючи йому достовірності, прикладом чого є ретроспективні включення газетних текстів,
особисті щоденники, листи); 5) ремінісцентна (герої поринають у спогади у зв’язку з асоціацією,
викликаною ситуацією в теперішньому часі) [6: 12-13]. Усі вони несуть різне функціональне
навантаження: інтродуктивна індивідуалізує персонаж; кумулятивна та ремінісцентна встановлюють
причинно-наслідкові зв’язки; відновлювальна виконує текстотвірну функцію; інклюзивна створює
враження достовірності [6: 12-13].
Домінуючими в романі є ремінісцентні ретроспекції (49 випадків), що пов’язано із задумом
автора зобразити еволюцію внутрішнього стану протагоністів (Майкла, Полін та їхніх дітей Джорджа
та Карен) у їхньому прагненні з’ясувати теперішній стан речей. Символічним є те, що старша дочка
Лінді, яка покинула дім батьків без жодних пояснень, такого прагнення не має: про її внутрішній світ
читач дізнається лише з роздумів її рідних. Це єдиний член родини, який живе "одним днем", не
пам’ятаючи про минуле і не замислюючись над майбутнім. Проте, саме Лінді стає поштовхом до
посиленої внутрішньої роботи інших персонажів (19 ретроспекцій пов’язані безпосередньо з нею).
Вона примусила батьків замислитись, що було не так у їхніх стосунках, що робило перебування
дочки в домі некомфортним. Таким чином, ремінісцентна ретроспекція демонструє дію обставин на
особистість через цілу систему причин та наслідків.
Інтродуктивна ретроспекція (5 випадків) вводить минуле персонажів до моменту їхнього
входження в текст, "підводячи" читача до сюжетного теперішнього та сприяючи глибшому
розумінню їхнього внутрішнього світу: знайомство Майкла та Полін; дитинство дочки Лінді; трагічне
життя місіс Ентон (матері Майкла); зустріч Майкла з майбутньою другою дружиною Анною;
знайомство Полін та Алекса Берроу, з яким вона мала епізодичний флірт під час шлюбу з Майклом.
Кумулятивна ретроспекція (6 випадків) допомагає з’ясувати деякі білі плями в житті персонажів
(причини похмурого характеру місіс Ентон; особисте життя Полін до зустрічі з Майклом;
перебування Майкла на фронті, листування з Полін, поранення; зміни в житті подружжя через
декілька років шлюбу; процес відчуження Лінді).
Вираження часу в мові сконцентровано в функціонально-семантичному полі темпоральності, яке
представлене засобами граматичними (система часів), лексичними (лексеми типу "вчора",
"сьогодні", "завтра"), синтаксичними – складнопідрядними реченнями [5: 144]. Ретроспекція в
романі представлена всім спектром минулих часів англійської мови: Past Indefinite, Past Continuous,
Past Perfect, Past Perfect Continuous, структурами used to do sth., would do sth. У текст роману
ретроспекція вводиться лексикою на позначення ментальної діяльності (to recall, to reflect, to
picture, a picture, memory, to rise up, to remind, to pass in mind, to occur, a thought, to believe, to wander
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(about thoughts), to remember, to search once mind for images, to know, to dredge up one memory, to
unearth a memory), темпоральною лексикою (on a Monday morning afternoon in December 1941; in
1935, two years later; life, a photo, in the evenings, every Sunday morning, at first, last Christmas, last
spring, last night, the very last moment, for a long time now, at the beginning of this school year, an hour,
super, no longer, over the years, once; back in 1957, for their fifteenth anniversary; a period, three months
every year, all these years, an evening the week before, years ago, a night, a flashback, twenty-two years
come next June, lately) власними назвами, що відкидають читача до попередніх подій
(антропонімами (Rodney, Richard, Lindy, Mrs. Anton, Anna, Kazmerows, Leo, Ernie, Johny Dymski,
Danny, Wanda Lipska, Katie Vilna, George, the Golka twins, the Szapp boys etc.), топонімами (St. Cassian,
Guilford etc.), складнопідрядними реченнями з підрядними часу.
Проспекція зустрічається в тексті аналізованого роману (та й взагалі в художній прозі) набагато
рідше, зазвичай це лише одна фраза – 1-2 абзаци [5: 148], але вона відіграє важливу текстотвірну
функцію, створюючи саспенс (зображувана проспекція) та сприяючи поглибленню характеризації
персонажа (проспекція переживана) [6:14]. Вона формує певний горизонт очікування читача, а
можливо, й самих героїв, щодо можливих шляхів розгортання подій [11: 83].
Виділяють 3 види зображуваної проспекції: 1) фактуальна (автор відтворює минулі для нього
події, результат яких, ще не зрозумілий читачеві, із самого початку відомий творцеві вигаданого
твору), 2) прямо направлена (автор не лише повідомляє про факти майбутнього, але й про майбутній
творчий процес: but I’ll speak about it later), 3) контрфактична (очікувана подія у майбутньому так і
не відбулася) [6: 13-14].
У тексті аналізованого роману прямо направлена проспекція відсутня. Єдиним прикладом
контрфактичної проспекції є зображення автором очкування Полін чоловіка, який пішов назавжди:
"He would be back. No question of that. As soon as he had cooled off he’d come back, sound asleep without
a care in the world … It was pitch-dark and silent, the insects quiet, no traffic, and Michael’s side of the bed
was empty" [8: 176-178]. Цей абзац містить контамінацію двох темпоральних зламів: ретроспекції та
проспекції. Переконаність у тому, що чоловік повернеться, межує зі спогадами про сварки в
минулому. Таке зіткнення різних часових пластів сприяє вираженню внутрішнього стану персонажа.
Зигзагоподібне розгортання подій відновлює стан його глибокого сум’яття [14: 114].
Фактуальна проспекція налічує 9 прикладів. "Had he realized, even then, that this time Lindy was
gone for good? " [8: 126] – так автор повідомляє читача про те, що дочка Ентонів не повернеться, хоча
попереду ще 30 сторінок надій та очікувань до моменту повного усвідомлення, що Лінді не
повернеться. Наступний уривок містить 2 фактуальні проспекції в одному реченні: "There was a
reverent, alert silence, as if everyone understood that this moment was significant – even the girl with the
handkerchief, the one Wanda has called Anna …" [8: 6]. Перша полягає в тому, що автор, забігаючи
наперед, повідомляє читача про події, які наперед достеменно відомі лише йому одному: зустріч
Майкла та Полін матиме довготривалі наслідки. Друга проспекція є прихованою: автор знає, що
дівчині Анні, що супроводжувала Полін, судилося через 30 років стати його другою дружиною, а
читач про це навіть не здогадується.
Наступна згадка про Анну відбувається на 46 та 206 сторінках роману у вигляді переживаної
проспекції з використанням нереального умовного способу (unreal conditional): "Anna Grant had
married a colonel and moved to Arizona. "You remember Anna, the girl who played the piano at your
wedding," Wanda said. Michael said, "Sure," for of course he remembered Anna – her archless, level
eyebrows and smooth brown turned-under hair. He was surprised by a twinge of wistfulness. "Why could not
he have fallen for a woman like Anna Grant? " he wondered. His life would have been so simple and serene!
" [8: 46-47] та "And yet, in some part of his mind, Anna had always stood for the way things might have
been if he had chosen differently … He and Anna would have had a mature and considered courtship, and
they would have married in a dignified ceremony and produced children who were more related to him,
somehow" [8: 206-207]. Роздуми про Анну спричиняють інші припущення: "Sometimes he fantasized
that at the very end of his life, he would be shown a sort of home movie of all the roads he had not taken and
where they would have end … Oh, all these forks, forking again and yet again!" [8: 206]. Такий прийом
проектування неможливого майбутнього давно минулих подій або неіснуючих померлих людей
характерний для творчості Енн Тайлер. Численні "якщо" ситуації повертають сюжет в минуле (а що
могло статися тоді?) [11: 83].
Сон можна також розглядати як проспекцію, виражену онейроїдом [16: 6] ("онейроїд" (гр. oneiros
– сновидіння) – чудернацька суміш фрагментів відображення реального світу і яскравих
фантастичних уявлень, подібно до того, як це відбувається уві сні [17: 346]). На початку останньої
глави Майкл побачив сон "that had the landscape of a fairy-tale – soft green hills and valleys, little thread
of a road winding toward the horizon. The atmosphere of the dream colored his early morning" [8: 295].
Читач знаходиться у стані очікування, не знаючи що означатиме для протагоніста цей сон. Розв’язка
наступає в кінці роману, коли Майкл, під впливом спогадів про покійну Полін, відчуває потребу
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пройти по старій дорозі до їхнього першого дому: "In this dream last night, he was walking through a
misty valley trying to find his way home. Somebody was helping him, a beautiful golden-haired woman with
a wand." [8: 298]. Закінчується роман продовженням сну-проспекції – мрією, грою уяви: "He could
almost pretend to himself that Pauline had still been alive all this time, pursuing her own routine, in her own
corner of the world. He could imagine her in the front yard of the house, which lay just around the next bend
… When his footsteps drew closer … she would stop work to listen, and when he came into view she would
straighten, shading her eyes with one hand. "Is it you?" she would ask. "It’s you! It’s really and truly you!"
she would cry, and her face would light up with joy" [8: 305-306].
Основну роль у створенні проспекції відіграє не граматичний час (використовується увесь
спектр часових форм, єдина граматична модель відсутня), а лексичні темпоральні та ментальні
сигнали: silence, a moment, on the deathbed, to realize, as soon as, a dream, to pretend, long afterward,
even then, to know.
У романі присутні сегменти тексту, в яких час зазначається з точністю до хвилини. Їх можна
вважати, на думку С.Р. Авраменко, емоційними дескрипторами, які імплікуть збуджений емоційнопсихічний стан індивіда, що живе в хронотопі цієї ситуації [16: 6]. Приклади такого розшарування
теперішнього, тобто співіснування різних і разом з тим співіснуючих пластів часу: теперішнє,
теперішнє миттю раніше ... [5: 144], є в 3-й, 4-й, 5-й та 6-й главах, де протагоністи переживають
найбільші емоційні потрясіння: проблеми в шлюбі, очікування Лінді, яка втекла з дому, та розлучення
Полін та Майкла. Так, четверта глава, присвячена втечі Лінді, загальним обсягом 25 сторінок містить
20 прикладів розшарування теперішнього з наступними часовими маркерами: supper, last night, six,
six-thirty, a while after, seven last night, seven this morning, 8:25, at breakfast, a moment later, after they got
home from church, seventeen hours, three p.m., twenty hours, this afternoon, four o’clock today, twenty-one
hours, four-seventeen, twenty-four hours, supper on Sunday. Час, що детально фіксується, підкреслює
загострене почуття часу протагоністами, які переживають серйозну душевну кризу.
Прямо протилежним засобом зображення руху часу в романі "Аматорський шлюб" є
хронологічні стрибки. Роман поділено на 10 глав. Кожна наступна глава – це стрибок на декілька
років вперед. Так, якщо перша глава закінчується шлюбною церемонією Полін та Майкла, то в
наступній вони очікують другу дитину. В третій подружжя має вже трьох дітей, а в четвертій
стикаються з проблемами втечі 18-річної дочки з дому. В п’ятій художній час зазнає найбільших
метаморфоз: якщо в попередній главі час розшаровується, тягнеться невимовно довго внаслідок
очікування Лінді, детально фіксується, то в цій він поступово набуває обертів й летить "так, що його
годі спинити" [4: 89]: на п’яти сторінках тексту часові маркери "at first", "any moment", "today",
"tomorrow", "the day after tomorrow", "next week", "weeks", "every day", "months" змінюються більш
віддаленими в часі: "family milestones", "Labor Day", "Christmas Eve 1961", "Christmas morning",
"Pauline’s birthday", "1963", "Pauline’s mother’s funeral", "George and Sally’s wedding", "May of 1968"
[8: 128-132]. Лише 6 абзаців відокремлюють наступні приклади, які демонструють стрибок часу на 7
років: "But she was only eighteen! She was alone in the universe!" [8: 131] та "What would she look like
now? She was almost twenty-five years old" [8: 131]. Стрибки часу в наступних главах відбуваються з
часовими інтервалами 4, 6, 12 та 11 років. Пробіли у знаннях читача заповнюються ремінісцентними
ретроспекціями.
Таким чином, автор використовує весь спектр засобів на позначення руху художнього часу в
романі "Аматорський шлюб", які в поєднанні та взаємо доповненні створюють дивовижні часові
метаморфози, що відображають різні настрої протагоністів та зміни у їхньому сприйнятті часу.
Дослідження руху художнього часу в сучасній прозі можна продовжити в плані вивчення зміни
його швидкості залежно від авторського задуму.
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Череповская Т.В. Изменения направления художественного времени в романе
Энн Тайлер "Аматорский брак".
Статья посвящена семантическому анализу способов изображения направления движения
художественного времени в романе Энн Тайлер "Аматорский брак", а именно: ретроспекций,
проспекций, расслоений времени и темпоральных скачков. Средства рассматривались с точки зрения
лексической представленности в тексте и стилистической роли в передаче восприятия времени
персонажами.
Cherepovska T.V. Changes in fictional time movement in Anne Tyler’s novel "The Аmateur marriage".
The article is devoted to the semantic analysis of the means showing changing of fictional time direction in
the novel "The Amateur Marriage" by Anne Tyler, namely: retrospections, prospections, exfoliations of time
and temporal swoops. The means were considered through the prism of their lexical representation in the
text and their stylistic role in showing the perceiving of time by the characters.
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СЛОВОТВІРНІ ОДИНИЦІ У СТРУКТУРІ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ
ІНСТРУМЕНТАЛЬНОСТІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (ДІАХРОННИЙ АСПЕКТ)
У статті висвітлено питання системного вивчення дериватів з інструментальною семантикою та
визначення їх місця у структурі функціонально-семантичного поля інструментальності в англійській
мові. Досліджено способи словотворення, дериваційні моделі та визначено фактори, що влинули на
еволюцію інструментальних дериватів упродовж VII-XVII ст.
У сучасній функціональній граматиці дедалі більшого значення набуває історичний підхід до
вивчення мовних одиниць, що сприяє поясненню процесів становлення та еволюції функціональносемантичних полів (ФСП) у конкретних мовах на різних етапах їх розвитку [1: 244-250; 2].
Інструментальність є відмітною ознакою сукупності різнорівневих мовних одиниць, які
інтегруються на підставі їх спільної функції. Загальним значенням функціонально-семантичної
категорії інструментальності (ФСКі) є опосередкований характер цілеспрямованої дії суб’єкта на
