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ІСТОРИЧНІ НАУКИ
УДК 327.39+339.92

М.В. Кордон,
кандидат історичних наук, доцент
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)

СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З НАТО
У статті розглянуто одне з найважливіших питань зовнішньополітичної діяльності України − її
євроатлантична інтеграція, співробітництво з Організацією Північноатлантичного договору.
Найбільшою сферою цієї співпраці є військова, реформування в секторі оборони та безпеки України.
Україна посідає ключове місце на перетині Східної та Західної Європи. Навколо неї відбуваються
масштабні інтеграційні процеси. Україна має спільний кордон з чотирма країнами НАТО –
Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною. Поглиблення й розширення стосунків із НАТО є
для України запорукою її успішного наближення до Європейського Союзу.
Організація Північноатлантичного договору – це надійні гарантії безпеки. Вступ туди дасть змогу
сконцентруватися на соціальних та економічних питаннях. Інтеграція України до Європи та НАТО є
проявом історичної належності української нації до європейського простору. Саме це зумовило
актуальність нашого дослідження. Мета статті – роз’яснити стратегічні цілі НАТО для кращого
розуміння політики Північноатлантичного альянсу, зокрема щодо України, показати реальні переваги
країн, які є повноправними членами НАТО; виявити перешкоди, які гальмують просування України
шляхом євроатлантичної інтеграції, а також механізми їх подолання, при цьому зберігаючи
добросусідські відносини й стратегічне партнерство з Російською Федерацією та іншими державами
світу.
НАТО і Україна співпрацюють у широкому діапазоні питань. Серед них чільне місце займають
оборонна реформа, боротьба з тероризмом, підтримання миру, планування на випадок надзвичайних
ситуацій цивільного характеру, забезпечення готовності до катастроф, політична співпраця з питань
регіональної безпеки, військове співробітництво, а також наука і техніка. Таке співробітництво
здійснюється переважно за рахунок Альянсу і є економічно вигідним для України.
Найбільшою сферою практичного співробітництва України з НАТО є військова,
реформування в секторі оборони та безпеки. Ця співпраця НАТО з Україною − більш масштабніша,
ніж з іншими країнами-партнерами. Причому діяльність НАТО стосується не лише Збройних Сил і
Міністерства оборони, але і включає підтримку Прикордонних військ України та Міністерства
внутрішніх справ. Створена спільна робоча група з оборонної реформи, в реалізації якої Україна має
можливість скористатися досвідом країн НАТО.
На шляху співпраці НАТО інвестує в українську науку. Наукова програма, яку НАТО впроваджує
в Україні, націлена на те, щоб допомогти адаптації офіцерів, звільнених у запас у ході проведення
військової реформи. У рамках цієї програми інвестується щороку близько 1,5 млн. євро, в 2006 р. − 2
млн. євро. Це дозволило досягти такого результату: 70 % колишніх офіцерів мають змогу
працевлаштуватися після підготовки [1: 24]. З 2006 р. значно збільшене число офіцерів, які
отримують військову освіту у вищих навчальних закладах країн НАТО. Найслабшим місцем
військової галузі України залишається проблема військово-технічної модернізації та переоснащення
збройних сил новітніми й перспективними зразками озброєнь. В українській армії практично всі
існуючі системи озброєнь радянського виробництва. Ще є зразки часів Великої Вітчизняної Війни,
озброєння перших повоєнних поколінь. Понад 20 років перебуває в експлуатації понад 80 % озброєнь
та військової техніки Збройних Сил України. 50 % сягає загальний обсяг озброєнь, які потребують
заміни. Тільки 30 % припадає на відносно сучасні зразки. Але вони своїми характеристиками усе-таки
поступаються найкращим світовим системам озброєнь [2: 131]. Морально застаріли або вичерпали
свій експлуатаційний ресурс 80 % ракетної артилерії, близько 60 % військово-повітряних сил, 70 %
засобів радіоелектронної боротьби і 50 % протитанкових озброєнь України. На думку західних
експертів, бойовий потенціал Збройних Сил України щороку знижується на 9 % і може становити
трохи більше 20 % від рівня 1992 р. [3: 137]. Для модернізації Збройних Сил України в Державному
бюджеті на 2006 р. виділено набагато більше фінансових ресурсів, ніж у 2005 р.
Нині за своєю чисельністю Збройні Сили України посідають 13 місце у світі, а за рівнем
забезпечення одного військовослужбовця − лише 126. Неефективно використовуються бюджетні
кошти, які виділяються на потреби армії. Майже 80 % бюджету Міністерства оборони йде на
утримання Збройних Сил [4: 97]. Весь оборонний бюджет був спрямований переважно на вирішення
нагальних поточних проблем − з відповідним накопиченням невирішених проблем та консервацією
© Кордон М.В., 2007
3

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 33. Історичні науки

негативних тенденцій, що склалися у Збройних Силах попередніми роками. Таким чином, оборонні
бюджети України 2000-2004рр. не були бюджетами розвитку. Переважна частина їх спрямовувалася
на утримання особового складу армії.
Тим часом, і це доводить досвід країн НАТО, бюджет розвитку передбачає виділення на
утримання особового складу не більше 50 % загального обсягу фінансування. Спрямування понад
75 % витрат на утримання особового складу є критичною межею. За нею виділені кошти вважаються
бюджетом "проїданням".
Під час розробки Державної програми розвитку Збройних Сил України 2006-2011 рр.
Міністерством оборони внесені суттєві корективи до процедури визначення потреб Збройних Сил у
фінансових ресурсах. Надалі планується подолати критичну межу видатків на утримання особового
складу, збільшити видатки на підготовку військ та розвиток озброєнь і військової техніки, а в 2011р. −
завершити перехід до раціональної структури оборонного бюджету України. Водночас, сам процес
його формування наближається до стандартів НАТО шляхом підвищення прозорості, оптимізації
структури та контрольованості витрат.
Розроблена програма значного скорочення української армії. Часи великих масових армій
відходять у минуле. Протягом останніх п’яти років загальна штатна чисельність особового складу
Збройних Сил була скорочена майже на 171 тис. посад − з близько 416 тис. на початок 2001 р. до 245
тис., у тому числі 180 тис. військовослужбовців, станом на кінець 2005 р. [5: 12; 28]. Скороченню
сприятиме також зменшення терміну служби в армії. Служба юнаків призовного віку в армії
скоротилася з 18 до 12 місяців, а для тих, хто має вищу освіту, до 9 місяців. Терміни строкової
військової служби на кораблях, суднах і в берегових частинах бойового забезпечення ВійськовоМорських Сил − 18 місяців. Перехід на скорочені терміни військової служби не вплинув на рівень
бойової готовності та не знизив боєздатність військ.
Скорочення терміну служби в армії має наблизити Україну до європейських стандартів і сприяти
поетапному переходу всього українського війська на контрактну, тобто професійну, основу.
Дозволено переходити на контрактну службу військовим після 6 місяців строкової служби.
Граничний вік прийняття на військову службу за контрактом − 40 років. Лише професійна армія з
соціально захищеними військовослужбовцями може бути надійною. Передбачається з 2010 р.
повністю скасувати призив громадян на строкову військову службу і перейти до комплектування
Збройних Сил винятково військовослужбовцями за контрактом з одночасним забезпеченням
інноваційним розвитком оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва.
Це підвищить рівень боєздатності військ і значно зменшить терміни приведення в готовність до
виконання завдань за призначенням. Підготовка до переходу Збройних Сил на контрактний принцип
комплектування почала вже здійснюватися.
Завершено перехід до комплектування основних керівних посад Міністерства оборони України
переважно цивільним персоналом. Це відповідає принципам демократичного цивільного контролю
над Воєнною організацією держави. Нині цивільні працівники центрального апарату Міністерства
складають близько 80 % його загальної чисельності. Цивільна особа − Міністр оборони України −
Анатолій Степанович Гриценко. Він має п’ять заступників. Всі вони − цивільні. Європейська
практика стає в Україні нормою.
Робляться інші кроки до утвердження престижу української армії, збільшення поваги до
військових. Утричі підвищене грошове забезпечення військовослужбовцям строкової служби. До 913
грн. підвищена середня пенсія військовиків.
Одним із суттєвих стримуючих чинників реформи є проблема утилізації застарілої техніки,
озброєння, надлишкових боєприпасів.
Для залучення додаткових технологічних і фінансових ресурсів, необхідних для утилізації запасів
озброєнь, військової техніки, боєприпасів і рідкого ракетного палива Міністерство оборони України
активно використовує можливості НАТО, ЄС, ОБСЄ та інших міжнародних організацій. За
результатами проведеної НАТО оцінки наявних в Україні обсягів надлишкових озброєнь і
боєприпасів був запропонований проект вартістю 75,4 млн. євро, розрахований на 12 років. Ним
передбачається утилізація 133 тис. тонн боєприпасів і 1,5 млн. одиниць стрілецької зброї та легких
озброєнь.
У листопаді 2005 р. між Кабінетом Міністрів України та НАТО з питань матеріально-технічного
забезпечення та постачання укладена Імплементаційна угода. Згідно з нею передбачається залучення
коштів західних країн (понад 7,5 млн. євро) з фонду програми НАТО "Спільне скорочення
небезпечних надлишкових запасів засобів війни". Цією угодою передбачене фінансування першого
етапу робіт з утилізації боєприпасів (15 тис. тонн), стрілецької зброї (400 тис. одиниць) і переносних
зенітних ракетних комплексів (1000 одиниць). У фінансуванні цього проекту беруть участь 11 країн
НАТО. До проекту приєднався також ЄС. У липні 2005 р. Міністерство оборони України спільно з
ОБСЄ започаткували перший етап робіт із ліквідації запасів компонентів ракетного палива. На його
реалізацію виділено 30 тис. євро з бюджету Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Завдяки проекту
в рамках цільового фонду "Партнерство заради миру", розпочатому в січні 2002 р., в Україні вдалося
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безпечно знищити, утилізувати близько 400 000 одиниць протипіхотних мін. Вони були зібрані з 19
складів, розташованих по всій Україні, та перевезені на завод хімічних виробів у Донецьку, який був
модернізований для проведення безпечної утилізації мін та вилучення вибухівки і пластику.
Вибухівку було потім перероблено для використання в українській промисловості, а з пластику
вироблялися в українській промисловості дитячі іграшки. Проект був фінансований Канадою,
Угорщиною, Польщею та Нідерландами. Виконавчою структурою в рамках проекту була Агенція
НАТО з питань тилового постачання та обслуговування (НАМСА), яка діяла у співпраці з
Міністерством оборони України та науково-технічними центром "Співдружність". Всього в Україні
планується знищити 6,5 млн. протипіхотних мін. На це спрямований проект Європейського Союзу. В
його рамках Європейська Комісія планує виділити до кінця 2008 р. близько 7 млн. євро.
Прискорення процесу утилізації надлишкових озброєнь, військової техніки сприятиме
підвищенню рівня безпеки населення, вивільненню та рекультивації територій військових частин, що
підлягають розформуванню або переформуванню під час реорганізації Збройних Сил. Це сприятиме
зменшенню витрат на утримання надлишкової військової техніки, інфраструктури та обслуговуючого
персоналу, підвищенню довіри до планів України з роззброєння, налагодженню партнерських
стосунків і залученню додаткових джерел фінансових ресурсів. По всьому світу мін поховано під
землею до 100 мільйонів одиниць. У середньому протипіхотна міна вибухає кожні 22 хвилини.
Щороку міни вбивають або калічать 26 000 осіб.
Україна не одержала належної компенсації в результаті ядерного роззброєння, коли вона
позбулася третього за величиною у світі ядерного потенціалу. Після розпаду СРСР на території
України залишалося 222 одиниці стратегічних носіїв − 176 міжконтинентальних балістичних ракет і
46 важких бомбардувальників, а також відповідне ядерне оснащення − близько 2000 ядерних
боєголовок для міжконтинентальних балістичних ракет, крилатих ракет і ядерних бомб для
бомбардувальників. В Україні була також розміщена значна кількість тактичних ядерних боєзарядів.
З 19 ракетних комплексів, що перебували на озброєнні СРСР, 13 було розроблено в КБ "Південне" і
виготовлено Південним машинобудівним заводом. У певні періоди частка ракет наземного базування,
виготовлена цим об’єднанням, перевищувала 60 % від ядерного потенціалу СРСР [6: 96].
У таких умовах найкращий варіант для України − реалізація союзницьких проектів. Вона не лише
може, а й повинна брати участь у будь-яких структурах, які сприяють міжнародному миру та безпеці.
Крім того, нейтралітет і позаблоковість не ведуть до заощадження коштів. Для прикладу можна
порівняти видатки на оборону Швеції та Угорщини. Нейтральна Швеція, населення якої приблизно
однакове з угорським, виділяє на оборону 5 358 млрд. дол. США. У той же час член НАТО Угорщина
витрачає на оборону лише 781 млн. дол. США [3: 136].
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Кордон Н.В. Сотрудничество Украины с НАТО.
В статье рассматривается один из важнейших вопросов внешнеполитической деятельности
Украины − её евроатлантическая интеграция, сотрудничество с Организацией
Североатлантического договора. Самой Большой сферой этого сотрудничества является военная,
реформирование в секторе обороны и безопасности Украины.
Kordon M.V. Ukraine and NATO cooperanion.
One of the most important questions of Ukraine foreign policy – its European and Atlantic integration,
cooperation with North Atlantic Treaty Organization is considered in the articlet. The largest sphere of this
cooperation is military, reforming in the sector of the defence and security of Ukraine.
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ПРОБЛЕМА ДЕТЕРМІНАЦІЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В ІСТОРІЇ
ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ В ПЕРІОД ВІД АНТИЧНОСТІ ДО ВІДРОДЖЕННЯ
У статті досліджено визначення змісту впливу соціальних детермінант на процес самореалізації
особистості та виявлення ролі свободи як умови зняття його суворої обмеженості в історії
західноєвропейської філософії в період від Античності до Відродження. Проаналізовано способи
утвердження індивідуальної свободи у досліджуваному процесі.
Проблема визначення сутності соціально-культурної детермінації самореалізації особистості як
структурного процесу передбачає розв’язання низки питань загального характеру. До базових можна
віднести такі: які змістовні характеристики понять "особистість", "свобода", "свобода вибору",
"детермінація", "індивідуальність"? які є способи їх співвіднесеності? які погляди на дихотомію
"індивідуальна свобода – соціальна детермінація" у процесі самореалізації особистості були в історії
філософії? чи характеризується цей процес фаталізмом, напередвизначеністю, тотальною
необхідністю? що в умовах повної детермінованості дозволяє особистості визначати процес реалізації
власних сутнісних сил як автономний, незалежний? яким чином впливають раціональні та
ірраціональні фактори на самореалізацію? які структурні елементи описуваного процесу містять у
собі потенції для реалізації особистісної свободи? Можна констатувати, що проблеми виявлення та
дослідження свободи були іманентними для майже всіх філософських теорій.
У філософській думці ці питання інтерпретувалися переважно в контексті проблем
взаємовідношень "людина – світ", "людина – соціум", соціально-культурної детермінованості
діяльності та самодіяльності індивідів, їх цілепокладання, способів подолання фатальної
детермінованості, виходу за межі існуючого для утвердження свободи, яка не переростала б у
свавілля. Найбільший вплив на розуміння свободи справили праці М. Адлера, Г. Арендта, Р. Арона,
І. Берліна, М. Бердяєва, А. Валіцького, С. Вейля, Ю. Габермаса, В. Гавела, М. Гайдеггера, Е. Гелнера,
Ф. Гаєка, А. Камю, В. Кімліка, Дж. Макліна, Ж. Марітена, М. Новака, К. Поппера, М. Ріделя,
Ж.-П. Сартра, С. Франка, М. Фуко, Е. Шілза. Серед вітчизняних науковців, які займалися
вищеназваною проблематикою, слід назвати насамперед Є. Андроса, В. Андрущенка, І. Бичка,
Б. Гаврилишина, Г. Горак, С. Кримського, В. Муляра, І. Паська, О. Погорілого, М. Поповича,
Л. Сохань та ін.
Метою статті є осмислення в історії західної філософії основних ідей і поглядів щодо проблеми
взаємодії соціально-культурної детермінації та індивідуальної свободи в процесі самореалізації
особистості та визначення тенденцій їх розвитку.
Історично першими з’явилося поняття "свобода індивіда", яка на ранніх етапах осмислення
людиною цього феномену в міфічній свідомості відображалась як благо. Легенди та казки завжди
ставлять героя перед вибором, який повинен бути єдино правильним, щоб добро нарешті перемогло
злі сили. Прикладом можуть слугувати й часто повторювані сюжетні лінії про героя, який рятуючи
свою кохану підходить до каменю, який пропонує обрати правильну дорогу. І досить часто казковий
герой постає перед необхідністю вибору між убивством суперника (представника злих сил) та
спокусою отримати винагороду за помилування. Міфічні герої, проте, не можуть відмовитися ні від
реалізації власних сутнісних надзвичайних, даних природою чи богами сил, ні від виконання
покладеної на них програми. Отже, міфи утверджували необхідність самореалізації кожного індивіда,
утверджуючи свободу вибору її засобів, проте в них обмежувалися сфери реалізації та межі свободи.