об’єкт. ФСКі є підґрунтям для моделювання функціонально-семантичного поля інструментальності
(ФСПі) – певним чином організованої системи елементів лексичного, словотвірного та граматичного
рівнів [3: 146].
Особливості функціонування словотвірних засобів вираження інструментальності досліджувалися
на матеріалі сучасних російської, української та німецької мов [4; 5; 6; 7; 8; 9], тоді як діахронний
аспект цієї проблематики, зокрема в англістиці, залишається нерозкритим. Важливим завданням
видається вивчення з функціонально-семантичних позицій словотвірних реалізацій ФСКі в
англійській мові VII-XVII ст. Актуальність нашого дослідження зумовлена потребою системного
вивчення словотвірних одиниць з інструментальною семантикою з метою визначити місце останніх у
структурі ФСПі в історії англійської мови.
Об’єктом дослідження є словотвірні засоби маніфестації інструментального змісту в давньо-,
середньо- та ранньоновоанглійській мовах. Матеріалом слугують текстові фрагменти, виділені
методом суцільної вибірки з пам’яток писемності окреслених періодів. Окрім того, використано
матеріал словників, побудованих на історичних принципах (загальна кількість прикладів – 624).
Структурна організація ФСПі залежить від особливостей функціонування форм інструментальної
категорії. Розрізняють предметну інструментальність (ЗНАРЯДДЯ) та непредметну (СПОСІБ).
ЗНАРЯДДЯ – це предмети, за допомогою яких суб’єкт цілеспрямовано виконує певну дію. Під
СПОСОБОМ розуміють процедуру, прийом виконання дії, окрему операцію. Відрізняючись
субстанціонально як процес і предмет, СПОСІБ і ЗНАРЯДДЯ об’єднуються функціонально своїм
інструментальним відношенням до дії та виступають як ЗАСІБ її виконання. Відповідно, ФСП
інструментальності має поліцентричну структуру, яка містить два мікрополя – ЗНАРЯДДЯ та
СПОСІБ [3: 146].
Мовні одиниці ФСПі, зокрема словотвірні, вивчаються з опорою на поняття "інструментальна
категорійна ситуація". За О.В. Бондарком, загальна сигніфікативна ситуація висловлення складається
із комплексу категорійних ситуацій, одна з яких може бути домінуючою, а інші – фоновими. При
домінуванні у висловленні інструментальної ситуації (ІС) акцентується момент опосередкування в
цілеспрямованій дії суб’єкта (агенса) на об’єкт (пацієнс). ІС репрезентує інструментальну категорію,
спираючись на елементи різних мовних рівнів, що взаємодіють у висловленні. Важливе місце в ІС
відведено предикатам цілеспрямованої дії, які визначають не тільки семантичні ролі учасників (агенс,
пацієнс, інструмент та ін.), але й лексико-семантичні характеристики слів, що заповнюють аргументні
позиції, зокрема інструментальну [10; 11: 125]. Наведемо декілька прикладів інструментальних
ситуацій, у яких ФСКі реалізується елементами словотвірного рівня:
(1) bot I haue na tome ham to mouþ (Cursor Mundi) – "Але в мене немає часу говорити про нього";
(імен. mouþ – "рот").
(2) <…> how am I beguiled! (Shakespeare, Twelfth Night) – "Як мене ошукують [дурять за допомогою
хитрощів]!"; (сер.-англ. дієсл. gilen – "зраджувати").
(3) <…> mid eoferspreуtum (Beowulf) – "за допомогою спису для полювання на вепрів"; (імен. eofer +
spreyt).
(4) How they foyne with daggers and with swerdys (Lydg. ST, Arun 119). – "Як вони вдарили
кинджалами та мечами"; (імен. OF. dague).
(5) Chyppynge of ledyr or clothe, or other lyke (Prarv., Hrl. 221) "Обрізання шкіри, полотна чи
чогось подібного"; MED: (1440) chippinge – дія, пов’язана з різанням чи обрізанням за
допомогою гострого інструмента (дієсл. chip – "рубати, обрізати").
© Андрушенко О.Ю., 2007
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У реченнях (1)-(2) предикати цілеспрямованої дії to mouþ і to beguile є словотвірними одиницями,
що експлікують відповідно ЗНАРЯДДЯ і СПОСІБ дії. Категорія інструментальності у прикладах (3)(5) реалізована іменниками-дериватами, які в таких ІС є аргументами предикатів цілеспрямованої дії.
Такі похідні слова вживаються в нашому матеріалі при вираженні як ЗНАРЯДДЯ (3)-(4), так і
СПОСОБУ дії (5).
Зазначимо, що вивчення одиниць словотвірного рівня ФСПі потребує не тільки функціональносемантичного дослідження останніх як учасників ІС, але й словотвірного аналізу: виявлення твірної
основи похідного слова, визначення його форманта, тлумачення словотвірного значення та
встановлення способу деривації. Така особливість зумовлена проміжним положенням, яке займає
словотвірний рівень відносно лексичного та граматичного рівнів ФСП інструментальності [12].
Лексичні характеристики інструментальних дериватів обов’язково враховуються у процесі
семантичного виведення похідних основ від твірних. Наприклад:
(6) Ø: næglian – "забивати цвяхами" (імен. nægel – "цвях"); hlidan – "закривати кришкою" (імен. hlid
– "кришка");
(7) for-: fordīcian – "оточити ровом" (дієсл. dīcian – "рити канаву").
З іншого боку, словотвірний рівень ФСПі має тісні зв’язки із граматичним (морфологічним, на
підставі забезпечення частин мови певними стандартними афіксами, та синтаксичним як підґрунтям
більшості словотвірних процесів) [1].
Відомо, що в історії англійської мови відсутні спеціалізовані засоби словотворення, які передають
інструментальне значення, оскільки словотворчі форманти переважно багатозначні й не мають чіткої
акціональної спрямованості. Однак окремі з них можуть впливати на семантику твірної основи,
актуалізуючи при цьому значення ФСКі. Для інструментальних дієслів це префікси be-, for-, on-, æt-,
dis-(de-), en-(em-) та суфікси -s-(ian), -ise(-ize).
Префікс be-(bi-) належить до давньоанглійських префіксів: bedīcian – "укріпити за допомогою
стіни" (дієсл. dīcian – "рити канаву"); begirdan – "підперезуватися [паском]" (дієсл. girdan –
"пов’язати навкруги"). У середньоанглійській мові (поч. ХІV ст.) нами зафіксовано вживання цього
префікса при утворенні інструментальних дієслів, твірною основою яких є французькі запозичення:
bi-gīlen – "ввести в оману" (від. дієсл. gilen – "зраджувати"; OF. guiler). Відмітимо, що найбільш
продуктивний при створенні інструментальних дієслів давньоанглійський префікс be- зберігся і в
сучасній англійській мові [13: 79-81; 14: 104-105]. Напр.: beguile.
Префікс for- притаманний інструментальним дієсловам з деструктивною семантикою. Наприклад:
forbiernan – "знищувати вогнем" (дієсл. biernan – "горіти"). У середньоанглійській мові він перестав
виступати активною словотвірною моделлю, і хоча на початку XIV ст. ще зустрічаються такі
новоутворення, як for-hang – "стратити шляхом повішання" (дієсл. hang – "вішати"), у
ранньоновоанглійській мові вони вийшли з ужитку [15: 181].
Малопродуктивним при створенні інструментальних дериватів в давньоанглійській мові слід
вважати префікс on-, напр.: ongierwan "одягати [за допомогою одежі]" (дієсл. gierwan –
"підготувати"), ondrædan – "лякати [жахом]" (дієсл. drædan – "лякатися"), ondræncan – "п’янити
[вином]" (імен. drænc – "напій"). У ранньосередньоанглійській мові зустрічаються лише окремі
приклади його вживання: on-tenden "спалювати на вогні" (дієсл. tenden – "розпалювати") .
Локативний префікс æt- в інструментальних дієсловах нами зафіксовано лише в давньоанглійській
мові: ætgeniman – "забирати силою" (дієсл. geniman – "забирати").
Наприкінці XIV ст. в англійській мові з’являються похідні інструментальні дієслова
романського/латинського походження з префіксами dis-(de-) та en-(em-, an-) [14: 105; 16: 106; 17: 252].
Напр.: dis-crāsen – "вразити хворобою" (ML. discrāsiare). У ранньоновоанглійській мові дериваційні
моделі з префіксами dis-(de) та en-(em-, an-) поширюються на давньоанглійські твірні основи.
Привертає увагу той факт, що префікс dis- найчастіше зустрічається у мовленні аристократичних кіл.
Так, В. Шекспір вживає такі деривати виключно з метою характеризувати мовлення людей, що
належать до верхівки суспільства [18: 208-209].
Показово, що інструментальні дієслова-деривати, утворені за допомогою префіксації, експлікують
у нашому матеріалі переважно СПОСІБ дії.
Предикати з інструментальною семантикою, що утворювалися в давньоанглійській мові за
допомогою суфіксації, репрезентують як ЗНАРЯДДЯ (8), так і СПОСІБ (9) дії. Напр.:
(8) -s-(ian): metsian – "годувати їжею" (імен. mete – "їжа");
(9) -s-(ian): egsian – "примушувати страхом = лякати" (від імен. ege – "страх").
Слід зазначити, що у середньоанглійській мові суфікс -s- вийшов з ужитку, поступившись суфіксу
романського походження -ise-(-ize-) [19: 252]. Пор.: сер.-англ. cauterizen (ML) – “припікати” (імен.
cauterie – "припікання"; Lat. cautērium); рнн.-англ. anatomize – "анатомувати" (імен. anatomy –
"анатомування").
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Найбільш продуктивною моделлю для дієслів, що експлікують ЗНАРЯДДЯ дії, на наш погляд,
слід вважати конверсію. Наприклад:
(10) двн.-англ. clawan – "дряпати пазурами" (імен. clawu – "пазур"); glæsen – "склити" (імен. glæs – "скло");
(11) сер.-англ. botonen (1385 р.) – “прикрашати ґудзиками” (імен. boto(u)n – "ґудзик"; OF.
boutoner); borduren (1425 р.) – "обрамляти" (імен. bordure – "облямівка"; OF. bordёure);
(12) рнн.-англ. to shoe – "підкувати" (імен. shoe – "підкова"); to bar – "закрити ґратами" (імен. bar –
"ґрати").
Зауважимо, що з другої половини XIV ст. базою для інструментальних дієслів, що утворювалися
шляхом конверсії, стали іменники, запозичені з латини та французької.
Конверсія, як спосіб творення іменників з інструментальною семантикою, виявлена нами в пам’ятках
середньоанглійського періоду при експлікації ЗНАРЯДДЯ (13) і СПОСОБУ (14) дії. Напр.:
(13) Forwroght wit his hak and spad Of him-self he wex al sad (Cursor Mundi, 1239-1241 рр.) "Сам
скоївши злочин мотикою та заступом, він засмутився"; hak, hakke – “важке сільськогосподарське
знаряддя з довгою ручкою і поперечним лезом для копання” (від дієсл. hakken – “копати").
(14) For I mi dowhter schal tomorwe Tohewe and brenne..Thurgh min avou (Gower, Confesio Amantis)
– "Тому що клятвою моєю я зобов’язаний вбити і спалити на вогнищі свою доньку"; avou(e) –
"клятва" (від дієсл. avouen – "клястися"; OF. vouerl).
Такі деривати нечисленні в середньоанглійській мові, набувають поширення в
ранньоновоанглійський період.
Іншим способом деривації інструментальних іменників є суфіксація. У давньо- та
середньоанглійській мовах спеціалізовані ЗНАРЯДДЯ утворювалися від дієслів шляхом додавання до
твірної основи суфікса -el(s). Напр.: двн.-англ. cnyttels – "голка" (дієсл. cnyttan – "зв’язувати"); brædels
– "покривало" (breadan – "покривати"); сер.-англ. bindel – "кріплення для коліщатка" (дієсл. binden –
"зв’язувати"; двн.-англ. bindan); dibbel – "кіл" (дієсл. dibben – "опускати"). Внаслідок фонетичних змін
цей суфікс перетворився на -le у ранньоновоанглійській мові. Напр.: handle – "держак".
У пізній середньоанглійській мові інвентар суфіксів для позначення ЗНАРЯДДЯ дії розширюється
завдяки переходу інструментальних функцій від -el(s) до давньоанглійського суфікса -er(e). Цікавим є
те, що протягом VII-XI ст. референти, утворені від твірної основи шляхом додавання агентивного
суфікса -er(-our), позначали переважно осіб – представників певної професії [19: 52-53]. Спорадично
вони переосмислювалися як ЗНАРЯДДЯ-істоти й заповнювали інструментальну позицію у
висловленні. Як результат, відбувався метонімічний перенос із назви особи-працівника на
спеціалізоване ЗНАРЯДДЯ його праці [20: 298]. Напр.:
(15) gravere (двн.-англ. grafere) а) гравер; б) гравірувальний інструмент (1413 р.);
(16) beter (двн.-англ. beatere) а) той, хто б’є батогом; б) інструмент для биття (1338 р.).
З іншого боку, поширення в мові XIV ст. похідних із романських мов, що містили в собі такий
суфікс та позначали спеціалізовані ЗНАРЯДДЯ (angler – "наріжний камінь" = міцний камінь, що
зв’язує стіни будівлі та підтримує її; OF anglere, L. Lapis angularis), на наш погляд, також вплинуло на
появу -er(-our) в номенклатурі інструментальних суфіксів (XV ст.). Напр.:
(17) 1407 р.: framer – "теслярський інструмент" (дієсл. framen – "прикріплювати");
(18) 1410 р.: gresour – "великий камінь, що використовують для загострення інструментів муляра".
У ранньоновоанглійській мові деривати з суфіксом -er поширюються й навіть експлікують
СПОСІБ дії. Напр.:
(19) <…> Bedlam beggars who <…> with this horrible object, from low farms, | poor pelting villages,
sheep-cotes and mills, | sometime with lunatic bans, sometime with prayers, | enforce their charity
(Shakespeare, King Lear 2.3).
СПОСІБ дії в окремих випадках реалізований за допомогою іменників з абстрактною семантикою
із суфіксом -ung (-ing) [21: 122]. Напр.:
(20) двн.-англ. bæting – "мотузка; предмет, який використовують для утримування чого-небудь"
(дієпр. ІІ bætte – "затиснений");
(21) сер.-англ. batering – "дроблення" (дієсл. bat(e)ren – "дробити");
Значна кількість давньоанглійських словотвірних іменників, що вживалися для експлікації
ЗНАРЯДДЯ дії, утворювалася шляхом словоскладання. Як свідчить аналіз матеріалу, найбільш
поширеними є ЗНАРЯДДЯ-композити у поетичних творах як результат спеціального стилістичного
прийому акцентуації певної властивості предмета (кенінги). Типовими дериваційними моделями при
цьому є N+N>N (22), Adj+N>N (23) та V+N>N (24). Напр.:
(22) beado-wæpen, beadu-lyma – "меч"; boge-fydder – "сайгак";
(23) gealo-rand – "щит";
(24) ceorf-æx – "сокира".
За даними Д. Кастовські, композити складають третину лексики давньоанглійської поезії [22: 172].
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З відмиранням специфічного поетичного жанру в мові XII ст. більшість композитів вийшла з ужитку
[23: 57]. У середньоанглійський період творення нових номінативних одиниць шляхом
словоскладання є менш поширеним внаслідок появи великої кількості слів іншомовного походження,
що виражали ЗНАРЯДДЯ, напр.: ampole – "посудина для зберігання священного масла", arblaste –
"пристрій для метання снарядів". Лише частина композитів залишилася на позначення
спеціалізованих ЗНАРЯДЬ:
(25) N+N>N: al-gel "спис для лову риби";
(26) Ncomp+N>N: axel-tre nail "вісь для скріплення колісного валу";
(27) V+N>N: boche-vampe "інструмент чоботаря", groupen iren "знаряддя для рифлення".
У ранньоновоанглійській словоскладання знову поширилося, однак не настільки, як у
давньоанглійській мові. Головними словотвірними моделями для ЗНАРЯДДЯ є N+N>N (28), Ns+N>N
(29) та V+N>N (30), напр.:
(28) nether-stocks – "наколінники"; goose-pen – "гусяче перо";
(29) ratsbane – "щуряча отрута";
(30) wain-ropes – "мотузки для воза, в який впрягають бика".
Слід додати, що у середньоанглійських пам’ятках нами виявлені поодинокі випадки вираження
інструментального значення шляхом компресивного словоскладання (телескопії). Напр.:
(31) chytelle (1387 р.) – "інструмент для копання" (імен. chiles + thwitel).
Словотвірні засоби позначення інструментальності в англійській мові VII-XVII ст. є
конституентами мікрополів ЗНАРЯДДЯ та СПОСОБУ (табл.1):
Таблиця 1.
Словотвірні засоби експлікації ФСКі в англійській мові VII-XVII ст.
Конституенти ФСПі (624 одиниці)