Герой виконує власні завдання та місії, що мають переважно зовнішнє походження (боги велять
Геркулесу вчинити конкретні подвиги, виявляючи перш за все свої фізичні здібності), при цьому
йому суворо забороняється виходити за окреслені кордони, що негайно карається (міф про Ікара,
котрий використав крила не тільки для їх призначення – втечі з полону, але й для задоволення інших
потреб). І хоча у класичній Греції людина уже розрізняє свої наміри й мотиви дій та незалежні від неї
умови й наслідки вчинків, проте трагедія, як правило, протиставляє не суб’єктивну свободу
об’єктивній необхідності, а скоріше за все два різних способи детермінації поведінки, які в кінцевому
підсумку беруть початок від богів та долі: з одного боку, внутрішня детермінація подій, а з іншого –
внутрішня детермінація мотивів, котрі також навіяні богами [1: 149].
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Із появою філософії міфічні уявлення осмислюються і трансформуються залежно від розвитку
суспільних відносин. У філософській думці триває розвиток цієї ідеї від уявлень про реалізацію
запропонованої богами програми до сучасної проблеми детермінації свободи самореалізації
особистості в контексті суспільно-історичного розвитку. Також важливим є виявлення підходів до
вивчення проблеми свободи, які у філософських дослідженнях втілились у виокремленні, аналізі та
інтерпретації її "фаталістичного", "емпіричного", "контингентного" та "екзистенційного" різновидів.
Визначення наявності людської свободи можливе лише через прояв її атрибутивних ознак – вибору та
відповідальності.
Коли вибір формальний, а відповідальність перекладається з людини на зовнішні обставини, то
така свобода має фаталістичний характер (відома формула Б. Спінози "свобода є пізнана
необхідність"). Коли ж вибір здійснюється між двома рівними можливостями на основі жеребу чи
випадку, на які покладається уся відповідальність, тоді вона має контингентний характер. Однак, як
стверджує відомий український філософ І. Бичко, "справжня свобода починається за наявності певної
множини нерівноцінних можливостей, яка створює можливість нарешті вже відповідального вибору,
тобто покладання відповідальності за вибір не на зовнішні (необхідність, випадковість) обставини, а
на себе" [2: 67]. В основі цього тлумачення лежить визначення І. Канта свободи як "здатності
самостійно починати ряд", згідно з якою людина стає першопричиною нового причинно-наслідкового
зв’язку, відводячи природний ряд подій на другий план. Така свобода має раціональнотрансцендентальний, емпіричний характер. Датський філософ С. К’єркегор акцентує увагу на виборі
можливості, яка не пізнається розумом, а твориться дораціональним актом творчої віри, котрої не
існує до акту здійснення вибору. У такому разі утверджується свобода як найвищий рівень вияву
свободи, що має екзистенційний характер.
Виходячи з того, що будь-яка дія людини усвідомлена, а, отже, й вибираюча, можна визнати
наявність у ній формальної свободи. Проте кожен вибір, як правило, нав’язується конкретними
зовнішніми обставинами. Особистість як інтегральна соціальна якість людини може
самореалізовуватися тільки в суспільстві, розпредмечуючи його культуру, будучи включеною у
відповідні соціальні умови самим актом свого народження, тобто цей процес є соціально-культурно
детермінованим.
Розв’язання філософами дихотомії "індивідуальна свобода – соціальна детермінованість" у
контексті проблеми свободи та необхідності й свободи та свавілля пройшло складний еволюційний
шлях і зазнавало значного впливу конкретних історичних умов на кожному етапові розвитку
суспільства. До речі, це знайшло відображення на визначенні змісту таких понять як "особа",
"особистість", "індивідуальність".
Осмислення та усвідомлення поняття "особа", визнання свободи людини, здатності її вибору
Н. Мотрошилова пов’язує з переходом до цивілізації, з появою приватної власності, яка "виявилась
ефективною передумовою стимулювання енергії, самостійності, підприємництва, відповідальності
вибору та рішення, здорового глузду, словом, індивідуальної свободи та розумності людини у
виробництві, обміні, в повсякденному побуті" [3: 26]. Проте, В. Янков убачає причину передусім у
запозиченні греками зі Сходу ідеї свободи, до якої вони придивлялись із цікавістю, недовірою й
таємною заздрістю [4: 10]. Проблема життєдіяльності особистості, визначення її місця, ролі та
функцій у суспільстві знайшла своє відображення уже в роботах філософів Стародавньої Греції, адже
відношення греків до свободи було проблемним й антонімічним, що обумовлювалось особливими
соціальними умовами її реалізації, оскільки сама свобода в їхньому житті була тісно переплетена з
несвободою.
Так, ідеї свободи та соціально-культурної детермінації у творчості Платона розглядаються в
контексті його теорії ідеальної держави та справедливості. Філософ, виходячи з ідеї примату
загального над одиничним, сутності над існуванням, у працях "Держава" та "Закони" змалював
утопічну модель суспільства, в якому громадяни в ім’я соціального блага позбавляються свободи
вибору діяльності, свободи інтимного життя і навіть родинних стосунків. Така позиція пояснюється
суперечливістю процесу самореалізації, яка викликана недосконалістю суспільної природи індивіда, в
котрого є актуалізована потреба в колективній опорі. Виходячи із визнання "ворожої множинності"
індивіда, Платон вказує, що реалізація природних нахилів тільки в державі, яка є "одниною", коли він
займатиметься лише однією справою: "Ми встановили, що кожна окрема людина повинна займатися
лише чимось одним із того, що потрібно державі й при тому якраз тим, до чого вона за своїми
природними нахилами більш за все здатна" [5: 225]. Хоча й давньогрецький філософ визнає існування
непересічних, обдарованих людей, котрі можуть діяти виключно за власними прагненнями, однак у
своїй абсолютній більшості, індивідові не надається навіть право вільно мислити, а свобода вибору
сфер діяльності обмежується волею та авторитетом вождя чи провідника. Запропоновані Платоном
умови самореалізації є апологією обов’язку в усій його тотальності, що знайшло свою усталену
традицію в європейській філософській думці.
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Ідея тотальної домінанти соціального над індивідуальним була продовжена в теорії "природних
привілеїв" Арістотеля, згідно з якою самореалізація особистості суворо детермінована, оскільки
можлива виключно представниками вищої касти й лише у сфері дозвілля. Але тут цей процес також
обмежується, адже не дозволяється займатися жодною справою ґрунтовно. Арістотель це пояснює
небезпекою перетворення творчого виду діяльності на професійний, а тому вільнонародженій людині
навіть забороняється старанне вивчення вільних наук, бо надмірно ж ревниве заняття ними з метою
старанного вивчення їх спричиняє шкоду [6: 629]. Ця ідея була продовжена Сенекою, Ж. Фрідманом
як концепція утвердження "справжньої" свободи самореалізації особистості у сфері дозвілля.
По-іншому трактували проблему свободи людини в суспільстві епікурійці та стоїки. Їх ідеї
ґрунтувалися на запитах соціального життя, які породжені конфліктом між особистістю та державою
еліністичного типу, але ареною, на якій розігрувався конфлікт, постає індивідуальна поведінка та
індивідуальна свідомість [7: 54]. Епікур, заперечуючи ідею Демокріта про причинну обумовленість
усього сутнього, знаходив у самій природі умови для можливостей існування в поведінці людини
свободи, котру він уже визначав як внутрішню (самочинну) самодетермінацію зовнішньої
(примусової) свободи. Свобода, яка, будучи формою атомної субстанції, проявляється у волі,
бажаннях та потребах людини і з самого початку містить у собі довільність. А тому мета
самодіяльності індивіда полягає не у звільненні від об’єктивних законів, а в їх правильному пізнанні,
у виявленні власних бажань, котрі й забезпечують форми й способи вільної самореалізації. Натомість
у стоїцизмі визнається безумовне панування принципу необхідності, що ґрунтується на безумовному
визнанні внутрішньої, духовної свободи як функції розуму та волі. Стоїки визнавали передумовою й
шляхом до свободи тільки усвідомлене підкорення долі. При цьому слід зазначити, що до справжньої
реалізації необхідності в індивідуальному життєвому шляху здатен лише мудрець, котрий вільний як
саме божество, а його свобода є найвищим ступенем із можливо доступної для людини. Отже,
соціальна детермінація самореалізації особистості визнається обома філософськими школами як
необхідність, котра містить у собі свободу індивіда.
Новим філософським осмисленням проблеми свободи самореалізації особистості стала
християнська філософія. Тут визначення індивіда як частини соціального цілого ідеологічно
освячується темою покликання, котра виходить із християнської космології, згідно з якою кожен
"покликаний" виконувати певні задачі. Саме ж слово "свобода", яке зазвичай вживалось у множині,
означало для середньовічної людини не незалежність, а привілеї включеності у певну соціальну
систему. Зміст цього поняття відрізнявся від античного розуміння передусім відсутністю
категоричності, оскільки свобода перестає бути простою антитезою несвободі та залежності, а, отже,
встановлюється їх відносність, коли немає ні повної свободи, ні повної несвободи.
Характерний для епохи Середньовіччя вплив релігії на філософську думку позначився й на
утвердженні свободи як божественної прерогативи, котра стає гідністю людини. Кожна людська
істота представляє собою арену боротьби, що призводить до спасіння чи гибелі. Ідеї епікурійців та
стоїків про внутрішнє самозаглиблення трансформуються у форму вчення про спасіння душі, яке, у
свою чергу, можливе уже виключно завдяки зовнішній детермінації з боку Абсолюту. Ще Плотін
визнавав, що коли душа береться сама по собі у вигляді Світової Душі, як розпорядниця всього
існуючого, вона ні від чого не залежить і є повною свободою, проте, з іншого боку, її самодіяльність
обмежується тілесною оболонкою. Філософи цієї доби визнають основним індивідуалізуючим
чинником людського життя насамперед духовність, оскільки Бог, подарувавши людині душу,
подарував водночас і волю, здатність до ініціативи, вибору, а значить і свободи. Як підкреслював
Іоанн Скотт Еріугена, "Бог також вклав у нашу природу причину, завдяки якій ми вільно, розумно і
довільно могли б спонукати самих себе до досягнення того, що нам було визначено" [8: 168]. Однак,
визнаючи існування феномену індивідуальності, основним способом протікання процесу
самореалізації особистості утверджується відцентровий. Це проявляється у його направленості на
Абсолют (Бога), котрий не тільки виступає еталоном чи зразком для індивіда, але й детермінує всю
діяльність. Аврелій Августин, враховуючи тогочасне соціокультурне прагнення утвердження
стандартності як типової риси середньовічної людини, пропонував взагалі відмовитися від свободної
волі, від власної індивідуальності, котра визначалась основною метою самореалізації особистості.
На відміну від середньовічного теоцентричного уявлення про людину як "тварі, створеною за
подобою Бога", в епоху Відродження відбувається обожнення людини. Таке її прирівнювання до
Божества по-іншому ставить проблему призначення людини, котра повинна працювати над великою
й грандіозною справою задля шанування Господа та досягнення через найдосконаліші чесноти
найвищого щастя. Гуманістична філософія епохи Ренесансу характеризується осмисленням людини
насамперед у її земному призначенні, виникає невідоме до цього поняття "формування особистості"
(філософська думка Середньовіччя взагалі не розглядала категорію розвитку). Людина в цей час, як
зазначає А. Горфункель, повертається до природи і її взаємин із природою та Богом розглядаються в
рамках нового, пантеїстичного розуміння світу [9: 10]. На основі уявлення про людську душу як атом
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єдиного Абсолютного Духу філософи Відродження намагаються подолати її соціальну та біологічну
детермінованість через утвердження свободи як прояву Божественної іскри в людині. Зокрема, Якоб
Бьоме проголошує, що присутність Бога в людині є проявом у ній "власної сутності" Бога, не у
віддалених небесах, а в собі самій повинна знайти людина ту "іскру" Божественного вогню: "Слухай
же ти, сліпа людино, ти живеш у Богові, і Бог перебуває у тобі, а якщо ти живеш свято, то сама ти
Бог!" [9: 342].
У цю епоху починається розрізнення понять "індивід", "особистість" та "індивідуальність", яке
поставало культурними, соціальними та логічними проекціями відношення між індивідом та
суспільством, індивідом та світом, котрі з’являються в той час. На думку Л. Баткіна, "ідея
індивідуальності, як це не здається дивним, була невідома всім традиціоналістським суспільствам,
включаючи греко-римську Античність" [10: 3]. В ідеї індивідуальності найбільш безпосередньо
виражала себе нова економічна та політична реальність європейської історії, вона охоплювала всі
сфери життя, була запліднена пафосом виключності та оригінальності кожного індивіда, що прямо
пов’язане з принципом індивідуальної свободи.
Ідея спрямованості особистості до зразка Бога, Абсолюта у процесі самореалізації продовжується
у працях філософів Відродження. Знімається суворий детермінізм цієї остаточної мети, індивід уже не
обмежується у виборі різноманітних шляхів та способів досягнення, а одним із провідних методів
встановлюється метод спроб і помилок. У творах Данте, Петрарки, Фічіно, Бьоме та інших
тогочасних мислителів утверджується ідея про самостійність земного призначення людини та
підвищену відповідальність за власний розвиток. Індивідуальна свобода особистості як центральний
елемент та іманентна умова гідності людини складає основу філософської антропології Піко делла
Мірандоли. Для нього кожен індивід є винятковою істотою завдяки наявності в нього свободи волі й
здатності до безмежного вибору. У трактаті "Промова про гідність людини" філософ проголошує: "Не
даємо ми тобі, о Адаме, ані певного місця, ані власного образу, ані особливого обов’язку, щоб і місце,
і обличчя, і обов’язок ти мав з власного бажання, згідно з твоєю волею і твоїм рішенням. Образ інших
творінь визначений у межах встановлених нами законів. Ти ж, необмежений ніякими рамками,
визначиш свій образ своїм рішенням, в полон якого я тебе віддаю" [11: 507-508]. Таким чином,
особистість утверджується вільним творцем самого себе.
Ідеї Піко делла Мірандоли продовжує Еразм Ротердамський, котрий у теологічній формі ставить
питання про детермінованість людської поведінки, вважаючи, що Бог визначає лише початок і кінець
її буття, а у весь інший життєвий час визначальну роль уже відіграють індивідуальні вільні вчинки.
Твердження про детермінованість буття волею Бога еволюціонує й згодом замінюється на ідею
провидіння фортуни у вченні Нікколо Макіавеллі. Але їй надається влада лише на половину дій
індивіда, віддаючи людям право керувати другою. При цьому виклик долі здатна кинути лише вільна
по відношенню до себе особистість, яку не обмежують визначені готові парадигми поведінки,
оскільки "фортуна – жінка, і хто хоче з нею поладити, повинен колотити її та штовхати – таким вона
піддається скоріше, ніж тим, хто холодно береться за свою справу" [12: 53]. Самореалізація
особистості, таким чином, не стільки відбувається завдяки правилам, складеним за поведінкою із
закладеною доблестю як універсальністю, скільки на основі створених власних правил, чому сприяє
здатність діяти відповідно до обставин.
Соціально-культурна детермінація самореалізації особистості в більшості філософських ідеях
розглядалася з позицій утвердження індивідуальної свободи в обмежуючих соціальних умовах, що
здійснювалося передусім у контексті проблеми взаємодії свободи й необхідності, свободи й свавілля.
Необхідність обмеження свободи у процесі самореалізації пояснювалося в Античності недосконалою
супільною природою індивіда (Платон), причинною обумовленістю всього сутнього (Демокріт). Це
знайшло своє відображення в ідеях про тілесні межі природи людини – атому абсолютно вільної
Світової Душі (Плотін), про обмеження волею Бога (Августин Аврелій), провидінням фортуни
(Н. Макіавеллі) тощо.
Разом із тим філософами здійснюються пошуки способів зняття однозначної соціальної
детермінованості процесу самореалізації особистості, найважливішим із яких є утвердження
індивідуальної свободи. В історії західноєвропейської філософії виділяється два напрями, яким чином
кожен індивід може зняти соціальну детермінованість. Перший – це втеча від соціальної реальності та
пошук альтернативних сфер та засобів особистісної самореалізації. Згідно з ідеями Арістотеля цього
можна досягнути завдяки творчій діяльності, в християнській антропології – виконанню свого
"вищого" покликання, у філософії Відродження – вираженню власної індивідуальності в багатьох
сферах життєдіяльності, насамперед у творчості. Інший напрямок розвитку являє собою підкорення
необхідності та пошук способів її гармонійної взаємодії з проявами індивідуальної свободи.
Представники цього напряму також по-різному уявляли можливості розв’язання описуваної
антиномії, зокрема вони це вбачали у правильному пізнанні об’єктивних законів (Епікур).
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Своєрідність зародження та розвитку поглядів на соціально-культурну детермінацію процесу
самореалізації особистості в історії філософії полягає у їх розмаїтті та відсутності інтегруючої ідеї,
яка об’єднала б дослідників цієї проблеми. Тема взаємодії зовнішньої детермінації та індивідуальної
свободи залишається нині однією з найактуальніших, що підсилюється сучасними соціальними
процесами, зокрема глобалізацією, кризовістю людського буття, урбанізацією тощо.
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Слюсар В.Н. Проблема детерминации самореализации личности в истории западноевропейской
философии в период от Античности к Возрождению.
В статье исследуется определение содержания влияния социальных детерминант на процесс
самореализации личности и выявление роли свободы как условия снятия его суровой ограниченности
в истории западноевропейской философии в период от Античности к Возрождению.
Проанализированно способы утверждения индивидуальной свободы в исследуемом процессе.
Slyusar V.M. The problem of personality self-realization in the history of West European philosophy in
the period from Antiquity till Renaissance.
The article deals with the determination of substance of social determinants influence on the process of
personality self-realization and manifestation of freedom role as condition of its severe restriction
abolishment in the history of West European philosophy in the period from Antiquity till Renaissance. The
way of individual freedom establishment is analyzed in the explored process.
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ІСТОРІОСОФСЬКІ ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПЦІЇ "RESPUBLIСA CHRISTIANA" В
КИЇВСЬКІЙ РУСІ
У статті розглянуто історіософію в Київській Русі, що грунтується на концепції Respubliса
Christiana, яка давала можливість, на думку києворуських вчителів християнства (митрополити
Іларіон і Климент Смолятич), побудувати відношення між церквою й державою таким чином, щоб
церква, як установа Божа, була повністю незалежною від світської державної влади у справах
внутрішнього життя та християнської віри й моралі.
Актуальність статті зумовлена особливостями історіософії християнства ХІ – початку ХІІІ ст. в
Київській Русі як унікального прикладу творчого взаємозбагачення та співіснування держави й
церкви, релігії та культури світової історії.
У 1051 р. за одноосібного правління великого князя Ярослава Мудрого собор єпископів у Києві
зробив першу спробу обрати на митрополичу кафедру русича Іларіона, провідника історіософської
концепції Respubliса Christiana, незважаючи на те, що константинопольський патріарх мав
застосовувати на таку дію кару. Стосунки київської і константинопольської церков у цей період,
тобто в той час, коли Рим і Константинополь розірвали церковну єдність (1054 р.), були перервані.
Повторна спроба проголосити автокефалію Київської митрополії відбулася за великого князя Ізяслава
в 1147 р., коли собор єпископів віддав митрополичу кафедру князівському ставленику Клименту
Смолятичу. Митрополити Іларіон і Климент були проповідниками історіософії християнського
універсалізму з чітко означеним змістом, а саме – як схрещення позитивних рис східного й західного
варіантів християнства з розвинутою передхристиянською слов’янською культурою. Цей
універсалізм місцевого християнства формується на основі толерантного відкритого відношення до
Сходу й Заходу.
Мета статті – проаналізувати історіософські особливості концепції "Respubliсa Christiana" в її
слов'янському спрямуванні.
Використовуючи допомогу Константинопольського патріархату в розбудові єпархій, Київська
Русь всіляко відкидає спроби греків перевести Київську митрополію під юрисдикцію їхнього
патріарха й дозволяє лише можливість його "духовної опіки" [1: 11]. Відкинуло київське
християнство й візантійські ідеї теократії та цезарепапізму, що вимагали домінування світської влади
в церкві над владою духовною. Не сприйнялося в Київській Русі й переконання в окремому
месіанському призначенні візантизму. Після розколу 1054 р., який, практично, не зачепив
християнство в Київській Русі, всі зусилля Константинополя були спрямовані на ліквідацію засад
місцевого християнства. Насамперед, це зводилося до позбавлення можливості перебування на
митрополичій кафедрі русичів або підтримання тих ієрархів, особливо з північних земель, які мали
провізантійську орієнтацію. Врешті-решт Візантія добилася свого після смерті князя Ізяслава,
розгромивши національний церковний табір на чолі з Климентом Смолятичем і встановивши
контроль над Київською митрополичою кафедрою. Прихильники митрополита-русича залишилися в
основному в Печерській Лаврі, а противники, яких репрезентувала молодша лінія князів
Мономаховичів, починаючи з другої половини ХІІ ст., від Юрія Долгорукого, а потім за Андрія
Боголюбського, поширюють візантійське вчення до північних земель вже роздрібленої київської
держави. Від цього часу зароджується московський варіант християнства, в основу якого покладено
суто візантійсько-православну практику цезарепапізму й месіанства, здійснюється відхід від засад
християнського універсалізму, толерантного відношення до інших релігій.
Про толерантність християнства в Київській Русі щодо Заходу засвідчують постійні контакти з
католицькою церквою. Князь Володимир та місцева церква підтримували приязні відносини з Римом.
Навіть існує припущення, що київський князь був охрещений латинським місіонером. І саме тому в
1634 р. римський папа Урбан ХІІІ проголосив Володимира в своєму особливому декреті
"католицьким святим" [2: 41]. Після Володимира великокнязівська влада й патріотично зорієнтоване
духовенство постійно контактували з так званою апостольською столицею.
У контексті освоєння місцевим християнством духовної традиції Сходу й Заходу було й прийняття
ним кирило-мефодіївської спадщини. На той час вже була створена слов’янська азбука, перекладені
на слов’янську мову деякі богослужбові та правові тексти, зокрема Збірне Євангеліє, Апостол,
Псалтир, Молитвослов (вибрані служби – для хрещення, браку, похорон), Закон судний людям та ін.
Діяльність Кирила й Мефодія формувала загальнослов’янську історіософію. Вона відображена в
багаточисельних повідомленнях давніх авторів: від пространних (Панонських) і коротких
© Харьковщенко Ю.Є., 2007
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(Проложних) житій цих просвітителів, сказання Чорноризця Храбра "Про письмена" й до
"Похвального слова Кирилу і Мефодію". Говориться про Кирила та Мефодія і в "Повісті врем’яних
літ", де літописець повідомляє про обставини створення слов’янської азбуки і про християнське
"служіння солунських братів" [3: 21]. Як зазначає В. Горський: "В пам’ятках давньоруської
писемності слов’янські просвітителі зображуються глибокими мудрецями, видатними моралістами,
звернення до авторитету яких вважалося достатнім для утвердження певної ідеї, повчання тощо"
[4: 19].
Отже, кирило-мефодіївська спадщина стала тлом для формування історіософії місцевого
християнства у його слов’янському спрямуванні, розвинула в ньому патріотично-євангельську
традицію, власний оригінальний спосіб філософствування, забезпечила його розповсюдження й
розквіт у ХІ та ХІІІ ст.
Підсумовуючи процес входження Київської Русі в християнський світ – Respubliса Christiana –
православний богослов протоієрей Г. Флоровський писав: "Не можна уявити собі Київську церкву, як
щось замкнуте й самотнє. У ХІ і ХІІ ст. вона досить тісно була пов’язана й з Цареградом, і з Афоном, і
з Палестиною, й з Заходом зв’язки були постійними і досить розвинутими" [5: 7].
Розбудова державності в Київській Русі йшла в контексті ідеології та практики християнської
республіки з устремлінням до патріотично-євангельської традиції первісного християнства.
Зазначимо, що, крім неї, християнству перших віків у Київській Русі були також притаманні риси
християнського універсалізму, толерантного відношення до різних релігійних центрів,
антимесіанства й антицезарепапізму, власного слов’янського обряду й богослужбової слов’янської
мови.
Перед Богом, на думку києворуських вчителів християнства, всі люди рівні, всі народи покликані
Благодаттю до спасіння, тільки одні скоріше, а другі пізніше. Старий Заповіт (Закон) суперечить,
вважає один із них – митрополит Іларіон, Новому Заповіту (Благодаті). Такий Закон розділяє народи,
підвищуючи одні й принижуючи інші, засвідчуючи тим самим рабське становище людства. Закон був
притаманний "юдеям". Благодать дарована всьому світові й тому в новозаповітньому житті всі народи
рівні перед обличчям Бога. Більш того, видатний теоретик історіософії місцевого християнства
твердить, що Бог є творцем не лише поодиноких людей, а й цілих народів. Тому кожен християнин
несе відповідальність не тільки за власні вчинки, а й за вчинки всього народу. Ці тези покладено в
основу відомого "Слова про закон і благодать", присвяченого темі ствердження Київської Русі як
великої християнської держави (Respubliса Christiana). Спрямований проти зовнішніх ідеологічних
амбіцій, цей твір водночас демонструє не тільки блискучий ораторський талант, а й певну глибину
історіософськи значущих ідей. Розглядаючи хрещення, як прилучення до Благодаті, автор "Слова"
висунув і розвинув оригінальну концепцію світової історії як поступового руху від рабства до
свободи. Як логічний висновок цієї концепції була ідея "рівноапостольності" князя Володимира
Великого, що діяв не під впливом зовнішніх спонук (проповідь місіонерів, враження від чудес тощо),
а виключно внаслідок внутрішнього осяяння, осяяння розуму вищою формою ідеї – Логосом.
Однак "саме прийняття християнства, вірування в єдиного Бога є не тільки святе, але й розумне.
Віра і розум у Іларіона не взаємовиключаються, а стають майже тотожними" [6: 23]. І тому, з іншого
боку, концепція митрополита Іларіона раціоналізує відношення до зовнішньої дійсності як князя, так
й простої людини тим, що обгрунтовує, в чому має бути несприйняття іноземних впливів, а саме – в
тенденції на розподіл церков, підкреслюючи, що "обов’язок кожної одиниці" конкретно переживати
"за всебічне добро свого народу" [7: 61].
При всьому своєму принциповому християнському універсалізмі, вселенськості та абсолютній
зверхності справ небесних над справами цього світу, Іларіон закладає, як бачимо, засаду великого
соціального значення, а саме – робить християнство щиро патріотичним. На думку відомого
дослідника історії та культури Київської Русі Д. Ліхачова, митрополит-русич у своєму "Слові"
створив "власну патріотичну концепцію всесвітньої історії" [8: 67]. Виходячи з неї, митрополит
Іларіон ставить і обгрунтовує головну засаду історіософії Respubliса Christiana, а саме: побороти
цезарепапізм, започаткований в історії християнства у Візантії, і побудувати відношення між
церквою і державою таким чином, щоб церква, як установа Божа, була повністю незалежною від
світської державної влади в справах внутрішнього життя та християнської віри й моралі.
Шлях здійснення цього завдання Іларіон вбачає в тому, що християнське життя простої людини,
князя, церкви повинно спиратися на виконування "євангельських правд". За час існування
християнства в Київській Русі виробилася практика, згідно з якою жодний князь не мав права стояти
понад "правд євангельських", а він сам і всі "добрі християни" повинні були брати участь у реалізації
принципу соціальної справедливості й християнського милосердя й ні в якому разі не виправдовувати
свої нехристиянські дії інтересами держави і влади.
Саме цю особливість місцевого християнства намагався розвивати його інший відомий теоретик –
Климент Смолятич. Митрополит-русич, як сказано в літописі, "був книжник і філософ, що писав від
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Гомера, і від Аристотеля, і від Платона" [9: 237]. Посилання Климента на Григорія Богослова та Івана
Золотоустого, апелювання до Старого й Нового Заповітів, у тому числі й до притч Соломона і
послань апостола Павла, характеризують історіософський стиль богословствування митрополита. У
своєму відомому творі "Послання до смоленського пресвітера Фоми" Климент Смолятич обгрунтовує
специфіку богослов’я християнства як "філософізованого богослов’я". Остання в митрополита
Климента пов’язана з так званим теологічним раціоналізмом, що ставить проблему співвідношення
між релігією й філософією, вірою та знанням, абсолютним та тварним буттям. Смолятич намагається
осмислити взаємовідносини Творця й людини через тезу "розумного" тлумачення божественних
заповідей, що сприяє розумінню природи речей і дає ключ до "таємниць царства небесного". Як
бачимо, через специфічне тлумачення взаємовідносини Творця і творіння перший вітчизняний
теоретик діалектичного способу богословствування, що йде від Діонісія Ареопагіта, намагається
наблизити Бога до людини, показати його залежність від власного творіння, тобто поєднати теодицею
й антроподицею. Зрозуміло, що історіософські пошуки митрополита Климента Смолятича, його
теологічний раціоналізм наштовхувався на візантійське вороже ставлення до античної філософії, до
філософії й розуму взагалі, на тенденцію до ірраціоналізму, що пізніше стала характерною рисою
московського православ’я. Після смерті Ізяслава (1154 р.), який підтримував митрополита,
провізантійська партія месіансько-цезарепапістського гатунку розправилася з патріотичноєвангельським табором, що репрезентував основні засади історіософського варіанту місцевого
християнства. Останні роки життя його першого ідеолога митрополита Іларіона та його послідовника
митрополита Климента Смолятича літописи замовчують, тому їхня подальша доля невідома.
Характеризуючи історіософські особливості християнства в Київській Русі, не можна обминути
проблеми його тривалого співіснування з язичництвом. Вона породила виникнення своєрідного
феномену "двовір’я" в процесі християнізації Київської русі. Цей феномен витлумачується різними
дослідниками неоднаково. Так, М. Чубатий говорить про повну й безконфліктну асиміляцію
християнством язичників-полян, культурний рівень яких відповідав сприйняттю "світу євангельських
правд" [10: 757]. Б. Рибаков, навпаки, вважає Київську Русь державою з язичницькою системою, що
довгий час протистояла проникненню християнства [11: 787]. За М. Брайчевським, "християнство у
Давньоруській державі змінило собою первісне язичество", і тому цю подію "необхідно оцінювати у
порівнянні цих двох ідеологічних систем" [12: 207].
З точки зору історіософії християнства в Київській Русі взаємовідносини й діалог християнства та
язичництва можна тлумачити не стільки як асиміляцію, протистояння або зміну, а як зустріч двох вір,
двох світоглядів, двох культур у контексті християнського універсалізму й толерантності, що
сприймалися князем Володимиром Великим, як "світле євангельське християнство". Це зумовило
певний характер релігійності, який мав власну специфіку й був далекий від стремління східних і
західних взірців до, з одного боку, чисто зовнішнього практицизму віри, а з другого – абстрагованої,
суто інтелектуальної релігійності. Така специфіка являла собою внутрішню, інтуїтивну, містичну
релігійність, що призводила до типу особистості, пише І. Губаржевський, "який є глибоковіруючим,
але не ханжою, життєрадісним, але не розпусним, відданим церкві, але не тупим фанатиком, діяльним
членом суспільства, а тому чесним, правдивим і непохитним у своїх переконаннях і діях" [13: 14-15].
В основі такої релігійності лежить історіософська традиція у європейській філософській і
релігійній творчості, що розроблялася ще в дохристиянський період (Сократ, Парменід, Платон),
ізнайшла своє відображення в працях видатних теоретиків християнства (Афанасій Великий,
Григорій Ниський, Макарій Великий, Григорій Богослов) і давньоруських вчителів християнства
(Іларіон, Клим Смолятич). Тому характер релігійності періоду Київської Русі, який втрачає свою
сутність у зв’язку з виродженням історіософії Respubliса Christiana в православно-ортодоксальну
доктрину Московської Русі, можна кваліфікувати як одну з важливих особливостей самосвідомості
києворуської культури й цивілізації, що формувалася в контексті ідеології та практики місцевого
варіанту християнства.
Саме історіософська традиція християнства в Київській Русі, спрямована на принципове
"багатоголосся", спростовує месіанську версію візантійського, а в подальшому імперського гатунку,
щодо бідності й убогості язичницьких уявлень і вірувань києворусів. Митрополит Іларіон, наприклад,
за допомогою алегоричного тлумачення старозаповітних і новозаповітних текстів реабілітує
язичництво, звеличує стару язичницьку Русь, проголошує язичницькі народи істинними нащадками
вчення Христа. Він із радістю підкреслює, що ще Ігор і Святослав "господарювали не в бідній і
невідомій країні, а в руській, яка відома в усіх кінцях землі" [14: 43]. "Поганські" вірування являли
собою складні динамічні системи в духовному житті Київської Русі, вони не були чимось застиглим, а
еволюціонували у бік монотеїстичної релігійності, що простежується в пізньому язичництві.
Не має під собою підстав, з точки зору історіософської методології місцевого християнства, і
положення про те, що християнство, як світоглядна система, залишилося чужим для простого люду й
було сприйняте лише в середовищі київської аристократичної верхівки. Навіть була сформована теза
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щодо своєрідного "двовір’я" Київської Русі: християнство, начебто, стало вірою верхів, які готові до
сприйняття більш високих культурних цінностей, а язичництво – низів, що зарекомендували себе як
темну силу, ворожу духовному прогресу й непіддатливу справжній освіті. Прихильники цієї точки
зору посилаються на те, що релігійна реформа князя Володимира не обходилася без ексцесів, на
ремствування церковних ієрархів щодо недостатньої ревності пастви, яка віддає перевагу "бісівським
ігрищам і розвагам", на спорадичні антихристиянські акції. Проте це аж ніяк не може спотворити
загальну картину поширення християнства. Можна погодитися з О. Раповим, який зазначає, що
"слов’янські князі та бояри були в епоху генези феодалізму тісним чином пов’язані з народними
масами, для яких вони були збройними ватажками й за рахунок праці яких існували. Прийняття
християнства окремими східнослов'янськими князями та боярами в той час, коли основна маса
населення їх власних і сусідніх князівств продовжувала залишатися язичницькою, призвело б до
загрозливого протистояння між окремими соціальними верствами внутрі цих князівств" [15: 72-73].