мікрополе ЗНАРЯДДЯ

мікрополе СПОСІБ

Словотвірні

Спосіб

Словотвірн.-

двн.-

сер.-

рн.-

двн.-

сер.-

рн.-

одиниці

словотворення

англ. модель

англ.

англ.

англ.

англ.

англ.

англ.

be+V>V

-

-

-

30

14

10

for+V>V

-

-

-

10

4

-

on+V>V

-

-

-

2

1

-

æt+V>V

-

-

-

1

-

-

dis+V>V

-

-

-

-

15

17

en+V>V

-

-

-

-

23

31

N+s(ian)>V

2

-

-

1

-

-

N+ize>V

-

-

-

-

1

4

21

55

62

5

2

1

Дієслова-деривати

префіксація

суфіксація

конверсія

N>V

199

Іменники-деривати

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 32. Філологічні науки

Конверсія

V>N

-

5

7

-

1

1

суфіксація

V+el(s)>N

3

5

5

-

-

-

V+er>N

-

4

12

-

-

1

N+er>N

-

6

5

-

-

-

V+ung>N

-

-

-

5

5

4

N+N>N

86

44

57

7

-

-

Adj+N>N

2

1

-

-

-

-

V+N>N

8

16

19

-

-

-

>N

-

1

2

-

-

-

словоскладання

телескопія

Аналіз матеріалу показує, що різним за способом словотворення та словотвірними моделями
інструментальним дериватам (дієсловам та іменникам) притаманний яскравий мовний характер
вираження інструментального змісту. Динаміку розвитку елементів словотвірного рівня обох
мікрополів відображають кількісні показники частотності вживання певних словотвірних одиниць у
давньо-, середньо- та ранньоновоанглійський періоди.
Висновки. Англійська мовна система VII-XVII ст. наділяє деривати властивістю конкретизувати та
спеціалізувати їх інструментальне значення при вираженні як ЗНАРЯДДЯ, так і СПОСОБУ дії.
Показово, що дієслова з префісальною моделлю деривації є конституентами мікрополя СПОСОБУ,
тоді як іменники-композити домінують у мікрополі ЗНАРЯДДЯ. Частина словотвірних конституентів
наявна в обох мікрополях, що свідчить про існування спільних сегментів мікрополів ЗНАРЯДДЯ та
СПОСОБУ, функціональне поєднання яких утворює ЗАСІБ виконання дії. Еволюція одиниць
словотвірного рівня ФСПі в англійській мові VII-XVII ст. відбувалася під впливом як внутрішніх
(зміни в системі словотворення), так і зовнішніх (зникнення жанру давньоанглійської поезії,
іншомовні запозичення і т. ін.) факторів. Перспективою подальших розвідок слід вважати
порівняльний аналіз діахронних процесів у словотвірному рівні ФСП інструментальності на різних
етапах розвитку англійської мови.
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Андрушенко Е.Ю. Словообразовательные единицы в структуре функциональносемантического поля инструментальности английского языка
(диахронический аспект).
В статье освещены вопросы системного изучения дериватов с инструментальной семантикой и
определения их места в структуре функционально-семантического поля инструментальности
английского языка. Исследованы способы словообразования, деривационные модели и определены
факторы, которые повлияли на еволюцию инструментальных дериватов в VII-XVII вв.
Andrushenko O. Yu. Derivatives in INSTRUMENT functional-semantic field structure of
the English language (diachronic aspect).
The article focuses on INSTRUMENT derivatives system study and their place determination in
corresponding functional-semantic field in the course of the English language historical development. It
centers on INSTRUMENT derivationmeans and model as well as factors that influenced upon INSTRUMENT
derivatives evolution in VII-XVII centuries.
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ЗАПОЗИЧЕННЯ У СКЛАДІ АНГЛОМОВНОГО ВІЙСЬКОВОГО ЛЕКСИКОНУ
У статті проведено дослідження іншомовних запозичень у військовій підмові в діахронічному
аспекті. У статті встановлюються кореляції між військовими історичними подіями та
поповненням військового лексикону словами іншомовного походження. Визначаються процеси
асиміляції запозичень і типи словотворення.
Одним із чинників, який забезпечує розвиток мови, є іншомовний уплив, що виявляється в процесі
запозичення нових понять і лексичних одиниць. Явище запозичення пов’язане зі зовнішніми
факторами розвитку мови, оскільки воно виражає мовні контакти, що виникають внаслідок
спілкування між носіями мови. Однак під впливом зовнішніх щодо мови причин запозичення,
вступаючи у взаємодію із мовними одиницями мови-реципієнта, зазнають змін або ж різних форм
освоєння в цій системі, що зумовлені вже не зовнішніми чинниками, а внутрішніми. Отже, в процесі
запозичення відбувається взаємодія зовнішніх і внутрішніх факторів розвитку мови.
Лексика є найбільш рухливою і проникливою для іншомовних запозичених слів мовною
підсистемою. Відкритий характер та динамізм лексики особливо чітко спостерігаються при вивченні
її історичного розвитку.
Дослідження запозичених лексичних одиниць здійснюється за декількома напрямками: вивчення
причин і джерел запозичень, аналіз лінгвальних характеристик запозичених лексем та ступеня їх
асиміляції у мові-реципієнті. Запозичені елементи підлягають адаптації до умов фонетичної,
граматичної, семантичної та графічної систем мови-реципієнта. Як зазначає Я.А. Голдованський, на
шляху до повного лексичного засвоєння слово проходить три етапи:
1) етап інновації, первісного вживання слова в контексті мови-реципієнта;
2) етап віртуалізму, розповсюдження слова серед невеликої групи носіїв мови;
3) етап неологізму, вживання слова більшостю носіїв мови-реципієнта [1: 18].
Ступінь асиміляції лексичної одиниці може варіюватися: від повного її несприйняття до повного її
включення до мовної парадигми, тобто повної граматичної інтеграції слова, що залежить від певних
екстралінгвальних та лінгвальних чинників.
Англомовні військові лінгвальні інновації ХХ – початку ХХІ століття складають одну з найбільш
значних соціофункціональних лексичних груп цього періоду. У зв’язку з цим постають актуальні
питання визначення шляхів поповнення військового лексикону, одним із яких є процес запозичення.
Метою статті є дослідження іншомовних запозичень у складі англомовного військового лексикону
в діахронічному аспекті. Мета роботи зумовлює необхідність вирішення таких завдань:
– визначення екстралінгвальних чинників, що впливають на процес запозичення іншомовних
лексичних одиниць у військовій сфері;
– встановлення кореляцій між військовими історичними подіями та поповненням військового
лексикону запозиченими словами;
– виявлення процесів асиміляції запозичень і типів їх словотворення у військовій підмові.
Об’єктом дослідження слугують військові запозичені лексичні одиниці, які увійшли до
англійської мови протягом ХХ – на початку ХХІ століття. Предметом вивчення є структурні й
семантичні особливості іншомовних запозичень у військовій підмові.
Матеріалом дослідження виступають дані, зафіксовані словниками Д. Алджео [2], Р. Боуера [3],
П. Діксона [4]. Приклади лексичних одиниць, що наводяться у статті, знаходять відбиття у
вищезазначених лексикографічних джерелах і супроводжуються приблизними датами входження до
мови.
Під військовим терміном ми розуміємо слово або словосполучення, яке співвідноситься з певним
поняттям у галузі військової справи (військової науки, техніки, життєдіяльності військ і под.) і є
обмеженим спеціальною сферою вживання в значенні, регламентованим його дефініцією. До
військової нетермінологічної лексики відносяться різні соціально-функціональні класи слів, які
використовуються в мовленні військових у неофіційному спілкуванні, і які ми об’єднуємо під
терміном "жаргонізми".
Екстралінгвальний підхід до походження та еволюції військової лексики дає можливість виявити
причинну зумовленість вживання того чи іншого іноземного слова у мові військових і отримати
таким чином нові дані про створення й семантику військових термінів і жаргонізмів. Проведене нами
соціолінгвістичне дослідження англомовних військових лінгвальних інновацій ХХ – початку ХХІ
століття виявило певні кореляції між розвитком окремих галузей військової справи, військовими
© Василенко Д.В., 2007
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історичними подіями та поповненням військового лексикона термінами й жaргонізмами іншомовного
походження (таблиця 1).
Таблиця 1
Розподіл запозичених військових лінгвальних інновацій у відповідності до синхронних зрізів
Війни і військові
конфлікти

World War
I
World War
II
The
Cold
War

The Korean
War
The Vietnam War

War
on
Terro
rism

Gulf War I
Afghanistan
Сampaign
Gulf War II

Синхронні
зрізи
1900-13
1914-18

Заг.
кіль-ть
війських термінів
33
134

1919-38
1939-45

Запозичені
військові
терміни

Заг.
кільк-ть
військ.
жарг-ів

Запозичені
військові
жаргонізми

4
9

12%
7%

7
263

–
12

–
5%

57
374

6
42

10%
11%

6
405

–
8

–
2%

1946-49
1950-53

77
60

–
–

–
–

7
135

–
14

–
10%

1954-75

217

1

1%

449

8

2%

1976-90
1991-95
2001

138
105
40

3
–
2

2%
–
5%

135
197
–

1
7
–

1%
3%
–

2003-07

45
1280

–
67

–
6%

12
1616

–
50

–
3%

Військові термінологічні запозичення складають приблизно 6 %, а військові жаргонізми
іншомовного походження – 3 % від загальної кількості англомовних військових лінгвальних
інновацій – термінів і жаргонізмів відповідно. Найбільш активно процес запозичення відбувається у
першій половині ХХ століття. Цей факт пов’язаний, перед усім, із нерівномірним розвитком різних
галузей військової справи. Так, на початок ХХ століття припадає стрімкий розвиток авіації, у
зв’язку з чим поповнення англомовної військової термінології відбувається значною мірою завдяки
запозиченням із французької мови, що зумовлюється ведучою роллю Франції у процесі становлення
авіації на той час. Такі лексичні одиниці, як aerobatics, barrage, gyroplane, pique, virage, входять до
складу англомовної військової термінології й заповнюють семантичні лакуни внаслідок необхідності
номінації об’єктів навколишньої дійсності.
Під час Першої світової війни військовий термінологічний лексикон поповнюється такими
французькими лексемами як camouflage, flechette, pacifism. Лише окремі слова запозичуються з
німецької мови, наприклад, Fokker, Immelmann (turn), Zeppelin.
Наступний історичний період – 1939-1945 роки – характеризується подальшим розвитком
бронетанкової техніки, артилерії, що зумовлює появу в англомовній військовій термінології лексем
рanzer, flak.
Більшість запозичень періоду Другої світової війни приходять до англійської мови з німецької й
позначають:
1) характер ведення військових дій: Anschluss, Blitz, Blitzkrieg;
2) військові підрозділи: Abwehr, Gestapo, Luftwaffe, Wehrmacht;
3) зброю: teller-mine, Vergeltungswaffen, Jägerfaust;
4) військову техніку: Panzerkampfwagen, Messerschmitt, Junkers.
У цей же період до англійської мови входять російські терміни partisan, stormovik, Yakovlev,
Ilyushin, а також flying katjusha, що було пов’язане з використанням радянськими штурмовиками ИЛ-2
таких самих ракетних снарядів, які застосовувались на установках Катюша.
Як і в попередні часи французька мова продовжує постачати терміни, пов’язані з авіацією та
предметами повітроплавання: astronautics, pilotage, stratostat, volplane.
У цей же період набувають розповсюдження японські запозичення kamikazer,Yamato, Kawasaki.
Під час війни у В’єтнамі широко відомим стає слово Vietcong.
У другій половині ХХ століття в процесі поширення міждержавних контактів окремі назви зброї,
військових підрозділів іноземних армій починають вживатися американськими і британськими
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військовими, наприклад, назва російського військового підрозділу особливого призначення Spetznaz,
російського винищувача Sukhoi, російської снайперської гвинтівки Dragunov,автомата Kalaschnikov,
назва німецького пересувного засобу піхотинців Marder.
Процес запозичення іншомовної лексики відбувається й у сфері англомовної військової
субстандартної лексики. Час проникнення тієї чи іншої іншомовної лексичної одиниці до
англійської мови корелює з періодами активних військових дій за участю англо-американських
військ.
Більшість військових неологізмів-жаргонізмів іншомовного походження часів Першої і Другої
світових війн походять з німецької мови і позначають:
1) військовослужбовців: Fritz, Hans, Heine, kraut (WW I);
2) військові дії: strafe (WW I), Fritzkrieg (WW II);
3) зброю і військову техніку: kraut outfit, minnehaha (WW I), wuwa (WW II);
4) укріплення, укриття: Rathskeller (WW I).
Для переважної більшості цих запозичень в англійській мові притаманною є негативна коннотація.
Причини такого явища зумовлені екстралінгвальними чинниками та мають історичні корені, про що
свідчить, наприклад, вживання британськими та американськими військовими образливих
найменувань ворога та його країни.
Інші запозичення періоду Першої та Другої світових війн приходять з французької мови й
позначають військовослужбовців: boche, poilu, parafemme.
Широко відомими стають лексеми японського походження baka (bomb), banzai.
Слова, що увійшли до англомовної військової субстандартної лексики під час Корейської війни
позначають специфічні поняття й реалії, пов’язані з країною, в якій відбувалися військові події, а
також з Японією, де військовослужбовці проводили короткочасові відпустки, лікувалися й
відпочивали після участі в бойових діях у Кореї. До запозичень цього періоду належать такі лексеми,
як: johong = ‘їжа, рис’, skoshi = ‘маленький’, toksan = ‘значна кількість’, tombi = ‘сигарета’, honcho =
‘лідер’, hooch = ‘бункер, будь-яка будівля’, chogie = ‘нести’, cuta chogie = ‘випадати’, cutta cutta =
‘іти’, hyakoo = ‘поспішати, незабаром’, ichiban = ‘найкращий, номер один’, idewa = ‘іди сюди’, moose
= ‘подруга’, papa-san = ‘бос’.
Такі іноземні слова зберігають риси свого іншомовного походження у вигляді звукових,
орфографічних, граматичних і семантичних особливостей, які не є притаманними правічним словам
мови-реципієнта. Вони позначають властиві іншому народу і країні поняття й залишаються в ролі
екзотизмів в англійській мові.
Деякі лексеми перейшли до складу англомовних військових жаргонізмів із в’єтнамської мови під
час військових подій у В’єтнамі. Військовослужбовці, як правило, запам’ятовували і вживали слова,
що були необхідними у спілкуванні з місцевим населенням, наприклад, em = ‘брат, друг’, dung lai =
‘стояти’, dich = ‘мертвий’, chu-hoi = ‘здаватися’, ap = ‘село’, bo doi = ‘солдат в’єтнамської армії’,
di di mau = ‘швидко пересуватися’.
Наприкінці ХХ століття в мові військових, а також журналістів, які вели репортажі з місця
військових дій в Афганістані й Іраку, почали вживатися слова арабського походження, пов’язані з
реаліями арабського світу: jihad = ‘священна війна’, mujahideen = ‘партизан мусульманин’, chagul =
‘бак для води’, dhow = ‘вітрильний корабель’, sabkha = ‘тверда поверхня висохлого дна озера’, wadi =
‘висохле дно річки’, zariba = ‘захисна загорода’.
При переході до мови-реципієнта іншомовні запозичення починають видозмінюватися у
відповідності до її законів. Науковці виокремлюють декілька рівнів асиміляції запозичених слів:
графічна, фонетична, морфологічна асиміляція [5: 69].
Запозичені слова, як правило, передаються на письмі графічними знаками, які існують у мовіреципієнті та змінюють свою графічну форму:
pacifisme (Fr) > pacifism (Engl), pacifiste (Fr) > pacifist (Engl), kaputt (Germ) > kaput (Engl), strafen
(Germ) > strafe (Engl), Сухой (R) > Sukhoi (Engl).
Деякі іншомовні лексичні одиниці зберігають своє оригінальне написання, наприклад,
Vergeltungswaffen (Engl), Auftragstaktik (Engl), Sturmgeschutz (Engl).
Ступінь фонетичної асиміляції варіюється й залежить від того, наскільки близькими за своїм
походженням є мова-постачальник нової лексичної одиниці й мова-реципієнт. У споріднених мовах
іншомовне слово передається доволі точно. У випадку, коли запозичене слово складається зі звуків,
що не є притаманними для мови-реципієнта, вони замінюються найбільш близькими звуками, що
існуюють у мові, наприклад, Schnorchel (Germ) > snorkel (Engl).
Одним із видів фонетичної асиміляції є зміна акцентної структури слова. Так, у французьких
запозиченнях в англійській мові словниковий наголос, як правило, зміщується з останнього складу на
перший:
camoufl`age > `camouflage, barr`age > `barrage, piqu`e > `pique.
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Найбільш значних змін графічної й фонетичної форми зазнають запозичення з японської й
корейської мов:
uchi (Jap) = house > hooch (Engl), початковий звук [h], можливо, вживається за асоціацією зі словом
hut;
skoshi (Kor) = small > skosh (Engl).
Морфологічну асиміляцію розглядають за граматичними категоріями. Більшість запозичень у
сфері військової лексики належать до лексико-граматичного розряду іменників. Загальновідомим є
той факт, що іменники завжди приймаються легше, ніж прикметники або дієслова.
Одним із показників ступеня лексичної асиміляції запозичених слів у новому для них мовному
середовищі є їх словотворча активність [6: 35]. Лексичні одиниці поступово адаптуються в новій для
них мовній системі, асимілюються фонетично, набувають семантичної самостійності та продуктивної
сили і стають потенційними засновниками нових слів.
Деякі запозичені військові термінологічні лексеми створюють деривати шляхом суфіксації:
camouflage (Fr) > camouflageable, camouflager, camouflagic;
fleche (Fr) > flechette ;
pacifiste (Fr) > pacifistic, pacifistically.
В англомовній військовій лексиці існують запозичення (терміни й жаргонізми), створені шляхом
скорочення, наприклад,
Blitzkrieg (Germ) > Blitz;
Flieger abwehr kanone (Germ) = Flieger aircraft (flyer) + Abwehr defense + Kanone gun cannon > flak;
Stamm Lager (Germ) > stalag;
Sauerkraut (Germ) > kraut (sl);
Wunderwaffe (Germ) = wonder weapon > wuwa (sl);
camouflage (Fr) > cammi (sl);
STUKA (Sturzkampflugzeug) = dive-bomber.
Найбільшу активність у словотворенні виявляють лексеми kraut, blitz, flak, krieg, створюючи нові
слова шляхом словоскладання:
krautfish (sl), krautland (sl), kraut outfit (sl), kraut ship (sl) (1910–20);
blitzkrieg, blitzbuggy (sl), blitz wagon (sl), blitzy (sl), blitzed out (sl), roblitz (sl) (1939–45);
Fritzkrieg (sl), meteorskrieg (sl), sitzkrieg, peacekrieg (1940–45);
flak happy (sl), flak suit (sl), flak jacket (sl), flak shack (sl) (1940–45).
Окремі неологізми являють собою дослівний переклад іншомовних запозичень. Таким чином в
англомовній військовій термінології виникли лексеми storm troops < Sturmtruppen (Germ), bloodbath <
Blutbad (Germ), teller-mine < Teller (Germ) = plate, Devil Dogs < Teufelshunder (Germ), німецьке
призвісько моряків.
Лексико-семантичне словотворення також відображає процес асиміляції запозичень. Назви
бойової техніки (Fokker), фігур вищого пілотування (Immelmann), призвіська людей (Fritz (Germ) =
Friedrich, Hans (Germ), Heine (Germ) = Heinrich, poilu (Fr) = hairy (thick whiskers) (1940-45) будуються
на метонімічному переносі.
Прикладами метафоричного переносу є запозичення з японської мови baka (Jap) = ‘дурний,
нерозумний’, > baka (бомба), корейської мови cuta chogie (Kor) = ‘випадати’ > cuta chogie
(знижувати ранг).
Проведений аналіз англомовних запозичених військових лінгвальних інновацій дозволяє дійти
певних висновків:
– процес запозичення іншомовних лексичних одиниць у військовій сфері зумовлюється
екстралінгвальними чинниками (етапами розвитку військових галузей і війнами та військовими
кофліктами), а також внутрішньомовними чинниками (необхідністю позначання нових понять і
реалій);
– більшість запозичень проникає до англомовної військової термінологічної лексики з французької
і німецької мов, субстандартна підсистема поповнюється запозиченнями не лише європейських мов,
але й східних мов (японської, корейської, арабської);
– процес запозичення відбувається неравномірно, - більшість іншомовних одиниць входить до
англійської мови у період Першої та Другої світових війн;
– іншомовні запозичення підлягають процесам графічної, фонетичної та морфологічної асиміляції;
– типами словотворення запозичень є суфіксація, словоскладання, скорочення, метонімічні і
метафоричні переноси;
– словотворча активність вихідних основ іншомовного походження, виникнення нових значень у
запозичень, їх експресивність є важливими показниками глибини лексичної асиміляції іншомовних
слів у системі англомовної військової підмови.
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Василенко Д.В. Заимствования в составе англоязычного военного лексикона.
В статье проведено исследование иноязычных заимствований в военном подъязыке в диахроническом
аспекте. В статье устанавливаются корреляции между военными историческими событиями и
пополнением военного лексикона словами иноязычного происхождения. Определяются процессы
ассимиляции заимствований и типы словообразования.
Vasilenko D.V. War Loanwords in the English Language.
The article deals with the diachronic study of war loanwords. The correlation between historic war events
and enrichment of war lexicon by means of words of foreign origin is ascertained. The processes of
loanwords assimilation and types of word-building are described.
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ЛІНГВАЛЬНИЙ ТА ЕКСТРАЛІНГВАЛЬНИЙ АНАЛІЗ АНГЛІЙСЬКИХ ІННОВАЦІЙ,
УТВОРЕНИХ НА ОСНОВІ "YUPPIE"
Стаття присвячена дослідженню лінгвальних та екстралінгвальних параметрів, що сприяють
узуалізації одиниць, утворених на основі "yuppie". Серед лінгвальних факторів велика увага
приділяється як плану вираження, так і плану змісту. У дослідженні розроблено формулу творення
інновацій на основі "yuppie".
Сучасний світ зазнає значних змін, техносферичні, економічні, соціальні модифікації впливають і
на суспільство, що їх генерує. Особливістю сучасного англомовного суспільства є значний розвиток
абсолютно всіх сфер: онтологічної (включаючи віртуальне буття) та екзистенційної. Нашу увагу
привернула соціальна група, яка вийшла на перший план у 80-х роках і отримала десигнацію "япі"
(yuppie).
Таким чином, об’єктом нашого дослідження буде процес розвитку лексичного рівня мови, а
предметом є соціальні параметри, що зумовлюють виникнення новітніх номінацій соціальних груп на
основі япі (yuppie). Матеріалом будуть слугувати інновації останніх 20-ти років, щоб представити
повну картину цього процесу. Метою нашої роботи є репрезентація як лінгвальних, так і
екстралінгвальних факторів, що впливають на соціосферичну сегментацію інновацій сучасної
англійської мови. Одиницям, що базуються на основі япі (yuppie), були присвячені роботи Ю.А. Зацного та І.В. Андрусяк [1; 2]. Оскільки збагачення лексичного рівня англійської мови відбувається
досить швидко та у зв’язку з відсутністю в науковій літературі комплексного аналізу інновацій на
основі "yuppie" наше дослідження набуває актуальності.
Перед дослідженням лінгвальних факторів, пов’язаних із розповсюдженням та узуалізацією цих
мовних одиниць, ми вважаємо доцільним приділити увагу дослідженню екстралінгвальних
параметрів, що також сприяють швидшій акцептації інновацій соціумом.
Уперше інновацію "yuppie" в пресі використав Б. Грін (журналіст газети Chicago Tribune) у 1983
р., а вже наступного року під час президентських перегонів вона набула значного поширення, та
навіть журнал Newsweek визнав 1984 рік "роком япі" (Year of the Yuppie) [3: 139]. У зв’язку з цим
"yuppie" стає синекдохою США за правління президента Рейгана. На екран виходять шоу L.A. Law та
Thirtysomething – найулюбленіші шоу представників групи "yuppie", друкуються книжки "Diary of a
yuppie" (L. Auchincloss), "From Rockaway" (J. Eisenstadt) та "Less Then Zero" (B.E. Ellis), в останній
автор називає цю нову соціальну групу "New Lost Generation" – "Новим загубленим поколінням" [4].
Поширеною соціальною групою в 70-х рр. були хіпі "hippies", за ними слідують "preppies" (особи з
вищого класу суспільства, які турбуються про свій статус, про матеріальні блага та вважають, що всі
отримані при народженні привілеї були лише завдяки їм). Япі (yuppie) увібрали в себе положення, на
яких базувалися ідеї цих двох груп – матеріалізм соціальної групи "preppies" та егоцентричну
доктрину самовдосконалення представників "hippies" [5], що підтверджує й абревіація yuppie (Young
Urban Professional) чи yumpie (Young Upwardly Mobile Professional), тобто молоді люди, які хочуть
швидко піднятися кар’єрними сходами (егоцентризм), завдяки чому заробляти велику зарплату
(матеріалізм). Саме тому можна вважати, що рух хіпі (зі значними модифікаціями) поступово переріс
у рух япі.
У зв’язку з такими соціальними та індивідуальними преференціями одиниця "yuppie" швидко стає
принизливим терміном, а в 1987 році після краху на ринку цінних паперів навіть пророкують смерть
япі, що представлено в концерті групи U2 "Save the Yuppie". Незважаючи на зменшення кількості
представників япі, вони все ж таки привертають увагу суспільства, що підтверджує постійна поява
новітніх лінгвальних одиниць на основі одиниці "yuppie" та включення її до словотворчих процесів.
Отже, у результаті нашого дослідження були виявлені такі одиниці, утворені на основі одиниці
"yuppie", що, у свою чергу, розгортають структурну та семантичну парадигму: buppie (black – япіафро-американець), chuppie (Chinese – япі-китаєць), gruppie (green – япі, який цікавиться питаннями
екології), huppie (hippy – япі-хіпі), juppie (Japanese – япі-японець), puppie (pretentious – надмінний
япі), rumpie (rural – япі-житель міста), scuppie (sensitive to social issues – япі, який цікавиться
соціальними питаннями), suppie (Southern – япі з південних районів США), yappie (young arctic
professional – япі з північних районів США), nuppie (nonworking – безробітні япі), luppie (latino – япілатино-американець, lesbian – япі-жінка гомосексуальної орієнтації) та guppie (gay – япі-гей), indie
yuppie (yindie – япі, які слухають музику "інді" (альтернативна джаз та рок-музика), wuppie (white –
япі-представник кавказької раси), yeppie (Young Experimenting Perfection Seekers – япі, які знаходяться
в пошуку бездоганності), guppie (generation X yuppie – япі-представник покоління Х), zippie (Zen© Головко О.М., 2007
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Inspired Professional Pagans – япі, які сповідують релігію будистської секти "дзен"), yuppie hipster
(yupster – япі, які слухають джаз), duppie (depressed – япі в стадії депресії, які вимушені перейти на
менш оплачувану роботу), huppie (hispanic – япі-латиноамериканець).
За аналогією з "yuppie" були утворені інновації, які також характеризуються наявністю семи віку,
але особи, яких номінують ці десигнації, уже/ще не належать до молоді: zuppie (zestful upscale people
in their prime – енергійні посадові особи середнього віку), dumpie (downwardly mobile middle-aged
professional – професіонали середнього віку, які вже не підіймаються в кар’єрі), woopie (well-off older
person – досить багата людина старшого віку), yeepie (youthful energetic elderly person – енергійна
людина старшого віку), skippie (school kid with income and purchasing power – дитина шкільного віку,
на яку націлені рекламні кампанії у зв’язку з її купівельною спроможністю).
Основуючись на вищевикладеному, можна розробити семантичну типологію інновацій, утворених
за аналогією з "yuppie".
Семантична типологія інновацій, утворених на основі "yuppie"
вік
підлітковий

молодий

походження
чи
проживання

skippie

buppie
chuppie
juppie
suppie
yappie
luppie
rumpie
wuppie
huppie

соціальна
спрямованість

gruppie
scuppie
nuppie
duppie

особисті
преференції

luppie
guppie
huppie
indie yuppie
guppie
zippie
yuppie hipster

середній

похилий

поведінка

puppie
yeppie

dumpie
zuppie

yeepie
woopie

Із представленої таблиці випливає, що референція до молодого віку є провідною при творенні
інновацій за аналогією з yuppie в порівнянні з іншими (підлітковий, середній чи похилий). Як
доводить таблиця, значна увага приділяється походженню та особистим преференціям япі, що
верифікує твердження "егоцентричної спрямованості" представників цієї соціальної групи. У будьякому випадку сема віку є провідною при творенні інновацій на основі "yuppie", причому семантика
молодого віку значно домінує.
"J. Patrick Lincoln can relate to such work woes. In recent months, the founder and director of Life
Transitions career counseling and life coaching in San Antonio has seen plenty of duppies struggle with
escalating debts and depression" [6].
Під час аналізу інновацій помічено, що деякі одиниці утворюють лексико-семантичні парадигми.
Це дало змогу нам організувати новотвори з антонімічною семантикою в матриці, відповідно до
критерію протиставлення:
(расова належність та колір шкіри): {buppie} vs {wuppie};
(місце проживання – північ / південь): {suppie} vs {yappie};
(наявність/відсутність роботи): {yuppie} vs {nuppie};
(рух угору / вниз у кар’єрі): {yumpie} vs {dumpie}.
Було також виявлено синонімічні пари інновацій:
(япі латиноамериканського походження): {huppie} ↔ {luppie};
(япі, які слухають джаз, рок та джаз, відповідно): {indie yuppie} ↔ {yuppie hipster}.
Ще одна пара, виявлена нами, може характеризуватися наявністю як антонімічної, так і
синонімічної семантики, залежно від того, яку сему визначати провідною:
(стать: жіноча та чоловіча): {luppie} vs {guppie};
(сексуальна орієнтація: гомосексуальна): {luppie} ↔ {guppie}.
Якщо ж глянути на співвідношення форми та змісту інновацій, які виникли першими – "yuppie" та
"yumpie", – то помітимо, що одиниця "yuppie" набула значно більшого поширення, хоча зараз їх
семантика вже не диференціюється (лінгвальні одиниці стали повними синонімами і десигнують
молоду особу, яка живе в місті й намагається піднятися по кар’єрних сходах, тобто значення обох
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одиниць були модифіковані, а план вираження змін не зазнав). Більша частка новоутворень має
форму, подібну до yuppie (skippie, buppie, chuppie, juppie, suppie, yappie, luppie, gruppie, scuppie, luppie,
guppie, huppie, puppie, nuppie, zuppie) , але є кілька утворених за аналогією з yumpie (rumpie, dumpie).
Базуючись на цьому, можна зробити висновок, що при творенні інновацій працює такий механізм:
*(*)+ ^ + p(m) + pie (де * – ініціальна приголосна атрибутива, ^ – ініціальна голосна атрибутива),
таким чином, одна чи дві приголосні, за якими слідує голосна, і цей склад закінчується на p (від
yuppie) чи m (від yumpie), причому другим складом обов’язково є pie, що також є скороченням, але від
"person" чи "professional", проте в обох випадках семантика "person" завжди є обов’язковою, адже
кожен професіонал, перш за все, є людиною. Оскільки першою літерою цих лінгвальних одиниць є
"p", яка вимовляється як [pı:], план вираження отримав вищезазначену форму pie.
Були помічені також дві одиниці, які не наслідують жодну з вищепредставлених форм: yeepie та
woopie, які містять (замість однієї) дві голосні, але які вимовляються як один звук, причому
компонент p(m) відсутній, тому формулу можна записати таким чином: * + ^ ^ + pie.
"It has become almost compulsory, in media and marketing and indeed politics, to categorise your fellow
humans into “tribes” – dinkies, woopies, cocooners etc " [7].
Отже, розписавши всі формули, ми отримуємо такі формули:
1) * + *+ ^ + p(m) + pie
4 атрибутиви, що детермінують особистість (Person) чи професіонала (Professional),
2) * + ^ + p(m) + pie
3 атрибутиви, що детермінують особистість (Person) чи професіонала (Professional),
3) * + ^ + ^ + pie
3 атрибутиви, що детермінують особистість (Person) чи професіонала (Professional),
що у більш загальному вигляді формула створених інновацій матиме такий вид: Attr4pie, Attr3pie
та Attr3pie, відповідно, де Attr – атрибутив, тобто три чи чотири атрибутиви, що детермінують
особистість (pie).
Одиниці yupster та yindie є результатами дії процесу зрощення yupster = yuppie + hipster та indie
yuppie, причому, у процесі зрощення останньої послідовність формантів була змінена: yindie = indie
yuppie = yuppie + indie.
Слід зазначити, що одиниця "yuppie" в сучасній англійській мові вже не сприймається як акронім
(через її широку узуалізацію), а функціонує як повнозначна (і, можливо, навіть отримує мотивацію).
Це також підтверджує її залучення до процесу деривації, наприклад: yuppie culture, yupster, antiyuppie, yuppie eugenics, mission yuppie, yuppie biker, yuppie flu (yuppie disease), dot-com yuppie, yuppie
wagon, yuppie slum, yuppie scum, yuppie tastic, yuppie meal, yuppify, yuppification, yuppiedom, yuppette,
yuppie puppie та ін.
Особливої уваги потребує одиниця yuppie tastic, яка характеризується наявністю народної
етимології – помилкового тлумачення слова [1: 44]. У цьому процесі одиницю fantastic було
розчленовано на fan та tastic, тобто "щось надзвичайно приємне – те, що подобається фанатам, щось
настільки ж чудове, як і предмет порівняння", потім, за допомогою другого осколка tastic, утворено
інновацію yuppie tastic – те, що є прийнятним для япі, те, що їм подобається. Осколок tastic також
використовується для творення таких оказіоналізмів rap-tastic, Jordan-tastic, bag-tastic, makeovertastic, CGI-tastic, tie-tastic, що підтверджує широке залучення цього осколка до словотворчих
процесів. Функціонування осколка tastic схоже за своїми рисами з -something, який виник як
оказіональний, але зазнав значного поширення [8: 13]. Слід наголосити, що осколок tastic вступає в
парадигматичні зв’язки не лише із загальними назвами, такими як stadium (stadium-tastic) чи babe
(babe-tastic), власними – Gwen (Gwen-tastic), Boris (Boris-tastic), але з абревіатурами CVC (CVC-tastic)
та акронімами yuppie (yuppie tastic).
"Can you give me some advice on how to look Gwen-tastic? " [9]
Отже, у результаті нашого дослідження були проаналізовані як екстралінгвальні, так і лінгвальні
фактори, що впливають на творення інновацій на основі "yuppie". У процесі дослідження власне
лінгвальних факторів велика увага приділена як плану змісту, так і плану вираження. Розроблено
семантичну типологію інновацій, основними семантичними компонентами котрих є вік (парадигма
розширюється, включаючи не лише молодий, але й підлітковий, середній та похилий вік), матеріальне
становище (чи ставлення до матеріальних благ), походження та особисті преференції. Помічено, що
деякі пари інновацій, утворені на основі "yuppie", характеризуються наявністю синонімічних чи
антонімічних значень.
Стосовно форми було розроблено формулу творення інновацій на основі "yuppie" та "yumpie", що
може варіюватися: Attr4pie чи Attr3pie. Як доводить дослідження, деякі одиниці характеризуються
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наявністю форми дещо видозміненої формули, що, на нашу думку, розширює майбутній
словотворчий потенціал одиниці з подальшою анігіляцією компонента p у складі pie і
функціонуватиме лише компонент -ie. Було представлено, що лінгвальна одиниця "yuppie" вже не
сприймається англомовним суспільством як акронім (а як повнозначна одиниця зі своєю власною
мотивацією), що підтверджує її широке залучення до словотворчих процесів та творення новітніх
лінгвальних одиниць. Дослідження не є вичерпним і потребує подальшої розробки мовних та
екстралінгвальних факторів десигнацій інших соціальних груп.
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Головко А.Н. Лингвальный и экстралингвальный анализ английских инноваций,
образованных на основе "yuppie".
Статья посвящена исследованию лингвальных и экстралингвальных параметров, которые
способствуют узуализации единиц, образованных на основе "yuppie". Среди лингвальных факторов
большое внимание уделяется как плану выражения, так и плану содержания. В исследовании
разработана формулу образования инноваций на основе “yuppie”.
Holovko O.M. Lingual and extralingual analysis of English innovations coined on the "yuppie" basis.
The article is devoted to the investigation of lingual and extralingual parameters that promote use of units
formed on the "yuppie" basis. Among lingual factors attention is paid to the form and semantics. In present
research we have developed the formula of innovations creation coined on the “yuppie” basis.
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ В СВІТЛІ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ
У статті розповідається про сучасний підхід до системи людина-суспільство-природа,
підкреслюється важливість вчення В.І. Вернадського про ноосферу, значення організованості
біосфери в розвитку людства. У зв’язку з глобальними екологічними проблемами й великим
антропогенним навантаженням на природу доведена необхідність єдності сучасного
світорозуміння, єдності дій людства по збереженню навколишнього середовища, показано роль
філософії в цих процесах.
XX століття ознаменувалося рядом видатних відкриттів у галузі науки та техніки, які докорінно
змінили наші погляди на світ, природу, процеси, які відбуваються в навколишньому середовищі. Це
ядерна енергетика, космонавтика, генетика та інші напрямки науково-технічного прогресу.
Намагаючись пояснити ці явища, відкриття, філософи висувають ряд модерністських поглядів. У
зв’язку з цим у філософії утворилося ряд течій, шкіл, які претендують на лідерство в поясненні цих
явищ. До таких течій відноситься саєнтизм, герменевтика, постмодернізм (від французького
"модерне", що означає найновіший, сучасний) та ін [1; 2].
Не будемо характеризувати кожну з цих течій, зупинимося лише на постмодернізмі.
Слід зазначити, що серед сучасних філософів нема одностайності у визначенні особливостей
постмодернізму. Саму назву "постмодернізм" приймають не всі, хоч всі вони роблять спроби
обґрунтувати якісно новий підхід до сучасної епохи [2].
І хоч нові течії у філософії носять різні назви, по-різному намагаються тлумачити діалектику
буття, суперечки ведуться навколо основного положення "людина і природа", "людина і світ", хто
ким "володіє": людина розумом, наукою, технікою чи, навпаки, техніка, технічний, науковотехнічний розум "поневолили" людину.
Науково-технічний прогрес, науково-технічна революція зачепили всі галузі науки: фізику,
математику, квантову космологію, астрономію, кібернетику, електроніку, аеродинаміку,
матеріалознавство, оптику, кліматологію, картографію, геодезію, геологію, всі галузі суспільного
виробництва: металургію, машинобудування, гірниче будівництво, всі сфери суспільного життя:
економіку, екологію, психологію, ґрунтознавство, рослинництво, тваринництво.
Вразливо вплинули на людину хімізації сільського господарства, аварія на Чорнобильській АЕС,
вирубка лісів, нафтовиливи, утворення пустель, епідемічні хвороби тварин і людини.
Зіштовхнувшись із науково-технічною революцією та її процесами на практиці багато причетних
до цих подій розгубилися в розумінні її наслідків, заявили про некерованість нових процесів. Під
упливом цього, всупереч філософській концепції розвитку, деякі вчені почали висловлювати думку
про припинення пошуків нових наукових відкриттів, про зупинення науково-технічного прогресу, про
повернення до первинного способу життя [1; 2].
© Г.О. Корбут, А.П. Вискушенко, Г.В. Муж, Г.М. Міхеєва, Л.О. Юрик,
М.С. Памірський, М.І. Дудар, 2007
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Проте життя показало помилковість таких поглядів. Процес подальшого розвитку науки,
суспільства припинити неможливо. Яких би розмірів не набув науково-технічний прогрес, людина
здатна ним керувати, беручи до уваги закони природи, науки та суспільства.
Вчений-природодослідник, академік В.І. Вернадський високо цінував значення філософських
знань для розвитку науки, розробляв методологію науки, співвідношення філософії та
природознавства, питання наукової творчості, природи наукового світогляду.
Для усвідомлення сучасного положення людини в оточуючому середовищі важливе значення має
вчення В.І. Вернадського про ноосферу.
За висловом В.І. Вернадського, ноосфера – це сфера в складі біосфери, в якій живе й діє розумна
істота Землі – людина.
Центральною темою вчення про ноосферу є єдність біосфери й людства. В.І.Вернадський в своїх
працях розкриває корені цієї єдності, значення організованості біосфери в розвитку людства. Це
дозволяє зрозуміти місце й роль історичного розвитку людства в еволюції біосфери, закономірності її
переходу в ноосферу.
Однією з ключових ідей, які лежать в основі теорії В.І. Вернадського про ноосферу, є те, що
людина не є самодостатньою живою істотою, яка живе окремо за своїми законами, яка співіснує в
природі і є частиною її. Ця єдність обумовлена, перш за все, функціональною нерозривністю
оточуючого середовища й людини, яку намагався показати В.І. Вернадський як біогеохімік. Людство
саме по собі є природним явищем, і природно, що вплив біосфери відбивається не тільки на
середовищі життя, а й на способі мислення.
Але не тільки природа впливає на людину, існує і зворотній зв’язок. Причому він не поверхневий,
що відбиває фізичний вплив людини на оточуюче середовище, він значно глибший. Це пояснюється
активізацією планетарних геологічних сил "... ми все більше і яскравіше бачимо в дії оточуючі нас
геологічні сили. Це співпало, мало не випадково, з проникненням в наукову свідомість переконаності
про геологічне значення Homo sapiens, з виявленням нового стану біосфери – ноосфери – і є однією з
форм її вираження. Воно зв’язане перш за все з уточненням природної наукової праці і мислення в
межах біосфери, де жива речовина відіграє основну роль" [3: 26]. Так, останнім часом різко
змінюється відображення живих істот на оточуючій природі. Завдяки цьому процес еволюції
переноситься в область мінералів. Різко змінюються ґрунти, води й повітря, тобто еволюція видів
сама перетворилася в геологічний процес, так як у процесі еволюції з’явилась нова геологічна сила.
Вернадський писав: "Еволюція видів переходить в еволюцію біосфери" [3: 27].
Тут, природно, напрошується висновок про те, що геологічною силою є зовсім не Homo sapiens, а
його розум, наукова думка соціального людства. У "Філософських думках натураліста"
В.І. Вернадський писав: "Ми як раз переживаємо її яскравий вхід у геологічну історію планети. В
останні тисячоліття спостерігається інтенсивний ріст впливу однієї видової живої речовини –
цивілізованого людства – на зміну біосфери. Під впливом наукової думки і людської праці біосфера
переходить в новий стан – в ноосферу" [3: 27].