Заклопотана месіанським тлумаченням своєї ролі в оберненні язичницьких народів слов’янського
світу на християн Візантія досить чуттєво реагувала на відхід від православних канонів історіософії
Respubliса Christiana в Київській Русі. Не випадково більшість починань у церковному й культурному
житті нещодавно наверненої на християнство держави не здобувають визнання Константинополя.
Виступаючи наставниками до населення своєї країни, старокиївські вчителі християнства послідовно
ігнорували вказівки грецької патріархії. Спираючись на історіософську традицію Respubliса Christiana
у християнстві, вони сформували на києворуському грунті синкретичний християнсько-язичницький
слов’янський варіант релігійності.
Таким чином, можна констатувати, що християнство в Київській Русі протягом Х-ХІІІ ст. мало
низку притаманних лише йому світоглядно-історіософських особливостей. Вони відрізняли його
ідеологію і практику від тогочасних візантійської та римської церков, йшли від ідеалів, накреслиних
митрополитами Іларіоном і Климентом Смолятичем. Ці особливості сприяли позитивній ролі
християнства в культурному розвитку Київської Русі й заклали підвалини культури нового типу,
побудованої на взірець візантійськосхідної та римськозахідної, але своїми глибоко оригінальними
місцевими відмінами пов’язаної також і з власними традиціями.
Проте наявність різних внутрішніх проблем і зовнішніх ідеологічних впливів на політичне й
релігійне життя в Київській Русі заважали здійсненню київської історіософської релігійно-політичної
мети – побудови таких взаємостосунків між державою та церквою, коли б світська державна влада не
домінувала над церквою взагалі, а церковні посягання на владу світську були відсутні зокрема. Цей
процес весь час перевірявся на візантійську месіансько-цезарепапістську пробу і в певні моменти
знаходив своє позитивне вирішення. Саме цей аспект необхідно врахувати тоді, коли в деяких
дослідженнях йдеться про негативну роль або навіть "реакційне значення християнства в історії і
культурі Київської Русі" [16: 340].
У цілому можна зазначити, що більшість дослідників характеризують історіософію християнства
(ХІ – початку ХІІІ ст.) в Київській Русі як унікальний приклад у світовій історії творчого
взаємозбагачення та співіснування держави й церкви, релігії та культури [17; 18]. Доба Respubliса
Christiana цього періоду закінчилася двома подіями: монголо-татарською навалою та перенесенням
резиденції київських митрополитів на північ, що заклали підвалини перетворення колишньої
Київської митрополії на Московську. Одночасно в цей період починає поступово перемагати
візантійсько-цезарепапістська доктрина месіанського значення у християнському світі так званого
другого Риму. З плином часу вона перетворилася в московсько-православну впевненість у месіанську
призначеність Богом Москві прав Третього і останнього Риму.
Із втратою державності Київської Русі місцеве християнство поступово перетворюється на
візантійський варіант православ’я, месіансько-цезарепапістські особливості якого здобувають
визнання в молодих державно-політичних центрах північних земель колишньої Київської держави. В
самій Україні цей перший період історії православної церкви, а саме Respubliса Christiana,
завершується і розпочинається процес формування власне українського православ’я.
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Матеріал надійшов до редакції 10.05. 2007 р.
Харьковщенко Ю.Е. Историософские особенности концепции
"Respubliсa Christiana" в Киевской Руси.
В статье рассмотрена историософия в Киевской Руси, основанная на концепции Respubliса
Christiana, которая давала возможность, по мнению киеворусских учителей христианства
(митрополиты Илларион и Климент Смолятич) построить такие отношение между церковью и
государством, когда церковь как Божественная организация была бы полностью независимой от
светской государственной власти в делах внутренней жизни и христианской веры и морали.
Kharkovshchenko Y.E. Historisophic peculiarities particular qualities of
"Respublica Christiana" concept in Kiev Rus.
This article focuses on the historisophy of Kiev Rus based on the Respublica Christiana conception, that
according to Kiev Rus teachers of Christianity (metropolitan Illarion and Kliment Smolyatich) could give
possibility to build relations between Church and State where Church as Devine organization would have
been completely independent from temporal state power in the questions which concern inner life of both
Christian belief and morality.
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ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВИХ
ДИСЦИПЛІН ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті розглянуто проблеми оцінювання готовності викладачів вищих військових навчальних
закладів до їх професійної діяльності. Представлено аналіз сучасних наукових підходів до оцінювання
професійних умінь викладачів ВНЗ. Проаналізовано можливості застосування методів
математичної статистики до визначення рівня готовності викладача вищого військового
навчального закладу до здійснення професійної діяльності
У результаті здійсненого дослідження на сучасному етапі реформування Збройних сил України
встановлено, що професійна готовність до педагогічної діяльності викладачів загальновійськових
дисциплін, особливо молодих, не відповідає вимогам сучасної вищої військової школи. Вивчення їх
педагогічної діяльності показує, що значна частина науково-педагогічних працівників (НПП) не
використовує досягнення педагогічної науки у своїй практичній діяльності, не вміє науково
аналізувати й давати об’єктивну оцінку новим педагогічним технологіям, інноваціям у педагогічній
науці, досвіду викладачів-новаторів. Це свідчить про недоліки в системі підготовки НПП
загальновійськових дисциплін. Нині практично немає методики оцінювання їх професійної готовності
до педагогічної діяльності у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ). Атестаційна картка
військовослужбовця, в якій міститься оцінка його різнобічних якостей, не обґрунтована й не має
вироблених критеріїв оцінювання, часто виконується навмання, а також не підходить НПП [1: 209210].
Проблеми і певні аспекти оцінювання професійної готовності фахівця розкриваються у працях
В.О. Бондаренка, В.З. Брожика, П.М. Городова, Ю.Д. Граніна, С.О. Кубіцького, Б.К. Морозникова та
ін. [2; 3; 4; 5; 6; 7], у яких знайшли своє відображення напрями загальної теорії оцінювання. Так, у
праці В.З. Брожика розкрито сутність оцінки, а також органічний зв’язок поняття "оцінка" з поняттям
"цінність" і "пізнання" [3]. А на думку П.М. Городова, оцінка розглядається як: а) фактор формування
особистості; б) показник відповідності досягнутого рівня виховання поставленим цілям; в) засіб
оптимізації педагогічного впливу [4: 144]. В.О. Бондаренко розкривав сутність і функції оцінки, її
місце та роль у діяльності офіцера, виходячи з того, що найбільш суттєвим матеріальним аналогом
оцінки, схожим із нею за структурою і за процесом виконання, є вимірювання [2: 6]. Б.К. Морозников
пояснював оцінку як ставлення суб’єкта до об’єкта, внаслідок якого відбувається процес порівняння з
іншими об’єктами на підставі його пізнання [7: 10].
Як свідчить аналіз, термін "оцінка" використовують усі дослідники проблеми оцінювання
професійної готовності, проте в їх роботах він має досить обмежене смислове навантаження.
Водночас є науковці, які розглядають оцінку як одну з функцій контролю, інші – як одну з базових
операцій, яку виконують керівники, треті виділяють її в окрему управлінську функцію, четверті
вбачають у ній синонім слова "вимірювання". Однак реальний процес оцінювання професійної
готовності НПП загальновійськових дисциплін до педагогічної діяльності є багатогранним і
залишається невисвітленим. У зв’язку з цим виникла нагальна потреба обґрунтувати оцінювання
їхньої професійної готовності.
Мета статті – обґрунтувати методику оцінювання професійної готовності НПП загальновійськових
дисциплін до педагогічної діяльності у ВВНЗ.
Досвід практичної діяльності свідчить, що оцінка – це завжди порівняння, але не кожне
порівняння є оцінкою. Порівняння можливе при дотриманні, щонайменше, двох вимог. По-перше,
порівнюватися мають реальні предмети або явища; по-друге, порівняння має відбуватися відносно
певного еталона, величини. Таким чином, для оцінювання професійної готовності НПП до
педагогічної діяльності нам потрібно, по-перше, виявити необхідні вміння і здатності, тобто такі, які
забезпечують найефективнішу педагогічну діяльність та її кінцевий результат; по-друге, розробити
критерії оцінювання величини розвитку цих умінь і здатностей на кожному з п’яти рівнів
(початковому, низькому, середньому, достатньо високому, високому); по-третє, практично оцінити
© Ваврик Р.В., 2007
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розвиток конкретного вміння або здатності НПП; по-четверте, розробити критерії оцінювання рівня
розвитку всієї сукупності його педагогічних умінь і здатностей.
Підходи до дослідження оцінювання професійної готовності передбачають з’ясування вихідних
принципів її здійснення. Методологічні принципи оцінювання професійної готовності НПП
загальновійськових дисциплін є системою загальнонаукових і специфічних правил і ціннісних норм.
Виходячи з наведених вище даних, нами сформульовані принципи і функції оцінювання. До основних
принципів ми відносимо: принцип наукової об’єктивності, який передбачає врахування в оцінці всіх
зв’язків і відносин; принцип конкретно-історичного підходу, який вимагає розгляду оцінки не як
деякої надуманої абстракції, а як реально існуючої професійної готовності, що відповідає певній
стадії розвитку суспільства, військової справи, вищої військової школи; принцип єдності теорії та
практики в оцінюванні професійної готовності НПП, який визначає необхідність постійного
врахування уміння втілювати теоретичні психолого-педагогічні знання у практику навчальновиховної діяльності з курсантами; принцип повноти оцінювання професійної готовності НПП,
врахування його кількісно-якісної характеристики; принцип системного підходу, який дозволяє
адекватно відобразити всю різноманітність явищ в оцінці їх професійної готовності; принцип
адресності, який полягає в тому, що інформація про результати оцінювання важлива тоді, коли вона
відома не лише НПП, а також тим, хто відповідає за розвиток професійної готовності та має право
здійснювати регулюючий вплив на об’єкт навчання; принцип сприйняття оцінки професійної
готовності, який дозволяє уникнути в її процесі невизначеності, занепокоєності, негативізму тощо;
принцип своєчасності та цінності оцінки.
До основних функцій оцінки нами віднесено: аксіологічну функцію, яка має за мету з’ясувати
цінність як результатів педагогічної діяльності НПП, так і самого процесу підготовки до неї;
регулятивну функцію, яка полягає в регулюванні процесу розвитку професійної готовності НПП
загальновійськових дисциплін до педагогічної діяльності, керованості ним; індикаторноінформативну, яка дозволяє визначити рівень професійної готовності НПП до педагогічної діяльності
у ВВНЗ; прогностичну функцію, яка забезпечує прогнозування шляхів, форм і методів розвитку
професійної готовності НПП; нормативну функцію, яка полягає в тому, що на кожному рівні
професійної готовності закладені якісні та кількісні параметри; мотиваційну функцію, яка полягає у
стимулюванні НПП до саморозвитку професійної готовності, пошуку тощо.
Важливим аспектом розвитку професійної готовності до педагогічної діяльності є визначення
(діагностування) її наявного рівня у НПП загальновійськових дисциплін. І. П. Підласий готовність
учителя до педагогічної діяльності визначав через "професійний потенціал педагога" і "педагогічний
професійний потенціал" [8: 253-256]. Він розкрив його як систему природних і набутих у процесі
професійної підготовки якостей, що визначають здатність педагога виконувати свої обов’язки на
заданому рівні [8: 253].
Необхідними для розв’язання тих чи інших педагогічних завдань є знання НПП
загальновійськових дисциплін педагогічної теорії. Однак разом зі знанням педагогічної теорії НПП
повинні мати відповідну сукупність особистісних якостей і здібностей, які інтегруються у певні
військово-спеціальні, моральні, психологічні та фізичні здатності в ході навчально-виховного процесу
[2: 68-97]. Загалом кожне вміння, здатність НПП, вірніше, рівень їхнього розвитку (досконалості) має
певний позитивний потенціал. Сукупність (сума) потенціалів умінь і здатностей усіх складових їх
професійної готовності до педагогічної діяльності визначає її цілісний потенціал, який відповідає
певному рівню розвитку їх професійної готовності (1):
ЗПФГ=ТПГ+ППГ+ВСГ+МПГ+ФГ ,
(1)
де ЗПФГ – загальний потенціал професійної готовності; ТПГ – теоретико-педагогічна готовність;
ППГ – практично-педагогічна готовність; ВСГ – військово-спеціальна готовність; МПГ – моральна і
психологічна готовність; ФГ – фізична готовність.
Для практичного оцінювання всіх складових, а також цілісної професійної готовності НПП
загальновійськових дисциплін до педагогічної діяльності на підставі обґрунтованих нами її
теоретичних і методологічних засад розроблена відповідна методика. Вона включає окреме
оцінювання теоретико-педагогічного, практично-педагогічного, військово-спеціального, фізичного,
морального і психологічного видів готовності через визначення їх професійно-педагогічного
потенціалу і коефіцієнта розвитку. Сутність оцінювання полягає у виявленні високого, достатньо
високого, середнього, низького або дуже низького (початкового) рівня розвитку у НПП відповідних
окремих умінь і здатностей [1: 253-276]. Нами визначені критерії рівня розвитку конкретних
педагогічних умінь, ступінь їх розвитку і сформованості, який виявляється у розв’язанні НПП
різноманітних педагогічних завдань у ході здійснення навчально-виховного процесу у ВВНЗ [1: 151152].
Для розроблення методики оцінювання рівня професійної готовності НПП загальновійськових
дисциплін до педагогічної діяльності ми використали інтервальну шкалу. У цьому випадку кожний
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наступний варіант відповіді наділяється значенням "вище" (або "нижче"), "більш" (або "менш") та ін.
Але ми передбачили й обґрунтували, що інтервал між варіантами відповідей наближається до рівного
значення, що становить 2 бали, щоб чіткіше показати відмінність, тому кожному варіанту відповіді
на порядок нижче відповідає й кількість балів, яка менша від попереднього на 2 бали. У нашій
методиці різним твердженням про рівень розвитку вмінь і здатностей НПП відповідає така кількість
балів: високий - 10 балів; достатньо високий – 8 балів; середній – 6 балів; низький – 4 бали; дуже
низький (початковий) – 2 бали. Залежно від визначеного рівня у відповідній графі проти кожного
вміння і здатності ставиться бал [1: 253-276]. Валідність і надійність методики оцінювання
забезпечується високим рівнем наукового обґрунтування сукупності вмінь і здатностей, які
виражають окремо теоретико-педагогічний, практично-педагогічний, військово-спеціальний,
фізичний, моральний і психологічний види готовності.
На підставі загальної суми балів із кожного виду готовності визначається коефіцієнт професійної
готовності НПП загальновійськових дисциплін до педагогічної діяльності, що є числом, яке виражає
рівень розвитку всієї сукупності теоретико-педагогічних, практично-педагогічних, військовоспеціальних, фізичних, моральних і психологічних умінь і здатностей.
Коефіцієнт професійної готовності до педагогічної діяльності (Кпфг) є середньоарифметичним
суми таких коефіцієнтів: теоретико-педагогічного (Ктпг), практично-педагогічного (Кппг), військовоспеціального (Квсг), фізичного (Кфг), морального і психологічного (Кмпг) видів готовності (2):
Ктпг + Кппг + Квсг + Кфг + Кмпг
Кпфг = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ .
(2)
5
При визначенні коефіцієнта будь-якого виду готовності до педагогічної діяльності враховується
вагомість кожного вміння та здатності. Для цього вираховується вся сукупність умінь і здатностей,
яка визначає цілісну професійну готовність НПП загальновійськових дисциплін до цієї діяльності. У
нашій цілісній методиці така сукупність становить 300 вмінь і здатностей, у тому числі кількість
умінь, які відображають теоретико-педагогічну готовність, становить 80, практично-педагогічну –
130, військово-спеціальну – 30, моральну і психологічну – 45, фізичну - 15 [1: 253-276].
Тоді загалом коефіцієнт будь-якого виду готовності до педагогічної діяльності (Кг) знаходиться у
межах (3):
Кг = Qmin ¸ Qmax ,
(3)
m
m
Де Qmin – це мінімально можлива сума балів (потенціалу), якщо рівень розвитку кожного вміння
(здатності) буде оцінено як "дуже низький (початковий)"; оскільки цьому рівню відповідає 2 бали, то
Qmin = 2∙N (N – кількість умінь або здатностей у конкретній методиці); Qmax – це максимально
можлива сума балів (потенціалу), якщо рівень розвитку кожного вміння (здатності) буде оцінено як
"високий"; оскільки цьому рівню відповідає максимальна кількість балів – 10, то Qmax = 10∙N (N –
загальна кількість умінь (здатностей) відповідно до методики оцінювання певного виду готовності до
педагогічної діяльності); m – це загальна кількість умінь і здатностей, яка відображає цілісну
професійну готовність до педагогічної діяльності. У нашій методиці m = 300.