Ми є спостерігачами й виконавцями глибокої зміни біосфери. Причому перебудова оточуючого
середовища науковою людською думкою шляхом організованої праці навряд чи є стихійним
процесом. Коріння цього лежить у самій природі й було закладене ще мільйони років назад у ході
природного процесу, який закономірно триває впродовж щонайменше двох мільйонів років [3: 28].
Звідси, до речі, можна зробити висновок, що висловлювання про самознищення людства, про крах
цивілізації не мають під собою вагомих підстав. Було б дивно, щоб наукова думка – породження
природного геологічного процесу – суперечила б самому процесу. Ми стоїмо на порозі революційних
змін в оточуючому середовищі: біосфера шляхом переробки науковою думкою переходить у новий
еволюційний стан – ноосферу.
Заселяючи всі куточки нашої планети, спираючись на наукову думку й на її породження – техніку,
людина створила в біосфері нову біогенну силу, яка підтримує розмноження й подальше значення
різних частин біосфери, причому разом із розширенням області проживання, людство починає
представляти себе все більше й більше згуртовану масу, бо засоби зв’язку, що розвиваються, засоби
передачі думок охоплюють всю земну кулю. "Цей процес повного заселення біосфери людиною
обумовлений ходом історії наукової думки, нерозривно зв’язаний із швидкістю відносин, з успіхами
техніки пересування, з можливістю раптової передачі думки, її одночасного обговорення всюди на
планеті" [3: 34].
При цьому людина вперше реально зрозуміла, що вона житель планети і може й повинна мислити
й діяти в новому аспекті, не тільки в аспекті окремої особи, сім’ї чи роду, держав або їх союзів, а й у
планетному аспекті. Вона, як і ви живе, може мислити і діяти в планетному аспекті тільки в сфері
життя – в біосфері, в певній земній оболонці, з якою вона нерозривно, закономірно зв’язана і вийти з
якої вона не може. Її існування є її функція. Вона несе її з собою всюди й вона її неминуче,
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закономірно, безперервно змінює. Схоже, що вперше ми знаходимося в умовах єдиного геологічного
історичного процесу, який охоплює одночасно всю планету. ХХ століття характерне тим, що будь-які
події, які відбуваються на планеті, зв’язуються в єдине ціле і з кожним днем соціальна, наукова й
культурна зв’язаність людства посилюється й поглиблюється. "Посилення глобалізації,
взаємозалежності усього людського суспільства безперервно зростає і стає помітним впродовж
небагатьох років майже щорічно" [3: 88].
Результат усіх перерахованих вище змін у біосфері планети дав привід французькому геологу
Тейяр де Шардену зробити висновок, що біосфера в нас час швидко геологічно переходить у новий
стан у ноосферу, тобто такий стан, у якому людський розум і робота, яку він спрямовує, становлять
собою нову потужну геологічну силу. Це співпало, очевидно, не випадково з тим моментом, коли
людина заселила всю планету, все людство економічно об’єдналося в єдине ціле й наукова думка
всього людства злилася воєдино завдяки успіхам у техніці зв’язку.
Щоб забезпечити виживання в нинішньому світі, потрібна єдність сучасного світорозуміння,
єдність дій всього людства по збереженню природи. І в цьому велика роль науки, зокрема філософії
[3; 4; 5].
Сучасний розвиток комп’ютерної техніки, електроніки дозволяє моделювати перебіг тих чи інших
природних процесів, простежити їх динаміку, на що в природно-еволюційних умовах потрібні були
тисячі, мільйони років, прогнозувати їх розвиток на тривалий час наперед, щоб запобігти знищенню
життя на Землі.
У зв’язку з цим екологія в наші дні набуває дуже важливого значення. Загальна екологія нині
поділяється на екологію літосфери, екологію атмосфери, екологію гідросфери, екологію біосфери.
Крім цього, існує поділ екології відповідно до галузей виробництва: екологія сільськогосподарського
виробництва, екологія гірничодобувної промисловості, екологія комунального господарства тощо.
Загальним завданням всіх цих галузей екології є забезпечення екобезпечного розвитку людства.
Приблизно 10 тисяч років тому людина перестала бути збирачем "дарів" природи й почала
добувати ці "дари" за допомогою праці, створивши сільське господарство (спочатку землеробство, а
потім тваринництво). Поступово людина дійшла й до промислового виробництва. На сучасному етапі
для задоволення своїх всезростаючих потреб вона змушена змінювати створені природою
екосистеми.
Ще до початку XVIII ст. людина використовувала лише 26 елементів із мінеральної сировини, на
початку XXст. – 59, а на сьогодні – понад 80. Тільки за 1 рік на підприємствах гірничодобувної
промисловості світу видобувається і переробляється понад 150 млрд. т гірських порід. На одержання
корисного компоненту використовується лише 10 % видобутої гірської маси, а 90 % йде у відвали,
забруднюючи біосферу [1; 2; 6; 7].
Тільки на території Донбасу знаходиться понад 2000 відвалів гірських порід, сотні териконів,
висота яких сягає 100 м. Кар’єри в місцях видобутку корисних копалин досягають у діаметрі кількох
кілометрів, а глибина 200-250 м. Глибина шахт нерідко перевищує 1500 м, а нафтових, газових
свердловин досягає 6 км. Навіть цих даних досить, щоб зрозуміти необхідність екологічного захисту
надр.
Не краще становище і з атмосферою. За один трансатлантичний рейс реактивний літак спалює 35 т
кисню. Легковий автомобіль за 1,5 тис. км пробігу споживає річну норму кисню однієї людини [5; 6].
У наш час у середньому за рік у світі спалюється 10 млрд. т палива. За останні кілька років в
атмосферу потрапило 22 млрд. т вуглекислого газу, 150 млн. т двоокису сірки, близько 300 млн. т
окису вуглецю, 50 млн. т окису азоту, 200-700 млн. т пилу та багато інших речовин, з якими в
атмосферу надходять канцерогенні та мутагенні речовини. Під упливом цих викидів руйнується
озоновий шар атмосфери, який захищає все живе на Землі від пагубного впливу ультрафіолетового
випромінювання.
Постійне спалювання органічного палива призводить до підвищення концентрації CO2 в
атмосферному повітрі, веде до створення на Землі парникового ефекту, до зонального потепління
клімату. Потепління в Арктиці і в Антарктиці призведе до швидкого танення льодовиків. Якщо їх
об’єм зменшиться на 50 %, то рівень Світового океану підніметься на 25-35 м. Як результат – багато
прибережних земель із населеними пунктами буде затоплено водою [6; 7; 8; 9].
Негативного впливу від діяльності людини зазнає гідросфера планети. Щороку в Світовий океан із
різних джерел потрапляє понад 4 млн. т летких органічних сполук (дихлоретан, фреон та інші),
близько 120 тис. т хлорованих вуглеводнів (ДДТ, альдрин, бензилгексахлорид та інші), понад 300 тис.
т свинцю, понад 5 тис. т ртуті, понад 10 тис. т кадмію. Велика кількість забруднених речовин
потрапляє з річкового стоку. Їх загальна кількість сягає 600 млрд. т [6; 7; 8; 9].
Наведені дані про екологічний стан літосфери, атмосфери, гідросфери показують, що екологічний
стан планети близький до критичного. Антропогенний уплив на довкілля за своєю потужністю вже
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почав вносити суттєві порушення у відрегульований протягом тисячоліть механізм планетарної
рівноваги природного середовища.
Тут є над чим замислитися, пофілософствувати. Світ наближається до такої межі, що потрібно
подумати, як забезпечити екологічну безпеку. Настав час зворотного переведення людини зі статусу
"царя природи" в "громадянина природи", усвідомлення того, що людина не може безоглядно брати
від природи все, що заманеться, що людина є частиною природи Всесвіту і, руйнуючи довкілля, вона
руйнує, губить саму себе. Треба усвідомити, що природа є царством, де панують доцільність і розумні
закони. Недаремно багатьох учених, які займаються проблемами екології, охоплює жах за майбутнє
планети й життя на Землі. Вони наполегливо працюють над створенням моделей приведення планети
до екологічної рівноваги [1].
На думку багатьох вчених, в основі глобальної екологічної кризи лежить викривлене уявлення про
навколишнє середовище, оточуючий світ і положення в ньому людини. Тому рішення екологічних
проблем неможливе без уваги до екології свідомості людини.
Питання "Що ж робити? " повинне хвилювати кожну людину, якщо вона бажає добра своїм
нащадкам. Подальший розвиток суспільства неможливий без узгодження з розвитком природи.
Система людина-суспільство-навколишнє середовище – досить жорстка система, і з нею слід
рахуватися. Система ця не терпить сваволі, прорахунків.
У наш час практика життя висунула перед людиною нову систему цінностей збереження
екосистем, ставлення до Землі як до унікальної екосистеми, обачливе і ощадливе ставлення до
природи.
На підставі наукового аналізу екологія дає відповідь на питання "Що робити? ".
По-перше, це розумне, раціональне використання природних ресурсів.
По-друге, це розробка й запровадження у виробництво прогресивних екобезпечних технологій.
По-третє, це рекультивація, оздоровлення порушених, відпрацьованих земель, територій.
По-четверте, це вдосконалення й піднесення дієвості екологічного права.
По-п’яте, це піднесення екологічної культури людей.
Екологічне забезпечення – це комплекс заходів організаційно-технічного, соціально-економічного
характеру, правового регулювання, спрямованих на збереження та відновлення якості природного
середовища у процесі функціонування господарських, культурно-побутових та інших об’єктів і
структур [9].
Треба негайно поки не пізно розгорнути активну роботу на всіх рівнях по запровадженню в життя
заходів оздоровлення природного середовища.
Слід при цьому мати на увазі, що самостійне розв’язання екологічних проблем окремими країнами
вже в наш час стає неможливим через необхідність залучення великих матеріальних, наукових,
інтелектуальних та інших ресурсів. Приклад тому ліквідація наслідків аварії на ЧАЕС. А це спонукає
до міжнародного співробітництва в питаннях екології. Тож не випадково, ще у 1992 р. в Ріо-деЖанейро відбулася Конференція ООН із проблем навколишнього середовища [9]. На конференції
були сформульовані основні принципи про нерозривність еколого-економічних зв’язків, що було
покладено в основу концепції стійкого розвитку, в якій зазначено:
- економічний розвиток у відриві від екології веде до перетворення планети в пустелю;
- акцент на екологію без економічного розвитку закріплює бідність і несправедливість.
Поняття стійкого розвитку суспільства передбачає забезпечення можливості задоволення потреб
людей без загрози можливостям задоволення потреб майбутніх поколінь.
І нарешті, глобальні екологічні проблеми, з якими людство зіткнулося на порозі XXI ст. глибоко
впливають на всі сторони життя сучасної людини. Ці проблеми настільки взаємопов’язані, що
практично не можна добитися успіху у вирішенні однієї з них, ігноруючи або приділяючи недостатню
увагу іншим. Однобічний підхід до вирішення глобальних проблем може привести до тяжких
наслідків.
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Корбут Г.A., Вискушенко А.П., Муж Г.В., Михеева Г.М., Юрик Л.А., Памирский М.С., Дудар М.И.
Экологические проблемы c точки зрения современной философии.
В статье рассказывается о современном подходе к системе человек-общество-природа,
подчеркивается важность учения В.И Вернадского о ноосфере, значение организованности
биосферы в развитии человечества. В связи с глобальными экологическими проблемами и большой
антропогенной нагрузкой на природу доказана необходимость единства современного
миропонимания, единства действий человечества по сохранению окружающей среды, освещена роль
философии в этих процессах.
Korbut G. A., Vyskyshenko A.P., Muzh G.V., Mikheeva G.N., Yuryk L.A., Pamirsky M.S., Dudar M.I.
Ecological problems in view of modern philosophy.
The article explains modern approach to man-society-nature system, underlines the importance of
Vernadskyi’s noosphere theory, biosphere structure in the development of humankind. In connection with
global ecological problems and high anthropogenic pressure, the necessity of unity in modern world
understanding, unity in preserving environment is shown, as well as the role of philosophy in these
processes.
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МЕДИКО-ДЕМОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
У статті здійснено детальний та поглиблений ретроспективний аналіз стану здоров’я дорослого та
дитячого населення Житомирської області, постраждалого внаслідок аварії на Чорнобильській
атомній електростанції, за післяаварійний період з 1986 до 2005 року.
За 20 років, що минули після трагедії – найбільшої техногенної катастрофи в історії України, –
багато зроблено в нашій державі для ліквідації її наслідків. Президент АМН України академік
О. Возіанов говорить про Чорнобиль як планетарну катастрофу. Але аварія на Чорнобильській
атомній станції стала не тільки техногенно-екологічною, але і соціальною катастрофою. Загалом від
чорнобильської біди постраждало близько 5 мільйонів жителів України. Багато сил і коштів
покладено для подолання наслідків аварії на ЧАЕС.
Минуло вже багато років, але ніхто не знає, скільки часу ще потрібно, щоб ліквідувати всі
наслідки цієї біди. Чорнобиль – це не тільки трагедія минулого і сьогодення, а потенційно – й
майбутнього, оскільки наслідки катастрофи продовжують виявлятися .
Проведення ретроспективного аналізу стану здоров’я постраждалого населення дало можливість
детально вивчити медико-демографічні показники.
І. Демографічні наслідки аварії
1. Народжуваність.
За останні 20 років народжуваність у осіб, які підпали під вплив аварії на Чорнобильській АЕС,
знизилась у 1,5 раза (від 14,2 у 1987 році до 9,24 в 2005 році), що практично на рівні показника в
країні. Різка тенденція до зниження відзначалася протягом 1987-2001рр. (14,2‰ у 1987 році та 8,2‰ у
2001 році). Тільки з 2002 року відбувається незначне (на 5,8%) покращення народжуваності
населення, яке постраждало внаслідок аварії на ЧАЕС (з 8,7‰ до 9,24‰ у 2005 році), що свідчить
про деяку стабілізацію ситуації (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка народжуваності
2. Смертність.
Велику тривогу викликає підвищення рівня смертності серед постраждалого населення. Так,
загальна смертність за 20 років після катастрофи зросла у 1,65 раза (показники 20,35 проти 12,3 після
аварії) [1; 2; 3]. В Україні за аналогічний період відбувся ріст у 2,6 раза. За останні 5 років загальна
смертність в області зросла на 15% (що на рівні показника в країні (рис. 2).
У смертності дорослого населення та підлітків протягом ряду років відзначається тільки тенденція
до зростання. За останні 5 років смертність дорослого населення зросла на 14% (у країні – на 9,8%).
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Смертність дитячого населення як по області, так і в цілому в Україні за весь період після
катастрофи зростала, тільки з 2005 року відзначається тенденція до зниження – на 28% (показники 0,7
та 0,97, відповідно), в Україні – зниження на 15%.

Рис. 2. Динаміка смертності постраждалого населення
3.Природний приріст.
Якщо у перші 3 роки після аварії він був позитивним (+1,9 – +1,5), то з 1990 року природний
приріст переходить у негативну площину (–0,3) і невпинно падає (до – 11,1 у 2005 році). Незважаючи
на те, що з 2002р. розпочинається незначна тенденція щодо зростання народжуваності, природний
приріст не виходить за межі негативних значень за рахунок зростання смертності дорослого
населення (рис. 3).
`

Рис. 3. Природний приріст
Динаміка демографічних показників в області (як і в Україні) свідчить про порушення
відтворювального потенціалу населення (рис. 4).

\
Рис. 4. Порівняльна характеристика народжуваності та смертності
ІІ. Стан здоров’я постраждалого населення
У результаті Чорнобильської катастрофи виникли проблеми, серед яких найбільш важливою є
оцінка стану здоров’я осіб, які знаходилися під впливом різних доз іонізуючого опромінення. Але в
останні роки екологічні, соціальні та психологічні проблеми відіграють вирішальну роль у
формуванні стану здоров’я постраждалого населення.
Як у цілому в країні, так і в області намічена різка тенденція до зростання хворих серед
оглянутого населення, що постраждало від катастрофи на ЧАЕС.
1.Профілактичні огляди.
При проведенні профілактичних оглядів у 1987 році питома вага виявлених хворих серед 1000
оглянутих потерпілих складала в області 42,8% (в Україні – 38%).
Через 10 років Чорнобильської катастрофи питома вага хворих різко зросла – в області хворими є
уже 69,7% оглянутих (76,3% в Україні). Упродовж останніх 10 років ситуація погіршується. У 2005
році в області хворими є 76,6% постраждалого населення (в Україні – 85,8%).
Якщо серед дорослих і підлітків у 1987 році хворими було 52,6% населення, то у 1993 році вже
72%, а у 2005 році таких хворих стає 81,2%.
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Дещо кращою є ситуація серед дітей. Якщо за рік після аварії хворих було 67,2%, то за період з
1993 до 2000 року відбувається деяке покращення ситуації, коли питома вага хворих дітей за цей
проміжок часу зменшується з 66% до 63,8%. За останні 5 років негативні екологічні впливи
зростають, тому ситуація знову погіршується, і в 2005 році питома вага хворих дітей зростає до
69,4% (рис. 5).

Рис. 5. Питома вага хворих серед оглянутих дітей та дорослих
2. Інвалідність.
Первинно визнано інвалідами 16,5% населення (в Україні 18,1%).
Якщо у 1990 році серед дорослих первинно було визнано інвалідами 2,7%, то у 2005 році – 19% (в
Україні ці показники становлять 40,7 та 22%, відповідно).
3. Лікування.
Населення, що постраждало від аварії на Чорнобильській АЕС, потребує постійного лікування.
Якщо у 1987році одержали медичну допомогу амбулаторно 99% потерпілих (в Україні – 62,1%),
стаціонарно – 91,8% (в Україні – 23,5%), то у 1995 році амбулаторно лікуються 74,9% потерпілих
(в Україні – 79,9%), стаціонарно – тільки 31,2% (в Україні – 21%). Через 20 років після аварії
амбулаторне лікування одержують 90,8% потерпілих (в Україні – 88,3%), стаціонарне – 77,1%
(в Україні – 22,5%).
Питома вага потерпілих, які лікувалися в санаторно-курортних закладах, знизилася упродовж 20
років у 2 рази (17,2% у 1987р. та 8,3% у 2005 році), що практично так, як і у цілому в країні (18,2% та
9,8%, відповідно).
ІІІ. Структура захворюваності у потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС
1. Доросле населення та підлітки.
На початку катастрофи, у 1987 році, левову частку у структурі захворюваності займали хвороби
ендокринної системи – 62,7% [1; 2]. Негативний вплив психоемоційних факторів у цей період
обумовив ріст патології нервової системи – 17%, що посідає друге місце у загальній структурі
захворюваності; на хвороби системи кровообігу припадає третє місце – 4,5% (рис. 6).
1987рік
1996рік

Рис. 6. Структура захворюваності дорослого населення та підлітків
У подальшому відбувається перерозподіл структури захворюваності. Так, патологія системи
дихання протягом 1988 – 1996 рр. займає перше місце – 33,3% (проти 2,15%). Наукові дослідження,
що були проведені у цей період, показують різке зростання патології органів дихання через
аерозольне розповсюдження радіоактивно забрудненого пилу [4]. На другому місці у структурі
захворюваності є хвороби кістково-м’язової системи – 22% (в 1987 році тільки 0,86%). Це дає
підстави припустити, що за 8–10 років після катастрофи елементи розпаду радіонуклідів замістили
кальцій у кістковій системі людини [6]. Хвороби нервової системи залишаються на третьому місці –
10,7%. На четвертому місці – 10,6% – травми та отруєння. Зросла питома вага захворювань
сечостатевої системи і склала 7,9% (проти 0,05% у 1987 та 3,8% у 1990 рр.). Захворювання системи
кровообігу у загальній структурі захворюваності на шостому місці і становлять 6,4%. Захворювання
ендокринної системи склали тільки 2,5% (проти 62,7% у 1987 році).
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Слід відзначити, що у структурі захворюваності відбуваються зміни щодо збільшення питомої
ваги патології інших систем організму. Відбулося збільшення інфекційних та паразитарних
захворювань (з 0,8% у 1987 до 4% у 1996 році та в 2005 році – 5,4%) [1; 3]. Можна припустити, що
тенденція до зростання інфекційної захворюваності пов’язана з порушенням імунного статусу
популяції [5; 6].
Відбулося збільшення питомої ваги захворювань шкіри – від 0,05% у 1987 році до 5,66% у 1990 та
6,49% у 2005 році. Питома вага патології системи травлення у загальній структурі захворюваності
зросла з 1,6% в 1987 році до 5,6% в 1995 році (де пік – 8% зареєстровано у 1990 році), що також
може бути пов’язано з потраплянням забруднених радіонуклідами харчових продуктів та води у
кишково-шлунковий тракт. Новоутворення зросли до 1,7% (проти 0,7% у 1987 році). Максимальне
зростання новоутворень у структурі захворюваності відбулося через чотири роки після аварії і
становило 3,3% у 1990 році. Можливо, за цей період накопичилися відповідні дози опромінення (або
вплив інших чинників), що запустили механізм канцерогенезу. Поява в структурі захворюваності
психічних розладів – 1,3% (проти 0,27% у 1987 році) може свідчити про негативний вплив
психоемоційних чинників. Питома вага ускладнень при вагітності та пологах у 1996 році зросла до
3,9% (проти 0,05% у 1987 році). У 2000 році у структурі захворюваності хвороби системи кровообігу
виходять на друге місце і складають 13,6% (проти 6,4% у 1996 році). Це засвідчує про віддалені
негативні наслідки не тільки радіаційного, але, що найважливіше, комплексу чинників нерадіаційної
природи (психоемоційних, соціальних) на серцево-судинну систему постраждалого населення.
Порівнянно з Україною у 2005 році структура захворюваності серед постраждалого населення
виглядає таким чином: на першому місці у структурі захворюваності – хвороби органів дихання –
30% (в Україні – 34,8%); друге місце у структурі в області розділили хвороби сечостатевої системи та
травми і отруєння – 11%. В Україні травми та отруєння у структурі захворюваності посідають третє
(8,4%) та хвороби сечостатевої системи (7,6%) – четверте місце відповідно. На третьому місці (як і у
минулі роки) захворювання системи кровообігу – 6% в області (в Україні – у структурі
захворюваності хвороби системи кровообігу займають 2-е місце – 9,7%).
5% у структурі захворюваності в області займають хвороби ока та кістково-м’язової системи (на
рівні України). Інфекційні та паразитарні хвороби в загальній структурі захворюваності в області 5%
(проти 3% в Україні). Також вище показника по країні посідають хвороби шкіри – 6,5% (в Україні –
5,5%); ендокринної системи – 3,2% (в країні 2,5%); новоутворення – 1,9% (в країні – 1,4%), психічні
розлади – 1,2% (0,9% в країні); на рівні показників у країні у структурі захворюваності –хвороби
крові – 0,5%, дещо нижчою є питома вага патології системи травлення – 4,7% (у країні 5,3%) [4]
(рис. 7).

Рис. 7. Структури захворюваності дорослого населення та підлітків за 2005 рік (область і Україна)
2. Дитяче населення.
У 1987 році у структурі захворюваності дітей (як і серед дорослих) 65,3% займали хвороби
ендокринної системи. На 2-му місці у дітей – хвороби крові та кровотворних органів – 12,3%
(у дорослих тільки 2,3%). Третє місце у структурі захворюваності посіли хвороби кістково-м’язової
системи – 7,5% (у дорослих – тільки 0,9%). Однак, якщо серед дорослих на 2-му місці були хвороби
нервової системи, то серед дитячого населення ці хвороби посіли тільки 4-е місце – 5,2% [1; 2]
(рис. 8).
За період з 1988 до 1996 року у структурі захворюваності дітей відбувся перерозподіл. Так, перше
місце посіли хвороби органів дихання – 60% (проти 3% у 1987 році). Такий показник у 2 рази
перевищує аналогічний показник за цей проміжок часу серед дорослого населення. Можна
припустити, що стан захворюваності дітей був обумовлений особливою чутливістю дитячого
організму, швидкою зміною періодів фізіологічного дозрівання та особливостей психоемоційної
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сфери при негативних екологічних та соціальних впливах [5; 6]. Хвороби нервової системи посіли
друге місце і залишилися на значному рівні – 7,4% (у 2000 р. патологія нервової системи у загальній
структурі захворювань іде на спад і складає 3,9%). Третє місце у структурі захворюваності у дітей
посіли хвороби системи травлення – 6,6% (в 1987р. було 2,7%).
1.1.
1996р

1987р

Рис. 8. Структура захворюваності дітей
Як і в дорослих, у структурі захворюваності дітей також відбуваються зміни. Щороку зростає
питома вага інфекційних та паразитарних захворювань (1,9% у 1987до 5,3% у 1996 році та до 6,5% у
2005 році). Можна припустити, що комплексний вплив чинників радіаційної (у перші роки після
аварії) та нерадіаційної природи (упродовж останніх 15–20 років) обумовив порушення імунного
статусу чутливого дитячого організму та ступінь його захищеності від збудників інфекційних хвороб
[6].
Також відбувся ріст питомої ваги захворювань шкіри – від 0% у 1987 році до 3,5% у 1990 та 5% в
2005 році. Слід відзначити, що за декілька років питома вага хвороб ендокринної системи у загальній
структурі захворюваності різко зменшується і знаходиться на рівні 2,7% – 3,9% протягом останніх 15
років. Аналогічна ситуація щодо захворювань системи крові та кровотворних органів, де питома вага
патології у структурі захворювань з 12,3% в 1987 році впала до 2,5% у 2005 році. Упродовж 15 років
(1990–2005рр.) 0,7% у структурі припадає на психічні розлади; 0,4% – на вроджені аномалії, 0,15% –
новоутворення [1; 3].
Порівняно з Україною структура захворюваності дітей виглядає таким чином: на першому місці
хвороби системи дихання – 59,4% (Україна – 60,7%). Слід взяти до уваги, що друге місце в області
посіли інфекційні хвороби – 6,1%, випередивши при цьому середні показники у країні (в Україні –
4,5% та 3 місце). У структурі захворюваності хвороби шкіри та травлення посідають третє місце –
5% (в Україні – на 2-му місці). Дещо вищими, ніж середні у країні, є питома вага хвороб сечостатевої
системи – 2,1% (1,6% у країні). На рівні відсотків по Україні є у області питома вага хвороб
ендокринної системи і в загальній структурі захворюваності складає 3,2%; системи крові – 2,4%,
системи кровообігу – 1,8%, нервової системи – 2,0%, вроджених аномалій – 0,3%, травм та отруєнь –
2,6%. Нижче показників у країні: хвороби ока – 2,9%; кістково-м’язової системи – 1,8%;
новоутворення – 1,5%; психічні розлади – 0,7%; симптоми та ознаки – 0,5% [4] (рис. 9).
ІV. Структура смертності потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС
1. Доросле населення та підлітки.
У 1987 році 80,9% у структурі смертності посіли хвороби системи кровообігу та 19% –
новоутворення. З 1988 року у структурі смертності залишається незмінним перше місце у патології
системи кровообігу, що за період 1989-1993 рр. знаходилася в діапазоні 45–48%, а з 1994 року,
упродовж останніх 12 років, зростала і досягнула рівня 68% у 2005 році. Протягом усіх 20 років
післяаварійного періоду 80–85% в структурі смертності від патології системи кровообігу припадає
на ішемічну хворобу серця [1; 2] (рис. 10).
На другому місці у структурі смертності займають новоутворення, хоча з 1990 року помічено
тенденцію до зниження (19,1% в 1987 році та 9,4% в 2005 році). Причинами смертей у структурі
злоякісних новоутворень за весь період, а він після аварії є: 30–40% – злоякісні новоутворення
системи травлення, 20–30% – системи дихання, 5–7% – системи крові та кровотворних органів. У
структурі смертності новоутворення щитовидної залози набули актуальності в 1992–1994 рр. і зросли
з 0,7% у 1991 році до 5,6% у 1994 р., що є логічним завершенням розвитку хвороби, після підйому
захворюваності з 0,7% в 1987 до 3,3% у 1990 році (рис. 11).
З 1988 року серед причин смертності з’являється смертність від патології органів дихання з 7,2%
до 10% у 1994 році – третє місце у структурі (відстежується пряма залежність зростання питомої ваги
захворюваності та смертності від патології органів дихання). І тільки з 1995 року у структурі
220

О.К. Толстанов, В.А. Павловський, А.В. Шаюк, О.М. Торбас, В.І. Хренов, Л.О. Тищик.
Медико-демографічні аспекти Чорнобильської катастрофи

смертності від хвороб органів дихання відмічено тенденцію до зниження – з 9,6% в 1995 році до 3,6%
у 2005 році. Протягом 15 років після аварії 45–80% у структурі смертності від хвороб органів дихання
складали хронічні бронхіти, але протягом останніх 5 років їх питома вага у структурі органів дихання
зменшилася до 11–14% [1; 3] (рис. 12).