Теоретико-педагогічна готовність НПП загальновійськових дисциплін до педагогічної діяльності
виявляється через аналітичні, прогностичні, проективні та рефлексивні вміння [1: 253-258].
Коефіцієнт такої готовності (Ктпг) є числом, що відображає рівень розвитку всієї сукупності
аналітичних, прогностичних, проективних і рефлексивних умінь, а також їх вагомість у професійній
готовності до педагогічної діяльності.
Виходячи з розробленої методики оцінювання рівня теоретико-педагогічної готовності НПП
загальновійськових дисциплін, Ктпг обчислюється за формулою (3). Він знаходиться у межах від
160 / 300 до 800 / 300, тобто 0,53≤Ктпг≤2,67. При цьому рівень їх теоретико-педагогічної готовності
буде: дуже низьким (початковим) при 0,530≤Ктпг≤0,958; низьким при 0,959≤Ктпг≤1,486; середнім при
1,487≤Ктпг≤1,914; достатньо високим при 1,915≤Ктпг≤2,342; високим при 2,343≤Ктпг≤2,67.
У свою чергу, їх практично-педагогічна готовність до педагогічної діяльності визначається
організаційно-методичними і комунікативними діями, спрямованими на ефективну передачу знань,
навичок, умінь курсантам, а також готовності останніх до їх засвоєння, власної активності щодо
оволодіння ними, особистісного розвитку та ін. Вона визначається через групи організаційнометодичних і комунікативних умінь. Організаційно-методичні вміння включають мобілізаційні,
методично-технологічні, розвиваючі й орієнтаційні вміння. Рівень їх розвитку визначається за
методикою [1: 259-265]. Важливими у практичній педагогічній діяльності НПП загальновійськових
дисциплін є комунікативні вміння, які оцінюються за відповідною методикою [1: 265-269].
Коефіцієнт практично-педагогічної готовності (Кппг) НПП є числом, що відображає рівень розвитку
всієї сукупності мобілізаційних, методично-технологічних, розвивальних, орієнтаційних,
перцептивних і вербальних умінь педагогічного спілкування, навичок педагогічної техніки, а також їх
вагомість у цілісній професійній готовності НПП до педагогічної діяльності. За нашою методикою,
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Кппг обчислюється за формулою (3) та знаходиться у межах від 260 / 300 до 1300 / 300, тобто:
0,87≤Кппг≤4,33. Причому рівень цієї готовності буде: дуже низьким (початковим) при 0,87≤Кппг≤1,562;
низьким при 1,563≤Кппг≤2,254; середнім при 2,255≤Кппг≤2,946; достатньо високим при
2,947≤Кппг≤3,638; високим при 3,639≤Кппг≤4,33.
Військово-спеціальна готовність виявляється у здатності НПП загальновійськових дисциплін
давати курсантам ті знання, які необхідні для військової діяльності у мирний і воєнний час, а також
такі вміння, які відповідають останнім досягненням військової науки і техніки. Її коефіцієнт (Квсг) є
числом, що відображає рівень розвитку всієї сукупності військово-спеціальних здатностей, а також їх
вагомість у їх цілісній професійній готовності до педагогічної діяльності [1: 265-269]. На підставі
розробленої нами методики оцінювання рівня цієї готовності у НПП Квсг обчислюється за формулою
(3) та знаходиться у межах від 60 / 300 до 300 / 300, тобто 0,2≤Квсг≤1. Причому рівень цієї готовності
буде: дуже низьким (початковим) при 0,2≤Квсг≤ 0,36; низьким при 0,361≤Квсг≤0,52; середнім при
0,521≤Квсг≤0,68; достатньо високим при 0,681≤Квсг≤ 0,841; високим при 0,842≤Квсг ≤ 1.
Моральна і психологічна готовність НПП відображає його моральне підґрунтя, наявність
необхідних морально-бойових, ділових і етичних якостей, а також психологічну стійкість і надійність
у ході виконання навчально-виховних завдань. Коефіцієнт цієї готовності (Кмпг) у НПП є числом,
величина якого відображає рівень розвитку всієї сукупності моральних і психологічних здатностей, а
також їх вагомість у професійній готовності до педагогічної діяльності [1: 273-275]. Він обчислюється
за формулою (3) та знаходиться у межах від 90⁄300 до 450⁄300, тобто: 0,3≤Кмпг≤1,5. Причому цей
рівень готовності буде: дуже низьким (початковим) при 0,3≤Кмпг≤0,54; низьким при 0,541≤Кмпг≤0,781;
середнім при 0,782≤Кмпг≤1,0; достатньо високим при 1,01≤Кмпг≤1,25; високим при 1,251≤Кмпг≤1,5.
На якість навчальних занять також впливає фізичне здоров’я НПП і його фізична підготовленість
до здійснення педагогічної діяльності у ВВНЗ. Коефіцієнт його фізичної готовності (Кфг) є числом,
величина якого відображає рівень розвитку всієї сукупності фізичних здатностей, а також їх вагомість
у цілісній професійній готовності до педагогічної діяльності [1: 265-269]. Кфг обчислюється за
формулою (3) і знаходиться у межах від 30⁄300 до 250⁄300, тобто 0,1≤Кфг≤0,5. Причому цей рівень
буде: дуже низьким (початковим) при 0,1≤Кфг≤0,18; низьким при 0,181≤Кфг≤0,26; середнім при
0,261≤Кфг≤0,34; достатньо високим при 0,341≤Кфг≤0,42; високим при 0,421≤Кфг≤0,5.
Професійна готовність НПП загальновійськових дисциплін до педагогічної діяльності є
інтегрованим поєднанням вищевказаних нами видів готовності. Тоді за формулою (2) можна
визначити її коефіцієнт (Кпфг), який знаходиться у межах від середньоарифметичної суми всіх
мінімальних величин коефіцієнтів вищеназваних видів готовності до середньоарифметичної суми всіх
максимальних їх величин (4):
К тпг min + К ппг min + К всг min + К мпг min + К фг min 5
£ К пфг £
5
К
+ К ппг max + К всг max + К мпг max + К фг max .
(4)
£ тпг max
5
Підставивши числові дані, ми отримаємо:
0,53 + 0,87 + 0,2 + 0,3 + 0,1
2,67 + 4,33 + 1 + 1,5 + 0,5
£ К пфг £
;
5
5
2
10
£ К пфг £ ; 0,4 £ К пфг £ 2.
5
5

Причому цей рівень буде: дуже низьким (початковим) при 0,4≤Кпфг≤ 0,72; низьким при
0,721≤Кпфг≤1,04; середнім при 1,041≤Кпфг≤1,36; достатньо високим при 1,361≤Кпфг≤1,68; високим при
1,681≤Кпфг≤2.
Отже, розроблена методика для практичного оцінювання професійної готовності НПП
загальновійськових дисциплін до педагогічної діяльності у ВВНЗ, яка включає оцінювання її
складових, полягає у виявленні високого, достатньо високого, середнього, низького або дуже
низького рівнів розвитку в НПП відповідних цим видам готовності вмінь і здатностей, що дає
можливість розробити заходи для їх цілеспрямованого професійного розвитку.
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Ваврик Р.В. Оценивание профессиональной готовности преподавателей общевоинских
дисциплин к педагогической деятельности.
В статье рассмотрены проблемы оценивания готовности преподавателей высших военных учебных
заведений к их профессиональной деятельности. Представлен анализ современных научных подходов
к оцениванию профессиональных умений преподавателей ВУЗов. Проанализированы возможности
применения методов математической статистики к определению уровня готовности
преподавателя высшего военного учебного заведения к осуществлению профессиональной
деятельности.
Vavryk R.V. The evauation of general military subjects teacher’ theoretical and pedagogical readiness to
pedagogical activity.
The article deals with the problems of evaluating the higher military educational establishment teacher's
readiness to pedagogical activity. The analysis of modern scientific approaches to the evaluation of teachers'
professional skills is represented. The possibilities of mathematical statistics methods applying for the
determining the level of higher military educational establishment teacher's readiness to pedagogical activity
are analyzed.

20

УДК 371:316.
О.В. Джус,
кандидат педагогічних наук, доцент
(Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника)

ЕТНОПЕДАГОГІЧНІ НАДБАННЯ В СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ:
МІЖНАЦІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ
У статті проаналізовано особливості використання прислів’їв та приказок різних народів світу
(азейбарджанського, болгарського, грецького, естонського, італійського, китайського, корейського,
норвезького, угорського, українського та ін.) у соціально-педагогічній діяльності, проілюстровано
виховні можливості етнопедагогічних надбань, окреслено їхню роль у міжетнічній соціалізації.
Актуальність. "Голос народу – голос Божий!" – твердить латинське прислів’я. Ця думка,
виокремлена зі згустку всесвітньої народної філософії, цілком може слугувати однією з ідей
концепції національного розвитку. А загалом фольклор, зокрема прислів’я та приказки, став однією з
форм вияву духовного життя етносів, а подекуди – єдиною, особливо в тих народів, які віками
перебували під чужоземним пануванням. Саме він став оберегом історичної пам’яті та запорукою
самобутності свого носія, оскільки, на думку деяких науковців, прислів’я та приказки ("Аталар созу"
– "Повчання батьків" у азейбарджанців, "Havamál" – "Мова Високого" у норвежців тощо) виникали
водночас із зародженням нації [1: 6] і в різні періоди існування були опорою в її відродженні,
свідченням її незнищенності.
У час інтеграційних світових процесів, масової міграції населення ця проблема видається, на
перший погляд, архаїчною та неактуальною. Але найсучасніші дослідження у сфері міжетнічних
відносин підтверджують протилежне: етнічне несе в собі потужний духовно-моральний потенціал, а
проблема безетнічності виступає фактично проблемою безсоціальності й навіть асоціальності [2: 53].
Тому народна творчість, яка зосередила в собі мудрість життєдіяльності представників різних
національностей, апробовану віками їх існування, і сьогодні залишається життєдайним джерелом
педагогічних пошуків. Вона відображає також особливості їх соціально-педагогічної діяльності,
знання яких в умовах глобалізації є необхідною умовою міжетнічної соціалізації. Під останньою
розуміємо входження представників певного етносу в систему відносин з іншими етносами рідної
країни, світу; процес засвоєння особистістю, групою, етносом системи знань, способів, видів
діяльності шляхом взаємообміну етнічними матеріально-духовними цінностями. У процесі
міжетнічної соціалізації виховується культура міжетнічних відносин, етносоціальні норми поведінки
відтворюються в досвіді реальних представників різних етносів і засвоюються особистістю [3: 19].
Метою статті є аналіз прислів’їв і приказок різних народів світу задля виствітлення їхньої ролі в
соціально-педагогічній діяльності та міжетнічній соціалізації.
Матеріали дослідження підтверджують, що етнопедагогічні надбання найповніше представлені у
прислів’ях і приказках, адже вони є конденсацією народного досвіду, спостережень, роздумів,
узагальнених пам’яттю народу, і становлять своєрідний неписаний звід правил, якими має керуватися
людина в повсякденному житті. Вони не констатують якийсь факт, радше рекомендують чи
застерігають, схвалюють або засуджують чи повчають, бо за ними стоїть авторитет поколінь.
Предметом нашого аналізу стали прислів’я і приказки азейбарджанського, баскського,
болгарського, грецького, естонського, італійського, китайського, корейського, норвезького,
угорського, українського та ін. народів світу. Вони дають змогу скласти уявлення про їх творців,
дозволяють стверджувати про наявність значної кількості спільних вічних проблем і шляхів
вирішення завдань соціально-педагогічної діяльності, які є співзвучними із сучасними. Серед них
чітко виокремлюються такі:
1) збереження та зміцнення фізичного, психічного і соціального здоров’я особистості;
2) створення сприятливих умов у мікросоціумі для розвитку здібностей і реалізації
можливостей особистості;
3) надання комплексної соціально-психолого-педагогічної допомоги та підтримки;
4) попередження та локалізація негативних упливів соціального середовища на особистість [4:
13].
Щодо першого завдання, то народна мудрість гласить: "Все на світі дарма, як здоров’я нема" [5:
119], "Врода чудова, коли здорова" [6: 24], "Хворому золоте ліжко ні до чого" [6: 32]. Засуджує народ
таку соціальну аномалію, як алкоголізм ("Спершу береш пляшку, потім пляшка тебе" [7: 96], "Було
багато "на здоров’я", та й пішло на безголовя" [6: 114]); прояви суїциду ("Хто життям своїм гордує,
тому розуму бракує" [6: 126]); захоплення азартними іграми ("Хто в лотерею грає, той сам себе
обдирає" [1: 13]); наголошує на помірності в харчуванні ("Хто квапиться біля миски, той квапиться до
ями" [7: 98], "Багато їстимеш – не відчуватимеш смаку, багато говоритимеш – слова і ціну втратять"
[8: 10]); на потребі загартування ("Хто найдужче бережеться, того найдужче полюбляє хвороба" [7:
© Джус О.В., 2007
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98]). Водночас зауважує, що "Хай краще нездужає тіло, аніж душа" [5: 119] або ж "Краще нехай
хвороба в тілі, ніж безпросвітність у душі" [5: 139], бо "Невігластво й нахабство – нерозлучні друзі"
[5: 139].
Щодо соціального здоров’я, то древні греки стверджували: "Хто бере, а не кладе, той швидко на
дно йде", "Багата земля, та найбільше багатство її – людська честь" [5: 147-87]; угорці говорили: "У
пошуках найкоротшої стежки пильнуй, аби не збитись на манівці" [6: 51]. А норвежці наголошували:
"Хто хоче жити по правді, мусить знати, що таке правда", хоча "Правді часто найпізніше вірять" [7:
25-26]. Однак треба пам’ятати, що "Чисте небо блискавок не боїться" [5: 87].
Запорукою формування соціально здорової людини є такий постулат норвежців: "Добро
закарбовуй на камені, а зло записуй на снігу" [7: 41]. І, безперечно, ще однією засадою окресленого
нами завдання є праця, бо "Камінь, що котиться, не обростає мохом", а "Іржа не бере того колеса, яке
крутиться" [5: 36], "Плуг, що землю оре, блищить" [9: 18], "Маленька праця краща за велике безділля"
[2], "Мудрець, який лише споглядає, не вартий дурня, що хоч одну річ своїми руками зробив" [8: 10].
Щодо другого завдання соціально-педагогічної діяльності, то воно знайшло вияв у порадах і
настановах виховникам, насамперед батькам, адже, "Спираючись на материні коліна, дитина скоріше
росте" [9: 102]. "Як штовхнеш, так і покотиться" [9: 32], "Не обрізуватимеш деревце – високе не
зросте", "Чим краще дошку тесати, тим рівніша буде" [6: 90], "Як даватимеш поросяті, коли воно
кричить, а дитині, коли вона канючить, матимеш добре порося і погану дитину" [5: 40], – такими
перевіреними поколіннями рецептами ділиться енциклопедія етнопедагогічних надбань різних
народів світу.
Первинним мікросоціумом, де формується особистість, є сім’я ("Те важко забувається, що з
колиски набувається" [10: 31]). Тому повага до батьків стає одним із найважливіших критеріїв
вихованості дитини та показником її соціального здоров’я: "Хто не дослухається до батьківських слів,
той добра не діжде". Про невдячних дітей народна мудрість говорить: "Батько дав синові
виноградник, а син не дав батькові і винограду" [5: 81], "Батько краще догляне семеро синів, ніж
семеро синів батька" [7: 116] або ж "Учора з яйця вилупився, а сьогодні йому шкаралупа око муляє"
[11: 121]. Особливо гостро ця проблема постає в українських приказках і прислів’ях: "Шануй батька й
неньку, буде тобі скрізь гладенько", "З отцем-маткою посварюся – гріха наберуся" [2]. Повчальною є
інтерпретація цієї проблеми китайцями – "Якщо не допомагав батькам, поки вони були живі, то
даремно приносити жертви після їхньої смерті". [8: 12]. У свою чергу, і батькам слід пам’ятати, що
"Не від їжі ростуть діти, а від радості" [11: 83], та особливо – заклик древніх греків: "Бережіть сльози
ваших дітей, щоб вони могли їх проливати над вашою могилою!" [5: 83].
У контексті аналізованої проблеми актуальним виступає фактор спадковості: "З поганої шкіри не
зробиш добрих черевиків" [7: 23], водночас "І в чорної вівці може народитися біле ягня" [7: 46], "І
чорна корова дає біле молоко" [6: 133], а "Мірошником може стати і син сажотруса" [6: 91], оскільки
"Здорове зерно проросте і в поросі" [6: 23]. Не менш важливим, а то й провідним у реалізації
можливостей особистості, є врахування принципу природовідповідності – "Роби те, що тобі
призначене, то Бог робитиме те, що ти хочеш" [7: 89]. Недотримання його часто призводить до
життєвих, а подекуди і до національних катастроф – "Поки вивчила ґава ходу куріпки, то забула
свою" [5: 64].