Рис. 9. Структури захворюваності дітей за 2005 рік (область і Україна)

Рис. 10. Смертність дорослих від хвороб системи кровообігу

Рис. 11. Смертність дорослих від новоутворень
На четвертому місці в структурі смертності (як і в структурі захворюваності за аналогічний період
часу) в 1988-1996 роках (11-7%) є травми, отруєння, а з 2000 року травми та отруєння посідають третє
місце в структурі смертності дорослих та підлітків. З 1990 року у структурі смертності з’являються
інфекційні та паразитарні захворювання – 1%, а з 1996 року у структурі смертності виявляються
хвороби системи травлення – 2% – 3,8% та смертність від хвороб сечостатевої системи – 0,3–0,8% [1;
2; 3].
Відбулося зростання смертності від хвороб нервової системи – від 0,5% у 2000р. до 1,1% у 2005
році, від психічних розладів – 0,9% (проти 0,4%), що може свідчити про постійну стресову ситуацію у
поставарійний період [6].
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Рис. 12. Питома вага захворюваності та смертності дорослих від хвороб системи дихання
2. Дитяче населення.
У перші 5 років після аварії в структурі смертності на першому місці були окремі стани, що
виникають у перинатальному періоді – 40%, друге місце розділили вроджені аномалії та травми і
отруєння – 25%. Третє місце – 12,5% у структурі смертності припадає на захворювання нервової
системи, однак за останні 15 років питома вага їх знижується до 6,1%, і в 2005 році смертність від
хвороб нервової системи займає п’яте місце в загальній структурі смертності дитячого населення. У
1996 році у структурі смертності відбуваються зміни: на перше місце виходять травми і отруєння –
27,1%, залишаючись на першому місці і у 2005 році (31,9%). На другому місці залишаються стани, що
виникають у перинатальному періоді, – 15,2%, однак їх питома вага знижується до 5% у 2000 році, а у
2005 році в структурі смертності перинатальних станів немає. На третьому місці у причинах
смертності – впроджені аномалії, питома вага яких протягом усього поставарійного періоду складає
25% [1; 2; 3] (рис. 13).

Рис. 13. Порівняльна характеристика смертності дітей від вроджених аномалій, травм та
перинатальних станів
На четвертому місці – смертність від хвороб системи дихання – 11,1% (у дорослих – третє місце),
що упродовж останніх 10 років різко падає (до 1,5% у 2005 році). З 2000 року інфекційні та
паразитарні захворювання посідають третє місце у структурі смертності (6,8% у 1996 році, 11,8% у
2000 році та 10,6% у 2005 році). Смертність від новоутворень за останні 10 років з п’ятого місця
перемістилась на четверте, незважаючи на тенденцією до зниження у загальній структурі смертності
дітей, – від 8,5% в 1996 році до 6,3% в 2005р.). Упродовж усіх 20 років після катастрофи в структурі
смертності від новоутворень у дітей 60–100% припадає на злоякісні новоутворення системи крові та
кровотворних органів (рис. 14).

Рис. 14. Питома вага смертності дітей від інфекційних захворювань, новоутворень та хвороб
нервової системи
Крім того, у структурі смертності в 1991 році з’являються психічні розлади (1,6% ) і зростають –
від 2% в 1996 до 3,1% у 2005 році. Хоча питома вага хвороб ендокринної системи у структурі
смертності є незначною – 1,6%, але відбувся ріст від 0,4% у 1992 році до 1,6% у 2005 році [1; 2; 3].
V. Порівняльний аналіз показників захворюваності серед населення, що постраждало
внаслідок аварії на ЧАЕС, та всього населення області
1. Доросле населення та підлітки.
Порівняння показників (ріст чи зниження) проводилося з 1996 року.
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Майже в усіх класах хвороб рівень захворюваності постраждалого населення вищий. Так, якщо у
1996 році показник захворюваності органів нервової системи на 10 тис. постраждалого населення був
вищим (від загального в області) тільки на 18%, то на кінець 2005 року – на 37%. На 31% за останні
10 років патологія ендокринної системи перевищує середній в області.
Показник захворюваності хворобами кістково-м’язової системи у постраждалого населення з 1996
до 2005 рр. на 20% перевищує середній в області (рис. 15).

Рис. 15. Порівняльна характеристика захворюваності постраждалого населення та в цілому по
області (дорослі та підлітки)
Показник захворюваності хворобами системи кровообігу у постраждалого населення за період з
1996 до 2005 рр. на 12% – 8,8% перевищують середній в області.
Якщо у 2000 році хвороби системи травлення у постраждалого населення знаходились на рівні
області, то на кінець 2005 року показник захворюваності перевищив обласний на 55%.
З 2000 року хвороби ока (на 12%) та хвороби вуха (на 22%) перевищують середні показники в
області. У 2005 році хвороби шкіри у постраждалого населення на 18%, а хвороби дихання – на 8,6%
перевищують середні показники в області.
Новоутворення у 1996 році на 5% були вищі, ніж середні в області, а протягом останніх 10 років –
на рівні області.
Протягом 1996–2000рр. травми та отруєння на 7% у постраждалих реєструвалися більше, ніж в
цілому в області.
Слід відзначити незначну тенденцію до покращення щодо захворюваності хворобами крові та
кровотворних органів. Якщо у 1996 році показник захворюваності перевищував середній в області на
34%, то на кінець 2005 року – на 22% [1; 3; 4].
1. Дитяче населення.
Протягом останніх 10 років захворюваність хворобами кістково-м’язової системи серед дітей, які
постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, у 1,4 раза перевищують середні в області.
Хвороби системи кровообігу серед постраждалих дітей перевищують середні в області у 2-1,5
раза. Але, на жаль, і показник захворюваності всього дитячого населення в області у 2005 році у 2
рази перевищує середній у країні.
На жаль, упродовж 10 років виявляється тенденція до зниження відмінностей між захворюваністю
постраждалого дитячого населення та загального дитячого населення в області, показники
захворюваності якого у 2005 році перевищують середні в Україні. Так, якщо у 2000 році рівень
захворюваності хворобами ендокринної системи у 3,7 раза був вищий, ніж середній в області, то у
2005 році в рівень захворюваності постраждалого населення вищий за обласний тільки в 1,4 раза, а
показник в області вищий за середній у країні на 20%. Аналогічна ситуація щодо хвороб крові та
кровотворних органів. Так, якщо в 1996 році рівень захворюваності перевищував середній в області в
2,3 раза, то в 2005 році – тільки в 1,3 раза. Але рівень захворюваності дитячого населення всієї області
на 12% перевищує середній у країні (рис. 16).
У 2005 році рівень інфекційної захворюваності у дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС,
перевищує середній в області на 10%, а рівень захворюваності всього дитячого населення вище
показників у країні на 16%.
Склалася стійка тенденція до зростання рівня хронічних та рецидивних форм захворювання не
тільки постраждалого, але й усього дитячого населення області, можливою причиною яких є те чи
інше порушення імунного статусу дітей на популяційному рівні [5; 6].
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Рис. 16. Порівняльна характеристика захворюваності постраждалого населення та в цілому по
області (діти)
Показники захворюваності патології органів травлення у 2005 році знаходяться на рівні обласних
(в 1996 році – були вищими у 1,5 раза), але за 2005 рік показник захворюваності дітей у країні
хворобами органів травлення на 10% вищий, ніж середній в області серед усього дитячого населення.
Протягом останніх 10 років захворюваність хворобами кістково-м’язової системи серед дітей, які
постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, у 1,4 раза перевищують середні в області. Хвороби нервової
системи та дихання, а також новоутворення та вроджені вади постраждалих дітей знаходяться на
рівні середніх показників в області [1; 3; 4].
Аналіз стану здоров’я населення постраждалого внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС вказує
на те, що:
- погіршення демографічних показників в області порушує відтворювальний потенціал
постраждалого населення;
- відзначається різка тенденція до зростання хворих серед оглянутого населення, що
постраждало від катастрофи на ЧАЕС;
- у структурі захворюваності дітей та дорослих переважають хвороби дихальної, нервової,
сечостатевої системи та новоутворення;
- у структурі смертності левова частка у дорослих припадає на патологію системи кровообігу
та новоутворення; у дітей – на окремі стани, що виникають у перинатальному періоді, травми та
отруєння;
- захворюваність постраждалого населення перевищує захворюваність усього населення
області.
Необхідно продовжувати моніторинг демографічних та медичних наслідків катастрофи (у першу
чергу питання стану здоров’я дітей), зважаючи на тенденцію до зростання захворюваності у багатьох
класах хвороб.
Враховуючи те, що радіаційний чинник ще існує у навколишньому середовищі, необхідно у
майбутньому продовжити накопичення статистичної інформації для подальших досліджень медикодемографічних наслідків Чорнобильської катастрофи.
Ефективний медичний захист постраждалих на майбутні роки і десятиліття потребує розробки та
затвердження чіткої національної програм ліквідації медичних наслідків аварії з достатнім
фінансуванням за принципом "Фінансування «на мешканця» – “до мешканця” та проведення повного
комплексу профілактичних заходів, спрямованих на екологічну стабільність країни.
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ
ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА В ЖИТОМИРСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА В 2006 РОЦІ: ЗДОБУТКИ, ІННОВАЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ
Розбудова України як незалежної, суверенної держави вимагає актуалізації наукової
проблематики, забезпечення ефективності наукових досліджень, упровадження новітніх розробок у
виробництво і навчальний процес з урахуванням вимог інтеграції до європейського науковоосвітнього простору та сучасних тенденцій розвитку науки. Науково-дослідна робота в університеті
охоплює ряд важливих і перспективних напрямів. Охарактеризуємо їх та виділимо основні проблеми
в цій сфері.
1. Підготовка висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів. Сьогодні з 561 викладача,
що працюють на 36 кафедрах, майже половина мають наукові ступені та вчені звання, з них 58
докторів наук, професорів, 221 кандидатів наук, доцентів, Серед них дійсні члени та членкореспонденти НАН України, АН вищої школи, Міжнародної Акмеологічної Академії, 11 заслужених
працівників освіти й вищої школи України, стипендіати Кабінету Міністрів України та фонду
"Відродження", лауреати премії Президента України для молодих учених.
У 2006 році:
– почесному професору університету Агнесі Полікарпівні Стадниченко було присуджено премію
Президента України на два роки;
– аспірантці кафедри педагогіки Тетяні Всеволодівні Шмельовій призначено академічну
стипендію Кабінету Міністрів України;
– молодим науковцям кандидатам наук Дмитру Андрійовичу Вискушенку та Віталію
Олександровичу Климчику – стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених.
За результатами звітного періоду університет на ІХ Міжнародній виставці "Сучасна освіта в
Україні – 2006" в номінації "Упровадження нових форм навчально-виховного процесу" був
нагороджений золотою медаллю. Значна заслуга в цій перемозі належить викладачам кафедри
методики викладання іноземних мов і прикладної лінгвістики та її завідувачу Ларисі Вадимівні
Калінінії , а також викладачам кафедр педагогіки, ботаніки, фізики.
Проте основною проблемою залишається подальше зростання наукового потенціалу університету.
Значну роль у підготовці науково-педагогічних кадрів належить аспірантурі, докторантурі. Понад 10
років в університеті діє аспірантура, в якій нині навчається 126 аспірантів та 27 здобувачів наукових
ступенів, ще 25 викладачів навчається в аспірантурах інших вузів. Значний внесок у підготовку
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації здійснюють професор А.П. Стадниченко (під її
керівництвом у 2006 році захищено 3 кандидатських дисертації, з яких одна – достроково), професор
О.С. Чирков. (троє його аспірантів завершують достроково дисертаційні дослідження), в.о. професора
А.В. Сингаївська (під її керівництвом за 2 останніх роки захищено 3 кандидатські дисертації), доцент
О.Л. Музика (під його керівництвом також захищено 3 кандидатські дисертації). Вагома роль у
підготовці фахівців вищої кваліфікації належить кафедрі педагогіки, в аспірантурі та докторантурі
якої навчається понад 70 докторатів, аспірантів і здобувачів.
Активно розвивається в університеті докторантура, в якій за двома спеціальностями навчається 8
докторантів. Нині над докторськими дисертаціями працюють 22 викладачі. З 2006 року ще 4
викладачі стали докторантами інших вузів.
Успішно працює спеціалізована рада по захисту кандидатських дисертацій, яку було
перереєстровано вдруге в березні місяці, у 2006 році відбулося 13 захистів.
Зростає кількість захистів кандидатських дисертацій, у тому числі й дострокових. За останні три
роки захищено 50 дисертацій, з яких 3 докторські. У 2006 році захищено 15 кандидатських та 2
докторських дисертації (доценти Р.Ф. Ахметов, В.М. Мойсієнко). Підготовлено до захисту ще 14
кандидатських та 1 докторську дисертації.
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здобутки, інновації, перспективи