Важливе місце у народній творчості посідає висвітлення сирітської долі: "Хоч би й брама золота, а
сирота є сирота", "На убогу сиротину всюди вода капає". Водночас народ суворо засуджує кривдників
цієї категорії об’єктів соціально-педагогічної діяльності: "Скарай доле людину, яка кривдить
сиротину", і всіляко підтримує її захисників ("Благослови того, Боже, хто сирітці допоможе!") [6: 7677].
Слід зауважити, що в кожного з народів-носіїв аналізованих нами прислів’їв і приказок невід’ємно
присутні вислови національно-патріотичного спрямування, оскільки наявність власної держави – це
також запорука повноти розвитку здібностей та реалізації можливостей: "Свою державу будуй на
славу", "Миліший дим на батьківщині, ніж вогнище на чужині" [6: 12], "Вода з рідного місця свята,
земля з рідного місця – золото" [8: 13]. Причому тут важливі не лише патріотичні переконання, а й
відчуття причетності людини до свого народу, до колективу співгромадян: "Якщо народ єдиний, його
не перемогти", – твердять китайці [8: 7], "Однією рукою в долоні не плещуть", – доповнюють корейці
[12: 19], а італійці переконані, що "Краще вмерти вільним, ніж жити рабом" [1: 10]. Тих, хто зазіхає на
свободу рідного народу, азейбарджанці застерігають: "Хто гаситиме свічку, яку запалив народ,
бороду обсмалить", закликають пам’ятати про своє коріння: "Хто не шанує народного гнізда, помре,
свого не побачивши" [11: 18]. У цілому ж варто чітко усвідомити, що "Якщо хочеш збудувати високу
хату, став глибокі підвалини" [7: 168], тому що "Не страшні дереву сильні вітри, якщо його коріння
глибоко в землю проникло" [8: 13].
Важливу роль у вирішенні соціально-педагогічних проблем особистості виконує надана вчасно
комплексна соціально-психолого-педагогічна допомога й підтримка, які теж знайшли відображення у
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творчій спадщині різних народів світу, адже "Який сліпий не прагне світла?" [5: 24]. Ця допомога
повинна бути професійною і безкорисною: "Дає маслинку, а вимагає бурдюк олії" [5: 60], "Роби
добро, а свої спогади про нього закинь у море" [5: 86], хоча "Ніщо так швидко не забувають, як
добрий вчинок" [7: 21]. Древні греки попереджують, що в наданні допомоги слід не розпорошуватися
тим, хто прагне її надавати, бо "Де багато півнів співає, там світанок пізно буває" [5: 40], а "Із
багатьох порад часто буває безпорадність" [7: 22]. І не варто святкувати завчасно перемогу ("Вся риба
ще в морі, а ми її вже смажимо" [5: 68]), бо шлях перевиховання дуже тривалий ("Час усі пристрасті
гамує", "Час – найкращий порадник" [5: 164]). У підходах до потребуючої підтримки людини варто
бути нейтральним ("Не людина освячує місце, а місце людину" [5: 86]), далекоглядним ("Верхівка –
ще не вся гора"[5: 88], "Чесноти часто сховані там, де їх найменше сподіваються" [7: 37]), намагатися
не осуджувати людину ("Усяке буває, навіть борода в безбородого виростає" [5: 113,], а "Один
випадок – ще не звичай" [7: 13]), не займатися моралізаторством ("Коли ти слухаєш сам себе, пора
замовкати" [7: 110]), бути терплячим ("Важко бути добрим для того, хто ніколи не бачив добра" [7:
21], "Терпець шовковицю на шовк обертає" [13: 24], а подекуди довіряти своїй інтуїції ("Хто стріляє
навмання, теж може влучити" [7: 65]). Адже часто людина, якій надають допомогу, не бачила чогось
іншого, кращого: "Собака, що виріс у темряві, гавкає на сонце", але "Навіть дорога в десять тисяч лі
починається з першого кроку", а "Іскри спалахують і в погаслому вогнищі" [12: 20-74]. Вміння
викликати відвертість у потребуючого допомоги – також неодмінна складова успіху вирішення
справи: "Як розповідаєш про свій біль, то вже гамуєш його" [5: 126]. Подекуди варто вжити і
радикальних заходів – "Що не можна перерізати, те треба перерубати" [7: 23], "Отрута в міру – теж
ліки" [6: 45]. Разом із тим, часто варто спрямувати людину, що попала в скрутне становище, на
філософське сприйняття проблеми: "Бійся осені – за нею зима, не бійся зими – за нею весна!" [11:
146].
Високими є вимоги і до того, хто надає допомогу і підтримку: "Тепле слово не зрине з холодного
серця", проте й "Мала рука часто подає велику допомогу". Але, незважаючи на всі поради і
настанови, слід пам’ятати, що без активної участі самої людини, яка потребує допомоги, його
проблеми не будуть вирішені: "Святий мій Яннакі, – просять греки, – допоможи доплести панчішки!
– "Допоможу, якщо сама плестимеш!" [5: 154].
Однак, без сумніву, ця підтримка чи допомога не буде потрібною, якщо вчасно не попередити та
не локалізувати негативні впливи соціального середовища на особистість, адже "Закляклу спину
тяжко згинати" [7: 20], а "Що колись зламалося, вже не буде міцне" [7: 57]. Тому надзвичайно
важливим у подоланні проблеми є своєчасно надана допомога, оскільки "Двічі дає той, хто вчасно
дає" [6: 89], а "Одне "даю" цінніше за три "дам" [6: 90].
Намагаючись уникнути негативного вливу оточення, народна мудрість твердить: "Живучи поруч з
кульгавим, навчишся кульгати", "Погане товариство – завше біда, та ще гірша біда, коли воно велике"
[7: 41], бо "Безхвоста лисиця хоче, щоб усі були безхвості" [5: 89]. Тому "Знайся з людиною, щоб
бути людиною" [5: 99] і "Не шкутильгай, коли маєш рівні ноги" [7: 58], бо "Нахиленого воза легко
перевернути" [7: 64].
У той же час, народ великодушний: кожен має шанс на кращу долю, адже "Збитися з дороги – не
соромно, соромно не знайти її знову", тому, "Рятуючись від туману, не слід лізти у вогонь" [11: 93143].
Звертаючись до ласих до всього чужого, він попереджає: "Тому, хто сів на чужого коня, в дорозі
доведеться злізти" [5: 55], "Не жди добра від поганих слів та від нечесних грошей" [5: 127].
Визначальну роль у пропедевтичній роботі народ відводить саме батькам, родині: "Діти розсудливих
батьків варять їсти, ще не зголоднівши" [5: 145], водночас наголошує на потребі не бути байдужим і
до інших дітей: "Люби сусідову дитину, твоя теж буде нагодована" [5: 71]. А самим батькам дає такі
настанови, попереджуючи сімейні чвари і розлучення: "Друге кохання – як підігріта вдруге страва" [5:
102], "Надкушеного стручка не їж, розведеної жінки не бери" [5: 83]. Вагомим фактором
пропедевтики виступає власне приклад старших, авторитетних для дитини людей: "Коли великі
колеса крутяться, малі поспішають за ними" [9: 15].
Отже, прислів’я та приказки різних народів, у яких яскраво представлена соціально-педагогічна
діяльність, засвідчують їх актуальність і потребу використання народно-педагогічного досвіду у
практиці навчально-виховної та соціальної роботи в умовах формування нових соціальних орієнтирів
нашої держави, адже народ скаже, як зав’яже!
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Джус О.В. Этнопедагогическое наследие в социально-педагогической деятельности:
междунациональный контекст.
В статье анализируются особенности использования пословиц и поговорок разных народов мира
(азейбарджанского, болгарского, грецкого, эстонского, итальянского, китайского, корейского,
норвежского, венгерского, украинского и др.) в социально-педагогической деятельности; раскрыты
воспитательные возможности этнопедагогического наследия, его роль в междуэтнической
социализации.
Dzhus O.V. Ethnical and pedagogical heritage in social-pedagogical activity:
international context.
The peculiarities of using proverbs and sayings of different nations (Azerbaijanian, Bulgarian, Greek,
Estonian, Italian, Chinese, Korean, Norwegian, Hungarian, Ukrainian etc.) in social-pedagogic activities
are analyzed in the article. Upbringing possibilities of using ethnical and pedagogical heritage, and its role
in interethnic socialization are defined.
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РОЛЬ СВІТОВОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ СПАДЩИНИ У ВИБОРІ МЕТОДОЛОГІЧНИХ
ОРІЄНТИРІВ ПРОБЛЕМИ МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
Звертаючись до сучасних праць із проблем загальної (філософської) методології, автор статті
творчо застосовує вміщені в них студіювання філософських вчень минувщини та сучасності у виборі
методологічних орієнтирів проблеми формування мовнокомунікативної професійної компетенції
майбутніх учителів. Цінні погляди зарубіжних та вітчизняних мислителів на процес пізнання, місце
мови у житті людини і суспільства, на культуру вербальної комунікації закладають надійне
підґрунтя для лінгводидактичного дослідження.
"Неможливо оволодіти мистецтвом слова, не вивчивши попередньо висновків філософії", − писав
Марк Туллій Цицерон. Отже, метою цієї статті є ретроспективний аналіз філософських поглядів на
процес пізнання, місце мови в житті людини й суспільства, на культуру вербальної комунікації, що
дає змогу окреслити джерела і традиції, покладені в основу сучасної філософії мовної освіти в
Україні.
"Філософія (від гр. "любов до мудрості") − особливий різновид духовної культури, призначення
якого полягає в осмисленні основ природного та соціального світу, формоутворень культури й
пізнання, людини та її сутності. Необхідність філософського осмислення світу закорінена в самій
природі людської життєдіяльності, в постійній потребі трансляції людського досвіду та
самоутвердження особистості, пошуку цілеспрямовуючих ідей. Філософія будує свою картину світу і
місце людини в ньому на основі теоретичного осмислення суспільно-історичного досвіду, надбань
культури та здобутків наукового пізнання" [1: 670].
Показуючи становлення світової філософської думки в контексті освіти, Г. Волинка звертається до
філософських шкіл Стародавності (Індія, Китай, Стародавня Еллада) та середньовіччя. Поняття
"даршана" у Стародавній Індії називало систематизовані знання для шкільного вивчення, підручник,
посібник. Вчитель (брахман, кшатрій) повинен був знати граматику і логіку, діалектику,
мнемотехніку (технологію запам’ятовування інформації) та ін. науки. Даршани мали своєрідну
структуру: теоретичним матеріалом був набір ключових слів-понять, символів, які об’єднувалися
тематично і закладали основу майбутнього тексту. Філософія Стародавнього Китаю (ХІІ-VIII ст. до
н. е.) значну увагу приділяла іменам (школа номіналістів): називаючи імена, людина повинна
вимовляти їх правильно, "а те, що вимовляє, правильно здійснювати" [2: 186].
Духовний світ людини-мовця став основою античних філософських досліджень: тоді з’явився
метод самопізнання і самоусвідомлення − рефлексія; мова цікавила софістів − перших освітян Греції
(з’явились у V ст. до н. е.) − риторів-мудреців, які вчили мистецтва переконуючої комунікації
(Горгій, Протагор, Гіппій, Антисфен). Протагорові належить першість у визначенні категорії часу
дієслів; виділення чотирьох типів основ мови (питання, відповідь, наказ, побажання − до них
додавали ще розповідь, повідомлення і звернення). Пізнання, за Сократом, відбувається в ході
майстерно побудованого діалогу − спростування думки опонента; знання є джерелом морального
вдосконалення. Арістотеля по праву вважають найвидатнішим філософом Давньої Греції. Залишивши
нащадкам свої геніальні твори "Поетика" і "Риторика", вчений-філософ заклав основи цих творчих
наук. Мислитель наголосив на значенні мови як унікального дару людини: "Лише людина з-поміж
усіх живих істот обдарована мовою. Голос виражає смуток і радість, тому він властивий і іншим
живим істотам. Але мова здатна висловлювати і те, що корисно і що шкідливо, так само, як і те, що
справедливо і що несправедливо" ("Політика").У І ст. до н. е. з’явилась римська філософія
еклектицизму, основоположником якої став Марк Туллій Ціцерон − "найкращий оратор всіх часів і
народів". Цицерон об’єднав елементи різних філософських систем, корисні для процесу пізнання та
розв’язання політичних проблем. Про роль філософії у формуванні мовної особистості римський
філософ писав: "Неможливо оволодіти мистецтвом слова, не вивчивши попередньо висновків
філософії" [3: 215]. П. Саух справедливо зазначає:"Рим завоював Грецію силою, а Греція Рим своєю
філософією та культурою. Це призвело згодом до двох типів культур: грецької античної та римської
античної. У подальшому вони справили визначальний вплив на весь світовий культурний процес [4:
47].
Епоха середньовіччя (V-XV cт.) подарувала людству Біблію − Старий Завіт і Новий Завіт,
присвячений ученню Ісуса Христа. Окрім теології, філософії, у період середньовіччя розвиваються
конкретні науки, "сім вільних мистецтв": арифметика, геометрія, астрономія, граматика, риторика,
діалектика, музика. Антропоцентрична, гуманістична філософія епохи Відродження (XIV-XVI ст.)
бачила Бога творцем світу, а людину − його центром. Саме тому на цей період припадає розквіт
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творчості багатьох видатних особистей (Т. Мор, Т. Кампанелла, Леонардо да Вінчі, Мікеланджело,
Е. Роттердамський, М. Монтень). Так, процес пізнання у скептицизмі французького філософа
М. Монтеня передбачає опір безпідставній вірі в догми й авторитети: "Необхідна особиста
переконаність, яка є наслідком індивідуального досвіду і власного розуму. В реальній пізнавальній
діяльності людська допитливість є запорукою успіху знання, завдяки якому людина досягає
мистецтва "жити вміючи" [5: 160]. Європейські філософи XVII-XVIII ст. відстоювали роль
індуктивного методу наукового дослідження, досвіду, отриманого в результаті пізнавальної
експериментальної діяльності, а не споглядання (емпіричний метод пізнання, родоначальником якого
є Ф. Бекон). Раціоналісти епохи Просвітництва віддавали перевагу "розумності", суб’єктивній
діяльності індивідів, боротьбі проти нерівності в суспільстві, просвітницькій діяльності, гуманізму,
географічному детермінізму, сенсуалізму, досліджували причиново-наслідкові зв’язки у природі,
методами пізнання вважали спостереження й експеримент (Ж. Ж. Руссо, Д. Дідро, Ш. Монтеск’є,
Вольтер, П. Гольбах). Важливим і актуальним для сучасності є погляд просвітителів на людину як
діяльнісну особистість, яка відіграє визначальну роль у розвитку суспільства.
Класична німецька філософія (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.) представлена вченнями
І. Канта, В. Гумбольдта, Й. Фіхте, Ф. Шеллінга, Г. Гегеля, Л. Фейєрбаха, К. Маркса, Ф. Енгельса.
Вперше у понятті суб’єкта Кант виділив емпіричний (дослідний) і трансцендентальний
(надіндивідуальний, всезагальний) рівні; філософ-лінгвіст В. Гумбольдт створив оригінальну
"філософію мови"; філософ-енциклопедист Гегель надав діалектиці досконалості й стрункості,
показавши цивілізацію у прогресивному безперервному розвитку; Фейербах відстоював
антропологічний принцип, вважаючи спілкування основою самореалізації людини, а любов до людей
− релігією; Маркс поєднав діалектику Гегеля і матеріалізм Фейербаха в струнку філософську систему,
де провідним є принцип практики як діяльності людей, спрямованої на перетворення природи.
Неокласична філософська парадигма − "філософія життя" (А. Шопенгауер як "філософ світової
скорботи"; Ф. Ніцше з культом гармонійної "надлюдини"; З. Фрейд із прагненням пояснити суспільні
процеси через психоаналіз; А. Бергсон із теорією "естетичної інтуїції"; В. Дільтей, який обґрунтував
специфіку гуманітарного знання у філософській герменевтиці) − бере свій початок з середини ХІХ ст.
(ірраціоналізм, романтизм з його увагою до внутрішнього світу, почуттів людини, зневірою у її творчі
сили, соціальний та історичний песімізм − протиставлені філософії раціоналізму).
У середині ХІХ ст. в Европі виникла нова методологія наукового пізнання − позитивізм (О. Конт,
Д. Мілль), в основу якої покладено зв’язок наук із філософією, формування конкретнонаукової
методології. Друга половина ХІХ ст. знаменна появою емпіріокритицизму − "філософії критичного
досвіду" (Е. Мах вважав, що комплекси відчуттів запам’ятовуються людиною й утворюють тіла, що
виражаються за допомогою мови). У двадцятих роках ХХ ст. філософи-неопозитивісти (М. Шлік,
А. Вітгенштейн, Р. Карнап, Б. Рассел, А. Тарський, Я. Лукасевич) запропонували перевірити
обґрунтованість наукових висловлювань відповідно до людського досвіду та логіки. Приділяючи
увагу тлумаченню слів наукової мови, логічні позитивісти висунули тезу, що "світ завжди дається
"переломленим" через мову, а завданням філософії є логічний аналіз мови науки. Філософія − це
"терапія" мови науки [5: 268]. Постпозитивісти (з другої половини ХХ ст.) вважають наукове
співтовариство, плюралізм теорій рушійною силою процесу пізнання (Т. Кун). Нова теорія, на думку
постпозитивістів, повинна бути обґрунтованою, правдоподібною, раціональною, зрозумілою для
альтернативних теорій. У площині нашого дослідження наведені вище положення позитивістів,
безперечно, є значущими. Значний вплив на філософію ХХ ст. має феноменологія (Е. Гуссерль,
Г. Шпет). Так, Е. Гуссерль окреслив проблеми багатьох сучасних філософських вчень Заходу; він
надав філософії точності й строгої науковості, ствердивши, що істина має бути об’єктивною, а не
особистою, а знання − вірогідним, таким, що вимагає істини. У ХХ ст. антропологічна проблема
продовжує цікавити вчених, зокрема екзистенціалістів, які звертаються до поглядів російських
філософів − Ф. Достоєвського і М. Бердяєва. Після Другої світової війни екзистенціалізм став дуже
популярним (М. Гайдеггер, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр та ін.). Карл Ясперс створив учення про
екзистенціальну комунікацію як універсальну умову людського буття. Слід досягати
взаємопорозуміння людей на спільних духовних засадах, щоб уникнути загальної катастрофи [5: 294].
Особливий інтерес у нашому дослідженні викликають філософські положення сучасної
герменевтики. "Герменевтика – метод інтерпретації текстів, явищ культури в широкому розумінні. У
ХХ ст. сформувалася як окрема галузь філософії. Герменевтика має свій категоріальний аппарат. Це
знак і значення, слово (явище культури) і контекст (культура в цілому), текст і інтерпретатор та ін."
(Ф. Шлейємахер, Г. Гадамер, П. Рікер) [6: 186]. Від античності проблема тлумачення, розуміння
текстів хвилювала вчених, як і саме поняття мови − засобу спілкування − у зв’язку з мисленням. Мова
відкриває істину буття, мовна особистість творить світ культури. У центрі американської філософії з
кінця ХІХ ст. знаходиться прагматизм (допомога досягти успіху в житті), протиставлений
скептицизму й діалектиці (семіотичний прагматизм Ч. Пірса, радикальний емпіризм Джемса,
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інструменталізм Дж. Дьюї). Ч. Пірсу ми завдячуємо появою науки про знаки, знакові системи,
знакову поведінку і знакову комунікацію − семіотики, яка розглядається крізь призму філософських
узагальнень (знакова логіка замість діалектичної). Мислителі-неогуманісти (Е. Фромм) привертають
увагу концепцією створення нової людини, спроможної любити інших та співчувати їм, новий
гуманізм, обґрунтований класичною гуманістичною філософією минувщини, набуває при цьому
психологічного характеру. "Філософська антропологія, (її основоположником вважають М. Шелера і
Г. Плеснера − авт.) покликана відновити цілісний філософський образ людини, сприяти
культивуванню вродженої природи, здатності людиношанобливого ставлення до інших людей, а
також до подій, явищ, предметів і процесів навколишнього світу" [6: 48]. Позитивістський
структуралізм другої половини ХХ ст. як наукова філософія виникає під впливом науково-технічного
прогресу; об’єктом філософії стає мова як зразок упорядкованої структури, форми (розвиток вчення
Ф. де Соссюра про мову як знакову систему здійснили К. Леві-Строс, М. Фуко, Ж. Лакан). Бінарні
відношення у структурі культури забезпечують існування останньої. На ґрунті феноменології,
структуралізму і герменевтики за умов урбанізації та індустріалізації народився постмодернізм
інформаційного суспільства (У. Еко, М. Фуко, Ж. Дельоз, Дж. Фрідман, Ж.-Ф. Ліотар та ін.) з його
деконструкцією як методологією дослідження тексту. Виявляючи внутрішні суперечності
загальновідомих художніх текстів, часто неусвідомлені самими авторами приховані смисли,
прихильники постмодернізму створюють метамовні, іронічні тексти, екстравагантні мовні ігри.
Філософія в Україні, безумовно, відтворювала як світові тенденції розвитку наукової думки, так і
національні самобутні світоглядні особливості. Філософська думка у культурі Київської Русі
складалась під впливом вчення Платона й Арістотеля, візантійської релігійної філософії, Біблії.
Давньоруські мислителі (Митрополит Іларіон, Кирило Туровський, Володимир Мономах, Данило
Паломник) закликали до пізнання божественної істини за допомогою освіти й розумного спілкування.
Книга слугувала джерелом мудрості й духовного становлення особистості. Розвитку вітчизняної
гуманістичної філософії ХVI-ХVIІ століть значною мірою сприяв Острозький культурно-освітній
центр з греко-слов’янською школою − праматір’ю сучасної вищої школи, − який дав східним
слов’янам унікальний піручник з граматики М. Смотрицького. Один із перших українських
філософів-гуманістів Павло Русин проголошував, що людину слід вшановувати не за багатства і
титули, а за розум; дорожчою за всі коштовності він вважав книгу як джерело мудрості і обстоював
необхідність розвитку освіти. До видатних творів першої половини XVII ст. належать граматика,
буквар та словник "Лексис" видатного представника гуманізму, українського письменника,
перекладача й філософа Лаврентія Зизанія, який " розкрив значні можливості національної мови не
тільки для церковної служби, а й для заняття наукою, філософією" [7: 95].
Початок XVII-XVIII ст. названий періодом українського бароко з його гуманізмом, Реформацією
та раннім Просвітництвом. Тоді філосовія виокремлюється як самостійна сфера знання і важлива
навчальна дисципліна, пов’язана зі словесністю. Першим східнослов’янським вищим навчальним
закладом, беззаперечно, є Києво-Могилянська академія, де гуманітарну освіту становили граматика,
риторика і поетика, органічно поєднані з вивченням філософії (П. Могила, І. Борецький,
І. Галятовський, К. Сакович, Ф. Прокопович, С. Яворський, Г. Кониський). Однією з найвидатніших і
найзагадковіших постатей в історії української філософії вважають Григорія Сковороду (XVIII ст.).
Поет, музикант, мовознавець, Г. Сковорода був представником екзистенціальної діалектики,
засновником української класичної філософії; він доводив зв’язок людини з Богом, закликав до
самопізнання й самозаглиблення. Молоді філософ радив "щоденно підкидати в душу, як у шлунок,
слово або вислів, щоб душа живилася і росла, а не пригнічувалася", тобто здобувати мовну освіту,
необхідні для спілкування. Сучасна формула "освіта − протягом усього життя" прозвучала свого часу
устами Г. Сковороди: "Хто думає про науку, той любить її, а хто її любить, той ніколи не перестає
учитись" [3: 172]. В історії відродження української культури 1798 рік названо віколомним: "Енеїда"
І. Котляревського завершила попередню еволюцію національного життя в Україні і стала вихідним
пунктом для подальшого його розвитку, ствердження духу демократизму й людяності.
І. Котляревський надав філософським абстракціям Г. Сковороди конкретної форми літературної
діяльності мовою рідного народу" [8]. Філософія ХІХ ст. в Україні розвивається під впливом
західноєвропейських ідей Канта, Фіхте, Шеллінга, Гегеля, (П. Лодій, філосов-лінгвіст І. Рижський,
І. Шад, О. Новицький, П. Юркевич, Г. Челпанов та ін.), теорій позитивізму (В. Лесевич), персоналізму
(О. Козлов, О. Гіляров), психологічної філософії (М. Грот, В. Зеньківський), релігійної філософії
(П. Ліницький), романтизму й народності, антропоцентризму, пріоритету мови як найважливішої
зовнішньої та внутрішньої ознаки національної самобутності [8: 449] (Г. Квітка-Основ’яненко,
П. Гулак-Артемовський, М. Максимович, М. Шашкевич, М. Гоголь, М. Костомаров, П. Куліш,
Т. Шевченко). П. Куліш особливу увагу приділяв українській мові як національному скарбу, оскільки
вважав, що саме рідне слово може закласти підвалини історії й культури народу. "Читайте книги
чужих авторів, а проте своєї мови і свого рідного звичаю вірним словом держітесь. Тоди з вас будуть
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люди як слід!" − закликав він молоде покоління. Український письменник, культурно-освітній діяч,
представник філософії українського романтизму М. Шашкевич доводив, що "українська мова має
значний лексикологічний та ідіомний апарат для комунікації понять в усіх сферах культури, науки,
філософії, а в народних піснях та обрядах вбачав закодованість етнопсихології, підсвідомого
національного "Я" [7: 298]. Про роль Т. Шевченка в історії філософської думки в Україні дослідники
пишуть: "Створивши українську літературну мову, українську літературу як чинник національної
самосвідомості, могутню зброю в розвитку культури українського народу, освічуючи його в дусі
вольнодумства, гуманізму та патріотизму, Т. Шевченко спростував як великодержавне твердження
про те, що українська мова загалом не існує. Збагативши рідну мову, розглядав її як культурне
надбання, найбільшу духовну цінність народу, виступав проти її засмічування, за подолання
привітимізму та лихословлення, закликаючи навчатися чужого і не цуратися свого" [7: 306]. Показово
у площині проблеми мовної освіти в Україні згадати про діяльність М. Костомарова, який писав:
"Поки на південноукраїнській мові не будуть повідомлюватися знання, доки ця мова не зробиться
провідником загальної освіти, до того часу всі наші писання на цій мові − блискучий пустоцвіт, і
потомки назвуть її результатом примхи, бажання для забави переодіватися із сюртука в свитку і
припишуть їх більш моді на народність, ніж любові до народу" [7: 294].
Аналізуючи романтичні традиції української філософії другої половини ХІХ ст., назвемо постать
вченого-мовознавця зі світовим іменем О. Потебні. Ставши на шлях визнання первинності матерії і
вторинності свідомості, видатний науковець в основі пізнання вбачав чуттєвий досвід, отриманий
завдяки об’єктивній реальності. О. Потебня висловив думку про те, що мова відіграє визначальну
роль у мисленні, завдяки мові людина сходить до вершин творчості і засвоює науки. Слідом за
В. Гумбольдтом О. Потебня розглядав мовленнєвий акт як творчий процес породження нової думки
на ґрунті готової істини. Відстоюючи ідею зв’язку теорії з практикою, він писав про велику
відповідальність вчених за передачу знань. У сучасному освітньому науковому просторі досить
актуальною видається думка видатного політика того часу, філософа-енциклопедиста
М. Драгоманова про те, що тільки в напрямку світового руху можливим є вирішення національного
питання в Україні, за умови єдності, соборності демократичного життя. Філософські ідеї німецької
класичної та неокласичної філософії, позитивізму, ірраціоналізму, "філософії життя",
емпіріокритицизму, екзистенціалізму, антропокосмізму, що охопили кінець ХІХ − початок ХХ ст.,
вплинули на творчість видатних українських учених, політиків, літераторів, педагогів (І. Франко,
Леся Українка, В. Лесевич, О. Гіляров, М. Грот, Г. Челпанов, М. Грушевський, В. Винниченко та ін.).
На думку вчених, ніхто від смерті Т. Шевченка в українському письменстві не добув собі більшого
імені й широкого розголосу на просторах Західної України, як Іван Франко. Письменник,
мовознавець, філософ, громадський діяч, він наполягав на реформуванні середніх і вищих учбових
закладів, усвідомлював роль рідної мови і вчителя у суспільстві [9: 138-139]. Розвитку національної
мовної освіти самовіддано служив Б. Грінченко; вчений-мовознавець, просвітитель, він прагнув до
поєднання загальнолюдського і національного, захищаючи ідею перенесення світових культурних
цінностей на національний ґрунт. Ідею збереження української культури на ґрунті відродження
національної мови послідовно відстоював В. Вернадський. Філософією радянської України була
марксистська, де в центрі уваги дослідників знаходилися нова пролетарська культура, діалектичний
та історичний матеріалізм, "боротьба двох культур, ідеологій". Низка течій західної філософії ХХ ст.,
філософія А. Шопенгауера, Ф. Ніцше вплинули на розвиток філософії в діаспорі (Д. Чижевський,
Д. Донцов, В. Липинський та ін.). Відродившись у 20-ті роки ХХ ст. на нетривалий час, у 30-тих
роках філософія набула бюрократичного централізму, підпорядкованості принципам партійності. З
60-х рр. відкрились творчі можливості для філософського наукового пошуку (В. Шинкарук, І. Бичко,
С. Кримський та ін.), які повною мірою розвинулися у кінці ХХ − на початку ХІХ століть.
Таким чином, з огляду на викладені вище методологічні передумови проблеми формування
мовнокомунікативної професійної компетенції студентів-нефілологів педагогічних ВНЗ, ми можемо
зробити висновок про безпосередній зв’язок усіх аспектів даної проблеми з філософськими
положеннями, які дозволяють усвідомити закономірності досліджуваних явищ, здійснити відповідні
узагальнення. Про необхідність використання міжпредметних зв’язків у педагогічному ВНЗ
(філософія – лінгвістичні та лінгводидактичні дисципліни) свідчать міркування Г. Волинки: "Щодо
значення філософії в житті окремої людини, зокрема вчителя, зазначимо: заняття філософією
систематизують особистий досвід, формують упорядковану систему знань, цінностей, орієнтирів" [9:
88].
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Климова Е.Я. Роль мирового философского наследия в выборе методологических ориентиров
проблемы языкового коммуникативного образования будущих педагогов.
Обращаясь к современным работам по проблемам общей (философской) методологии, автор
статьи творчески использует помещенные в ней исследования философских идей прошлого и
современности при выборе методологических ориентиров проблемы формирования языковой
коммуникативной профессиональной компетенции будущих учителей. Ценные взгляды зарубежных и
отечественных мыслителей на процесс познания, место языка в жизни человека и общества, на
культуру вербальной коммуникации закладывают надежный фундамент для лингводидактического
исследования.
Klymova K.Ya. World philosophic legacy role in selecting methodological basis for language
communicative competence education problem of prospective teachers.
Considering modern works on general (philosophic) methodological problem, the author implements past
and modern philosophic studies when choosing methodological basis for language competence education
problem to form professional language communicative competence of prospective teachers. Valuable views
of foreign and native thinkers on cognition process, language role in life of a person and society, as well as
verbal communication culture compile the effective ground for linguodidactic research.
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УДК 37: 821. 161. 2 "XIX – 1939"
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кандидат педагогічних наук, доцент
(Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника)

ВИХОВНО-ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ "ЖІНОЧОЇ" ШЕВЧЕНКІАНИ
(ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ КІНЦЯ XIX СТ. – 1930-Х РР.)
У статті проаналізовано діяльність видатних представниць громадських жіночих організацій
західного регіону України кінця XIX – першій третині XX в., які націлені на розповсюдження ідей
геніального українського поета Тараса Шевченка в середовищі жінок, використання його творчості
для виховання патріотичних почуттів у дітей і молоді, формування національної самосвідомості
українського народу.
Актуальність. Постать та ідеї творчої спадщини Тараса Шевченка були й залишаються вічною та
неперехідною цінністю українського народу, могутнім виховним засобом формування його
національної свідомості, виразним чинником боротьби за незалежну соборну Україну. Через те
упродовж півтора століття вони залишаються предметом скрупульозного вивчення представниками
різних галузей знань з усіх українських регіонів.
Ступінь дослідженості проблеми. У Галичині початки українських оцінок Т. Шевченка як співця
"долі й горя" народу, поета й основоположника нової демократичної літератури визначні
шевченкознавці минулого (М. Возняк, Ф. Колесса, О. Огоновський, І. Франко, В. Щурат) пов’язували
зі статтями галицьких громадсько-політичних діячів і педагогів А. Вахнянина ("Перемишлянин",
Перемишль, 1862 р.) [1: 3] і Д. Танячкевича ("Вечерниці", Львів, 1862-1863 рр.) [2: 7].
"Найсерйознішим" дослідженням біографії Кобзаря, зокрема й історії його "шкільної науки",
сучасний український науковець В. Смілянська вважає працю О. Кониського "Тарас ШевченкоГрушівський: Хроніка його життя", що з’явилася друком у Львові на межі XIX – XX ст. [3: 23].
Однією з перших західноукраїнських науково-педагогічних розвідок цієї тематики – праця
організатора громадсько-культурного, політичного й педагогічного життя в Галичині досліджуваного
періоду О. Барвінського "Тарас Шевченко – апостол правди і науки, учитель людства", впроваджена в
історико-педагогічний обіг дослідником Б. Гречиним у 2001 р. [4].
Роль і значення Т. Шевченка в українському національно-визвольному та культурно-освітньому
русі XIX ст. розкривають наукові студії громадсько-політичних діячів і педагогів Буковини першої
третини XX ст. В. Сімовича і С. Смаль-Стоцького, проаналізовані в науковому доробку українських
учених (О. Добржанський) і представників наукової думки західної української діаспори (Л. Луців)
[5].