Проте, незважаючи на інтенсивність захистів дисертацій на багатьох факультетах, відчувається
дефіцит науково-педагогічних кадрів, зокрема на таких, як факультет фізичного виховання та спорту,
факультет іноземних мов (кафедра іноземних мов, німецької мови), фізико-математичний факультет
(кафедра прикладної математики та інформатики, охорони праці), педагогічний факультет (кафедра
музики і образотворчого мистецтва з методиками викладання). Важливо відзначити, що більшість
молодих науковців на зазначених кафедрах вже навчаються в аспірантурі або готуються до
аспірантури.
Потребує посилення підготовка докторських дисертацій, з таких напрямів: фізико-математичний,
біологічні, історичні, економічні, психологічні, філологічні та педагогічні науки. Водночас слід
готувати не тільки кадри кандидатів і докторів наук, але й членів-кореспондентів та дійсних членів
НАН та АПН України, оскільки зростають вимоги до якісного складу науково-педагогічних кадрів із
боку МОН України.
Продовжують працювати 7 наукових шкіл, 9 науково-дослідних центрів та 16 науково-методичних
і науково-дослідних лабораторій. Вже 30 років успішно діє малокологічна школа (науковий керівник
проф. А.П. Стадниченко), яка стала визнаною не тільки в Україні, але й зарубежем. Її діяльність
характеризується високим рівнем наукових досліджень, якісною підготовкою наукових кадрів вищої
кваліфікації, широкою міжнародною співпрацею.
2. Виконання держбюджетних науково-дослідних тем. В університеті виконуються 3
держбюджетні теми, які фінансуються МОН України. Зокрема, дві з природничих наук із проблем
синтезу нових речовин та їх застосування у фармацевтичній сфері та з проблеми попереднього
очищення природних вод (наукові керівники – доцент В.М. Листван. та доцент Н.В. Кусяк, одна з
філологічних наук із проблеми реконструкції прастану традиційної народної духовної культури
Середнього Полісся (керівники проекту – професор П.Ю. Грищенко та доцент В.Л. Конобродська), з
психологічних наук – "Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації людських стосунків",
який фінансується Державним фондом фундаментальних досліджень (керівники проекту – академік
В.О. Моляко та доцент О.Л. Музика).
З метою збільшення наукових проектів, які фінансуються за рахунок держави та інших фондів у
2006 році було виборено 4 гранти, 5 співробітників університету є авторами патентів на винаходи та
корисні моделі. За результатами університетського конкурсу 5 проектів подано до розгляду на участь
у конкурсах 2007 року до Міністерства освіти і науки України, двоє з них отримали високу оцінку й
подані на рецензування до НАН України.
3. Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень. Кафедри університету
працюють за 13 науковими напрямами в галузі природничо-математичних, суспільних, психологопедагогічних, філологічних наук. Проте необхідно розширювати розробки з актуальної тематики
фундаментальних та гуманітарних наук, надання практичної спрямованості науковим дослідженням.
Перспективним на наш погляд є дослідження, які виконують кафедри:
у сфері фундаментальних наук: вивчення взаємодії між рідкими кристалами та полімерами;
еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану
навколишнього середовища; оцінка впливу антропогенного забруднення природних водойм за
допомогою методу біоіндикації; вивчення математичних моделей; проблеми комплексного та
гіперкомплексного аналізу; проблеми синтезу нових речовин та хімічної очистки водних об’єктів;
у сфері суспільних наук: проблеми філософії соціуму, менеджменту й бізнесу, соціальної
релігії, актуальні проблеми релігієзнавства, національної ідентичності в контексті глобалізації;
історико-краєзнавчі дослідження Волині; проблеми теорії держави та права; проблеми формування
правової культури студента; актуальні проблеми історії України, історичне краєзнавство,
культурологія;
- у сфері психолого-педагогічних наук: формування професійної компетентності та педагогічної
майстерності майбутніх учителів в умовах європейської інтеграції; педагогічне краєзнавство на
Правобережній Україні; наслідки ЧАЕС: освітньо-оздоровчі та соціальні аспекти; інноваційні підходи
до методики викладання спеціальних дисциплін; суб’єктно-ціннісні детермінанти творчої активності
особистості; психологічні засади розвитку самостійності учнівської молоді;
у сфері гуманітарних наук: проблеми функціональної лінгвістики; проблеми діалектології;
поетики художнього твору; теорії та історії драми; сучасність, культура та сьогодення англомовних
країн; використання передових технологій та методів у викладанні іноземних мов; актуальні
проблеми двомовної /українсько-англійської/ учбової лексикографії.
4. Видання наукових праць, навчально-методичної літератури. Лише за 2006 рік викладачами
університету опубліковано 1033 одиниць наукової продукції, загальним обсягом майже 2 тисячі
друкованих аркушів, в тому числі 15 монографій, 7 підручників, 129 навчальних та навчально-методичних
посібників, 4 словники, 14 збірників наукових праць, 4 брошури, 795 статей та 65 тез доповідей. Хоча
порівняно з минулим роком дещо менше публікацій у зарубіжних виданнях (2005 р. – 82, 2006 р. – 68), але
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суттєво збільшилися публікації у фахових виданнях (2005 р. – 351, 2006 р. – 441). Нині в університеті є 3
фахових видання: "Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка", історикофілологічний збірник з регіональних проблем "Волинь-Житомирщина", "Українська полоністика", яка в
2006 році затверджена як фахове видання з педагогічних, філологічних та філософських наук.
Започатковано науковий часопис "Етнолінгвістичні студії". Крім того, виходить друком науковометодичне видання "Teach and Learn" ("Вчи та навчайся"). Разом із тим необхідно збільшувати наукові
публікації, у яких відображаються результати досліджень із пріоритетних напрямів науки та їх
упровадження у практичну діяльність (монографії, підручники, навчальні посібники з грифом МОН
України; наукові публікації в зарубіжних виданнях).
5. Діяльність навчально-науково-виробничих комплексів. Продовжують розвиватися
навчально-науково-виробничі комплекси "Полісся" та "ЖДУ ім. І. Франка – ВАТ
"Електровимірювач". Постійно проводяться засідання комплексу "Полісся", на яких вирішуються
питання спільної науково-дослідної та методичної роботи, актуальні проблеми виховання та освіти
учнівської та студентської молоді; підготовки науково-педагогічних кадрів, стажування, участі у
виставках, конкурсах тощо. Спільними зусиллями членів комплексу організовуються наукові
конференції, семінари, "круглі столи", виїзні засідання. Так, у 2006 році пройшло засідання круглого
столу "Основні засади та способи реалізації освітніх технологій в загальноосвітніх школах та вищих
навчальних закладах у контексті Болонського процесу"; виїзне засідання в Новоград-Волинському
колегіумі. Співпраця комплексу "ЖДУ ім. І. Франка – ВАТ "Електровимірювач" продовжується в
напрямі виготовлення та вдосконалення комплекту електровимірювальних приладів для фізичних
кабінетів загальноосвітніх шкіл України. До того ж, Комплекс бере участь у новій Державній
Комплексній програмі "Забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних
закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних
дисциплін". Проблема полягає в тому, щоб ширше використовувати навчальний та методичний
потенціал закладів комплексу в діяльності університету.
6. Наукова діяльність молодих учених. Серед ключових проблем у цьому напрямку
залишаються такі, як мобільне включення молодих науковців у підготовку кандидатських дисертацій
та своєчасний захист підготовлених дисертаційних робіт, а також залучення молодих науковців до
виборення міжнародних грантів. Так, наприклад, асистент кафедри педагогіки О.М. Власенко
виборола грант Президента України для обдарованої молоді на тему "Дослідження системи
загальнолюдських цінностей у сучасних студентів вищих навчальних закладів: діагностика,
формування, корекція".
Продовжує працювати Рада молодих учених (голова – асистент Олександр Сергійович Чернюк,
куратор – доцент Руслана Костянтинівна Мельниченко). Всього в університеті працює 243 молодих
дослідників (викладачів, аспірантів) віком до 35 років, з них 40 кандидатів наук, 12 доцентів. За звітний
період 12 осіб успішно захистили кандидатські дисертації, 8 – пройшли передзахист, до аспірантури
вступило понад 20 осіб віком до 35 років. У 2006 р. молоді науковці університету брали участь у роботі
161 наукового форуму (конференції, семінари, з’їзди, конгреси, круглі столи) різного рівня. Ними
опубліковано 322 наукові роботи. З молодими науковцями постійно проводяться методологічні
семінари, до яких залучаються провідні вчені університету.
Молоді науковці беруть активну участь у створенні навчально-методичної бази вузу, в роботі
обласного відділення МАН, є членами багатьох наукових товариств – зокрема, осередку Асоціації
політичних психологів України й Житомирського відділення Всеукраїнської асоціації психодрами,
Української та Європейської Асоціації Транзактного аналізу; багатьох міжнародних наукових
товариств, серед яких: "The Ukrainian Society for the Study of English Messenger", входять до
міжнародної спілки USSE , Міжнародна асоціація викладачів англійської мови як іноземної (TESOL),
Міжнародна організація "International Society for Human Studies", Міжнародна ассоціація "American
Studies Association in Ukraine", Програма академічних обмінів імені Фулбрайта в Україні,
Міжнародний центр "Освіта-Академія".
7. Студентська науково-дослідна робота. Студентська науково-дослідна робота організовується і
спрямовується кафедрами університету, науковим студентським товариством у наукових гуртках,
проблемних групах та клубах, кількість яких із кожним роком зростає. Нині діє 27 наукових гуртків,
135 проблемних груп, 3 клуби та методичний театр Проте ще недостатньою мірою залучаються до
наукової роботи студенти молодших курсів. За 2006 рік студентами університету підготовлено та
опубліковано 373 наукові праці, з них 317 одноосібних, 1 монографія (автор – випускниця
магістратури історичного факультету, голова НСТ – О. Огієнко).
У 2006 році у Всеукраїнських конкурсах студенти вибороли 14 призових місць із математичних,
політологічних, педагогічних, історичних наук та української мови й української літератури. Крім
того, Тетяна Новаковець нагороджена дипломом І ступеня, а Ірина Татура – дипломом ІІ ступеня за
перемогу у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт студентів "Використання матеріалів дитячого
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періодичного видання у навчанні дітей дошкільного і молодшого шкільного віку". На жаль, участь у
Всеукраїнській студентській олімпіаді в 2006 році не принесла вагомих результатів, оскільки
студентами виборено лише заохочувальні дипломи зі спеціальності "Історія". Тому актуальною
залишається проблема підвищення наукового рівня підготовки студентів із метою результативної
участі у Всеукраїнських олімпіадах.
Разом із тим майбутні фахівці беруть активну участь у підготовці та проведенні наукових
конференцій, семінарів, круглих столів, які проходять на базі університету, зокрема у всеукраїнських
науково-практичних конференціях: на філологічному факультеті – "Спадщина Івана Франка в
контексті української освіти та культури", на факультеті іноземних мов – "Тенденції розвитку
професійно-педагогічної освіти в Україні і за кордоном"; та регіональної конференції на історичному
факультеті – "Боротьба українського народу за державність в 1917 – 1921 рр." та інші.
За звітний період видано 10 студентських збірників, у тому числі й за результатами конференцій,
а саме "Спадщина Івана Франка у контексті української освіти та культури", "Актуальні проблеми
професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку", "Наш рідний край: історія і сьогодення", "Краю
мій, земле моя" (вип. 2), "Формування професійної компетентності майбутнього вчителя засобами
інноваційних освітніх технологій" (випуск 3), "Проблеми вищої освіти в умовах євроінтеграційних
процесів", "Ідеї національно-виховної системи Софії Русової" (вип. 5), "Поетика", "Методичний
пошук" (вип. 4). Також кафедрам фізико-математичного, природничого, соціально-психологічного
факультетів необхідно посилити допомогу студентам у підготовці наукових публікацій.
При кафедрі редагування та основ журналістики продовжує працювати Студентський
інформаційний центр, основними напрямами роботи якого є підготовка та випуск газети "Універсум"
(випущено 11 номерів) та випуск програм "Студентського радіо" за такими напрямками – музичний,
проблемний, пізнавальний, культурологічний, інформаційна служба новин. Є побажання – ширше
висвітлювати на сторінках газети наукове життя університету, у тому числі студентську наукову
діяльність.
Науковому та професійному зростанню студентів сприяють Науково-методичний центр роботи
з обдарованою студентською молоддю (керівник – доцент О.Є. Антонова), науково-методична
лабораторія "Освітньо-виховна система Полісся" (керівник – доцент Березюк О.С.), які спільно з
НСТ проводять наукові дослідження, організовують Всеукраїнські та регіональні науково-практичні
конференції. Видаються збірники наукових праць студентів за результатами їх роботи.
Упродовж 2006 року продовжував роботу Науково-методичний центр роботи з обдарованою
студентською молоддю, який із 1 вересня 2006 року набув статусу підрозділу університету (наказ №
291 від 4 вересня 2006 року) і налагодив зв’язки зі Всеукраїнською молодіжною громадською
організацією "Союз обдарованої молоді". Було проведено регіональну науково-практичну
студентську та аспірантську конференцію "Обдарована особистість: сутність, проблеми, технології
розвитку" (27 грудня 2006 року), за результатами роботи конференції видано збірник наукових праць
"Актуальні проблеми розвитку обдарованості учнівської та студентської молоді".
Відзначимо у плані розвитку творчої активності студентів діяльність науково-методичної
лабораторії "Освітньо-виховна система Полісся" (керівник – доцент О.С. Березюк, заснована у
2005 році). Науковці лабораторії спільно зі студентами організовують науковий пошук, щорічно
організовують студентські наукові конференції, присвячені видатним українським педагогам,
зокрема, в 2006 році пройшла Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена
просвітницькій діяльності Івана Франка.
До позитивних напрямів студентської наукової діяльності віднесемо те, що з 2006 року студенти та
аспіранти філологічного факультету почали брати участь у виконанні держбюджетної наукової теми
"Реконструкція прастану традиційної народної духовної культури Середнього Полісся як частини
загальнослов’янського мовно-культурного ландшафту, яка фінансується за рахунок коштів Міністерства
освіти і науки України. Крім того, студенти щорічно виїжджають до Жешува та Ченстохова (Польща)
на стажування в літніх школах польської мови й культури та в американські коледжі й університети.
Студенти та аспіранти університету постійно інформуються про гранти, які надаються міжнародними
організаціями для підтримки проведення наукових досліджень.
У 2006 році на сайті університету в електронному варіанті започатковано науковий часопис
"Студентський науковий вісник ЖДУ", однак ще жодного номеру не підготовлено, редколегії
журналу слід активізувати роботу в цьому напрямі.
З метою подальшого розвитку творчого потенціалу студентів та студентської наукової роботи,
більш широкого залучення їх до програм стажування в університетах Західної Європи та США,
формування неупередженої точки зору щодо країн Європейської спільноти у вересні 2006 року на
базі факультету іноземних мов організовано Євроклуб (керівник О.А. Мангушева). Щомісяця
відбуваються зустрічі членів клубу з представниками організацій, які займаються міжнародними
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студентськими обмінами. При Євроклубі почав діяти гурток з англійської мови для співробітників та
здобувачів наукових ступенів.
8. Проведення науково-практичних міжнародних, всеукраїнських, регіональних
конференцій. За звітний період в університеті проведено 15 науково-практичних конференцій
різного рівня міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференцій, семінарів, (а в 2005 – 8), 10
круглих столів, на яких обговорювалися актуальні наукові проблеми. Викладачі університету брали
активну участь у роботі 316 конференцій, семінарів, круглих столів тощо, з яких – 117 міжнародного
рівня та 99 всеукраїнських конференцій.
Значущими подіями року стали – ІІІ Міжнародна наукова малакологічна конференція "Молюски:
результати і перспективи досліджень" (кафедри ботаніки і зоології), ІІ сесія міжнародної наукової
школи-семінару "Актуальні проблеми етнолінгвістики" (кафедра української мови) за участю
науковців із багатьох зарубіжних країн; Міжнародна наукова конференція "Чорнобильська
катастрофа: 20 років потому (інтердисциплінарні аспекти)" (кафедра соціальної і практичної
психології), ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Соціально-економічні проблеми
реформування українського суспільства" (кафедра економіки).
Продовжила свою діяльність започаткована рік тому Міжнародна наукова школа-семінар
"Актуальні проблеми етнолінгвістики" під керівництвом доцента В.Л. Конобродської. У роботі школи
взяли участь понад 60 науковців, серед яких 10 – з ближнього та дальнього зарубіжжя. За
результатами роботи школи-семінару підготовлено до друку науковий збірник "Етнолінгвістичні
студії 2".
Викладачі кафедри зарубіжної літератури під керівництвом професора О.С. Чиркова та
зав. кафедри доцента Н.І. Астрахан успішно розвивають нову форму наукового співробітництва –
проведення поетапного Міжвузівського наукового семінару "Терміносистема слов’янського
літературознавства", залучаючи поступово науковців Волинського, Тернопільського та Рівненського
державних університетів. Результати роботи представлено в наукових часописах.
2006 рік є особливим – виповнилося 150 років із дня народження видатного поета, просвітителя
Івана Франка. З нагоди цієї дати в університеті проведено низку заходів, зокрема: всеукраїнські
науково-практичні конференції "Творчість Івана Франка в контексті української духовності" (кафедра
української літератури) та "Спадщина Івана Франка у контексті української освіти та культури"
(кафедра педагогіки), видано відповідні наукові збірники.
9. Міжнародна співпраця. Університет підтримує міжнародні зв’язки з вищими навчальними
закладами, освітніми організаціями, відомими науковими школами і вченими країн СНД (Росії,
Білорусі), Європи (Польщі, Німеччини, Словаччини, Угорщини, Великої Британії, Франції), США,
Мексики та інших країн. Підписано угоди з рядом зарубіжних ВНЗ. Здійснюється співпраця з
багатьма міжнародними організаціями, зокрема, Міжнародною асоціацією TESOL (міжнародна
організація навчання англійської мови як другої мови), Американським домом, Британською радою,
Корпусом Миру США в Україні, британськими видавництвами Longman та Express Publishing,
Всесвітнім центром вальдорфської педагогіки та різними асоціаціями близького та далекого
зарубіжжя. За допомогою міжнародних програм обміну IREX (рада міжнародних наукових
досліджень і обмінів), Fulbright (програма академічних обмінів), DAAD (німецька академічна служба
обміну) студенти та викладачі університету щорічно навчаються за кордоном. Продовжує наукову та
навчально-методичну діяльність Центр полоністики та чесько-український культурно-освітній центр.
За 2006 рік викладачами вузу було виборено 4 гранти на стажування та наукову роботу за кордоном
(доценти І.М. Рудик, І.В. Сипченко, аспірант М.Л. Ліпісівіцький, асистент В.М. Титаренко).
Викладачами університету було здійснено 30 закордонних виїздів, зокрема у Мексику, Німеччину,
Туреччину, США, Польщу, Росію, Білорусію.
Проте кафедрам необхідно поглиблювати й розширювати міжнародні зв’язки шляхом укладання
договорів про спільну наукову та навчально-методичну діяльність.
Отже, незважаючи на певні досягнення, залишається ряд актуальних проблем, над якими слід
працювати колективу викладачів, серед них: подальше нарощування наукового потенціалу
університету, зокрема підготовка науково-педагогічних кадрів найвищої кваліфікації – докторів наук.
пошук міжнародних партнерів для участі в міжнародних грантах, інвесторів для розробки наукових
проектів за держбюджетною та госпдоговірною тематикою; активізація наукової роботи студентів
молодших курсів та посилення результативності участі студентів у Всеукраїнських олімпіадах,
розширення міжнародних зв’язків.
О.А. Дубасенюк,
проректор з наукової роботи,
міжнародних та регіональних зв’язків, доктор педагогічних наук, професор
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МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
"КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНІСТЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ:
РЕАЛІЇ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ"
26-27 квітня 2007 року на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка
відбулася перша міжнародна науково-практична конференція "Конкурентоспроможність в умовах
глобалізації: реалії, проблеми, перспективи". Тема конференції є дуже актуальною в сучасних умовах,
адже реальним підґрунтям інтеграції України до Європейського Союзу та Світової організації
торгівлі може стати досягнення нею відповідного рівня конкурентоспроможності та стандартів якості
товарів, послуг, персоналу. Організаторами конференції виступили Житомирська обласна державна
адміністрація, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, Київський інститут
бізнесу і технологій (КІБІТ), Житомирська філія, та Житомирський державний університет імені
Івана Франка. Ініціатором та головою організаційного комітету конференції була директор
Житомирської філії КІБІТ доцент Саух Ірина Василівна.
Відкрив першу міжнародну науково-практичну конференцію ректор Житомирського державного
університету імені Івана Франка доктор філософських наук, проф. Саух Петро Юрійович. Він
привітав учасників та гостей і побажав плідної, конструктивної роботи.
На пленарному засіданні виступили провідні науковці та гості конференції: доктор економічних
наук, проф. Л.Ц. Масловська, доктор економічних наук, проф. Є.В. Хлобистов, доктор економічних
наук Л.В. Дейнеко, економічний радник посольства Польщі в Україні М.В. Онищук. Доповіді були
змістовними, торкалися найгостріших та найактуальніших аспектів інноваційного розвитку та
забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції в умовах глобалізації. Піднімалися
питання формування передумов нової якості розвитку української економіки, сертифікації та
маркування вітчизняної продукції, перспектив конкурентоспроможності українських товарів на
європейському ринку тощо. Зазначені проблеми викликали пожвавлену дискусію учасників
конференції.
Друга частина наукового зібрання проходила в режимі "круглого столу". Відкрив засідання
круглого столу заступник голови обласної державної адміністрації кандидат економічних наук, доц.
І.В. Орлов. Цікавими та змістовними були виступи В.І. Матюшенка – голови правління Асоціації
платників податків Житомирської області, дійсного члена Української Академії економічної
кібернетики, М.В. Дегліса – директора виконавчої дирекції Житомирського обласного відділення
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, О.В. Безсмертного – голови
регіонального відділення Антимонопольного комітету України, доктор економічних наук, проф.
Ф.Ф. Бутинця – завідувача кафедри бухобліку й контролю Житомирського державного
технологічного університету та ін. За круглим столом піднімалися проблеми регіонального
менеджменту, стандартів якості, захисту конкуренції та підготовки конкурентоспроможних фахівців.
Обговорення проходило цікаво, жваво, учасники наводили багато фактичних аргументів, що
допомогло виявити основні проблеми та намітити шляхи їх вирішення.
Проведена конференція, яка за своїм змістом і формою стала непересічною подією в житті
науковців та практиків Житомирщини, започаткувала регулярний обмін науковими ідеями з питань
забезпечення балансу національного і глобального векторів розвитку України.

О.І. Янковська,
асистент кафедри економіки та менеджменту
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
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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)
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Стаття у збірнику
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Searle J. R. What Is a Speech Act? // Philosophy in America. – London: Longman Group, 1965. – Р. 221239.
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 філології і
лінгводидактики 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