Сторінки закарпатської Шевченкіани, за даними історико-педагогічних досліджень Л. Маляр,
відкривають вірші поета, запозичені з львівської газети "Слово" 1860-х рр., а перші самостійні спроби
їх оцінок належать місцевому літератору й публіцисту А. Кралицькому. З початку XX ст. поширенню
відомостей про Тараса Шевченка серед українського населення Закарпаття сприяли публікації в газеті
"Наука" й журналі "Пчілка", які редагував педагог і громадсько-політичний діяч краю А. Волошин. У
1920-х – 1930-х рр. "повагу нашому батькови Тарасови" віддавали своїми брошурами і статтями
організатори національного педагогічно-просвітницького руху закарпатських українців М. Бращайко,
В. Ґренджа-Донський, О. Маркуш та ін. [6: 10-13].
Однак до сьогодні в науковій думці України відсутнє цілісне комплексне дослідження
педагогічно-просвітницьких аспектів і виховного значення західноукраїнської Шевченкіани загалом і
"жіночої" в її рамках зокрема.
Метою статті є розкриття змісту діяльності організаторів і репрезентантів українського жіночого
руху та жіночих товариств Галичини, Буковини й Закарпаття кінця XIX ст. – 1930-х рр. у царині
утвердження культу Тараса Шевченка на західноукраїнських землях і з’ясування його виховноосвітнього потенціалу. При цьому популяризацію життєпису і творів Т. Шевченка серед жінок, дітей
дошкільного й шкільного віку зусиллями "організованого" жіноцтва ми розглядаємо передусім з
точки зору значущості для пробудження їхньої національної свідомості, національно-патріотичного
виховання, що в аналізований період виступало підґрунтям для соціально-культурного відродження
всього українського народу.
Архівні матеріали, опубліковані першоджерела досліджуваної доби дають змогу констатувати, що
зародження культу Т. Шевченка в середовищі жінок західного регіону України нерозривно пов’язане
із загальнонаціональним культурно-освітнім поступом другої половини XIX ст. і формуванням
українського жіночого руху як його невід’ємної складової. Започаткована визначними громадськими
діячами й педагогами – чоловіками ця праця стала одним із важливих напрямів національно"освідомляючої" просвітницько-виховної діяльності всієї прогресивної громадськості східно- і
західноукраїнських етнічних територій, приєднаних до Російської й Австрійської (Австро-Угорської)
© Нагачевська З.І., 2007
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імперій. У 1920-х – 1930-х рр. вона зосередилася на українських теренах у складі польськочехословацько-румунського політичних режимів і в місцях масового проживання українців –
політичних емігрантів.
Перші зразки творів Т. Шевченка, опубліковані в українській періодиці Галичини, у гімназійних
читанках Б. Дідушицького (1866 р.), О. Торонського (1868 р.), О. Барвінського (1871 р.), а особливо
виданий у Львові 1867 р. двотомник "Поезії Тараса Шевченка" та львівське видання "Кобзаря" 1893 р.
виявилися потужним стимулом для самоусвідомлення і самореалізації нечисленної когорти жінокінтелігенток краю, переважно дружин і доньок українського духовенства, спонукання їх до
самостійної діяльності у сфері культурно-освітнього, соціально-політичного "урівноправнення",
ширення ідей поета серед малограмотних або неграмотних посестер-селянок. Із доступних для
освічених галичанок поезій Тарас Шевченко поставав співцем жіночої долі й дівочого горя,
"оборонцем людини в жінці,… звеличником ідеалу жінки-матері" [7: 51]. Небезпідставним на фоні
викладеного вважаємо висновок дослідниці українського жіночого руху з діаспори І. Книш: хто знав
Шевченкового "Кобзаря", той не міг "остатися" байдужим до "жіночого питання" [8: 73].
Водночас матеріалами дослідження підтверджено, що перші паростки "змагань щиро народних"
жінок-українок Галичини та відлік початку їх національного "освідомлення" організатор і
першопровідник українського жіночого руху Наталія Кобринська та її "духовна донька" Костянтина
Малицька (найпоширеніший літературний псевдонім Віра Лебедова) пов’язували з проникненням у
жіноче середовище творів Т. Шевченка зі збірника "Новые стихотворения Пушкина и Шевченки",
виданого ще 1859 р. в Лейпцігу з ініціативи П. Куліша. "Додатний" вплив Шевченкового слова
характерний уже для перших "пробудниць" західноукраїнського жіноцтва: Ю. Шнайдер (Уляни
Кравченко) в Галичині, О. Кобилянської та Є. Ярошинської на Буковині, І. Невицької в Закарпатті.
Під впливом Кобзаревої музи, зазначала, наприклад, дитяча письменниця й народна вчителька в
Галичині й Закарпатті М. Ленерт-Домбровська (Марійка Підгірянка), "розбудилася в мені
національна свідомість і дбайливість виробляти свою мову" [9: 3].
Уже на початку XX ст. західні українки вважали за потрібне вклонитися прахові Т. Шевченка в
Каневі. Так, 10 липня 1904 р. у книзі "Для розписок туристів на могилі Тараса Шевченка" (с. 27)
залишили свій запис Олена Кисілевська – наймолодша серед членів першого складу Товариства
українських жінок у Станіславі ( тепер Івано-Франківськ), заснованого в 1884 р., згодом редактор
найпопулярнішого в Західній Україні часопису "Жіноча доля", та її дочка Наталка [10: 13]. Власне, з
діяльністю цього товариства, що ввійшло в історію українського жіночого руху як перша громадська
організація нового типу, пов’язані початки популяризації жінками Галичини відомостей про
Т. Шевченка та його творів: у 1895 р. чи не вперше в емансипаційному поступі жінок-українок воно
влаштувало вечір пам’ті Кобзаря [11: 220]. З тих пір цей напрям став превалюючим у просвітницькій
роботі всіх українських свідомих "одиниць", згуртованих у жіночих організацях Галичини й
Буковини.
Особливого розмаху він набув у зв’язку з підготовкою до 100-річного ювілею від дня народження
Т. Шевченка в першій половині 1914 р. Серед 27 громадських організацій Галичини, які звернулися
до краян із закликом гідно відзначити цю дату, були знані педагоги, керівники львівської "Жіночої
громади" (1909-1917 рр.) М. Білецька та С. Пашкевич і першого в регіоні Товариства вакаційних
осель (1905-1939 рр.) О. Бачинська та Є. Ясеницька. Крім того, "Жіноча громада" видала
"одноднівку" під назвою "Незабутнім тіням Тарасової нені" з нарисом організатора й першого голови
Кружка (гуртка – З.Н.) українських дівчат у Коломиї (Івано-Франківщина), вчительки й письменниці
М. Колцуняк-Кузьмів [12: 6].
Для утвердження культу великого сина України того ж року при Товаристві наукових викладів
імені Петра Могили у Львові (1908-1938 рр.) створюється спеціальна ювілейна "відчитова" секція з
числа активних членів "Просвіти", "Жіночої громади", Українського студентського союзу та інших
громадських організацій. Серед 16 текстів лекцій і доповідей, рекомендованих для виступів перед
громадськістю, був "відчит" "Жінка у творах Шевченка", підготовлений К. Малицькою (тоді головою
"старшини" Жіночого кружка імені Ганни Барвінок, членом управи "Жіночої громади" Львова) [13:
3].
Таким чином, просвітницька діяльність жінок ставала складовою частиною загальногромадських
шевченкознавчих заходів. Свого кульмінаційного завершення вона набула в так званий міжвоєнний
період, позначений найгострішим протистоянням української національної меншини й офіційної
влади новоутворених у результаті розвалу Австро-Угорщини держав, особливо Польщі й Румунії.
Організаційні засади цієї роботи найчіткіше простежуються в діяльності "Союзу українок" –
наймасовішого жіночого об’єднання Західної України, утвореного 1917 р. на базі львівської "Жіночої
громади". Головний виділ цього товариства надавав великого значення ширенню відомостей про
Тараса Шевченка на сторінках періодичних видань. Статті, повідомлення, вміщені, наприклад, у
часописі "Жіноча доля" за 1926-1939 рр. включали:
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- щорічні нагадування про "всенародне, національне свято 9-10 березня";
- рекомендації щодо його проведення в жіночих гуртках і читальнях;
- тексти доповідей шевченківської тематики;
- повідомлення про вшанування пам’яті Т. Шевченка в українських дошкільних закладах і
школах.
Так, у 1926 р. "Жіноча доля" вмістила високохудожній, емоційно насичений і національно
спрямований матеріал "Тарас Шевченко – сонце України", автором якого була Северина Кабаровська,
один із організаторів української жіночої молоді початку XX ст. Простежуючи життєвий шлях поета,
провідні ідеї його творчості, автор висловила думку про те, що велика, полум’яна любов Шевченка до
рідної землі "злучить серця" усіх її синів і доньок і тоді:
Забудеться срамотна година,
І оживе добра слава,
Слава України!… [14: 3].
Один із провідних організаторів жіночого руху в Закарпатті письменниця І. Невицька
підкреслювала, що "для нас" Т. Шевченко все: "поет, учитель, герой, мученик", який гарячим словом
правди викривав тиранів, "двигав невольников", учив і любив свою найдорожчу рідну країну [15:
189].
З кінця XIX ст. жінки Галичини долучилися до збору коштів на спорудження пам’ятника
Т. Шевченкові, які акумулювалися в "Клубі русинок" – першій українській жіночій організації
Львова, заснованій 1893 р. і очоленій Герміною Шухевич. Початкові організаційно-практичні кроки в
цьому напрямі розкриває "Відозва" до жінок краю, яка за підписом Ірини Герасимович була вміщена
1892 р. в газеті "Народ" (орган "русько-української" радикальної партії, заснованої І. Франком і
М. Павликом). Автор відозви в "порозумінню з деякими подругами" закликала "русинок-українок"
ширити ідею придбання фондів на пам’ятник серед "міщанських" і "селянських" дівчат; виготовляти
високомистецькі зразки жіночих ручних робіт (пояси, гердани, запаски); організувати передріздвяні
"лотереї", "базари" для реалізації цих виробів, виручення відповідних коштів і передачі їх у
розпорядження новостворюваної жіночої організації у Львові [16: 166].
Зазначимо, що цей напрям діяльності перед Першою світовою війною активно підтримували й
розвивали всі тогочасні громадські обєднання жінок-українок. У 1911 р. із нагоди 50-річчя смерті
Тараса Шевченка львівська "Жіноча громада" випустила спеціальний "Ювілейний медальйон
Шевченка", кошти від реалізації якого спрямувала на потреби українських шкіл, заснованих і
утримуваних Руським (із 1912 р. – Українським) товариством педагогічним [17: 1].
Викладене засвідчує про зростання національної свідомості західноукраїнського жіноцтва, його
здатність самостійно вирішувати актуальні організаційно-просвітницькі завдання своєї доби.
Будучи переконаними в тому, що життя Т. Шевченка підказувало, як можна "новими зусиллями …
побороти лиху долю", здобути освіту, залишатися вірним "своїм ідеалам" [4: 67], а його твори, навіяні
любов’ю до рідного краю і свого народу, якнайкраще сприяли формуванню патріотичних почуттів,
репрезентанти українського жіночого руху, переважно педагоги, широко використовували їхній
потенціал для виховання дітей. Провідним центром цієї роботи стала дівоча виділова (неповна
середня) школа, заснована Руським товариством педагогічним у Львові 1898 р. Її відкриття зініціював
"Клуб русинок", іменований колективним членом цього товариства в 1897 р., зокрема, один із його
співзасновників, а з початку XX ст. й голова – вищезгадувана Марія Білецька. Показово, що
українська педагогічна громадськість удостоїла школу імені Тараса Шевченка, яке вона з честю
пронесла до кінця досліджуваного нами періоду. Саме у стінах цього навчального закладу під
керівництвом М. Білецької (1899-1905 рр.), а особливо К. Малицької (1906-1914 рр.; 1922-1925 рр.),
та завдяки сприянню заснованого нею Жіночого кружка імені Ганни Барвінок (фактично
громадського опікуна школи), тут зародилися й утвердилися такі форми роботи, як учнівські шкільні
"задачі" та "відчити" Шевченківської тематики, широко практикувалися декламації, хорове і сольне
виконання творів поета, "сценічні образки", що відтворювали епізоди з його життя та ін. Як наслідок,
у "маленьких серцях прозябали Шевченкові ідеали", які поступово реформувалися в такі риси їхнього
характеру, як гуманізм і патріотизм, волелюбність і мужність, ставали важливою основою безмежної
любові до Вкраїни та її народу [18: 208-209].
У статті "Шевченко у дівочій школі" К. Малицька розкрила виховне значення одного з десятків
Шевченківських свят, організованих кожним із семи класів цього навчального закладу в 1932 р. За її
переконанням, уже його підготовка спонукала до розвитку учнівського самоврядування, ініціативи та
творчості дітей, здорової конкуренції, до об’єднання зусиль учнівського й педагогічного колективів і
батьків [19: 82-83]. У свою чергу, це сприяло активізації всього навчально-виховного процесу,
підвищенню авторитету української приватної педагогічної установи серед населення краю в умовах
жорстоких утисків національного "духу" офіційною шкільною владою Польщі.

32

З.І. Нагачевська. Виховно-освітній потенціал "жіночої" Шевченкіани (західноукраїнські землі кінця XIX ст. – 1930-х рр.)

Ще перед Першою світовою війною Шевченкіана проникає в українські дошкільні заклади (дитячі
садки сезонного характеру). Так, програма Шевченківського свята в інституціях цього типу в селах
Галицького повіту Станіславщини за 1936 р. включала: діалог "Що будемо святкувати?", "збірну"
декламацію "Витай між нами, наш Кобзарю", пісні "Батьку Тарасе", "Поклін тобі, Тарасе", виконання
творів Т.Шевченка, інсценізацію "На могилі Тараса", спільну молитву "На коліна припадем" та ін.
[20].
Отож, вшанування пам’яті Т. Шевченка в школах і дошкільних закладах виступало одним із
чинників збереження національної ідентичності маленьких українців в умовах чужих політичних
режимів, засобом протидії дискримінаційній асиміляторській політиці держав-метрополій.
Яскравою сторінкою західноукраїнської Шевченкіани першої третини XX ст. є твори для дітей і
молоді, написані представницями жіночого руху. Невеликі за обсягом, активні за жанрами (сценічні
віршовані вистави, оповідання, поезії), вони мали велике пізнавальне й виховне значення. Перші їхні
зразки вийшли друком у Львові 1914 р.: дитячі сценки К. Малицької – "Вінок на могилу Тараса
Шевченка" і С. Кабаровської – "Слідами Тараса". Лейтмотивом цих п’єс є віра в те, що "з малих отих
вийдуть борці, що трудячись до загину,... відбудують Україну!" [21: 8].
У 1920-х – 1930-х рр. популярністю серед школярів Західної України користувалися п’єси "Тарас
у дяка" (1923 р.), "Діло в честь Тараса" (1924 р.) народної вчительки й організатора жіноцтва
Галичини І. Блажкевич і сценічний "образок" С. Кабаровської "Тарас пастушок" (1925 р.). У них
домінують патріотичні мотиви, гуманні ідеали, звучить переконаність у перемогу добра й
справедливості. Шевченківська тематика представлена у першій на західноукраїнських теренах
рідномовній читанці, укладеній провідницею жінок міста Коломиї М. Колцуняк-Кузьмів у 1922 р. У
ній автор подала біографічні відомості про Т. Шевченка, зазначивши, що пам’ять про нього є для
кожного українця святою, сформулювала запитання (вправи) за змістом викладеного, вмістила
уривки з віршів і поем Кобзаря під заголовками: "Учітеся", "Сирітський Великдень", "Весняний
вечір" ("Садок вишневий коло хати") [22: 33-35].
Інформацію про Т.Шевченка містив також буквар "Моя перша книжечка", підготовлений у 1937 р.
галицькими вчителями О. Рожанківською та І. Петрів.
Таким чином, можна констатувати, що утвердження культу Тараса Шевченка було одним із
важливих напрямів організаційної та просвітницько-педагогічної діяльності західноукраїнського
жіноцтва, насамперед визначних діячів українського жіночого руху в Галичині. Він став
животворною ідеєю емансипаційних змагань жінок-українок, чинником формування їхньої
національної свідомості, значною мірою сприяв розвитку пізнавальної активності та творчості,
патріотичному вихованню дітей і молоді. Зміст, форми й методи роботи західноукраїнського
жіноцтва в цій сфері заслуговують на повернення в літопис загальнонаціонального культурноосвітнього поступу українського народу.
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Нагачевская З.И. Воспитательно-образовательный потенциал "женской" Шевченкианы
(западноукраинские земли конца XIX в. – 1939 г.).
В статье анализируется деятельность выдающихся представительниц общественных женских
организаций западного региона Украины конца XIX – первой трети XX в., нацеленных на
распространение идей гениального украинского поэта Тараса Шевченко в среде женщин,
использование его творчества для воспитания патриотических чувств у детей и молодeжи,
формирование национального самосознания украинского народа.
Nagachevska Z.I. Educational potential of Shevchenkiana of women in West-Ukrainian lands
(at the end of 19-th century – 1939).
The article analyses the activity of the prominent representatives of the women social organizations of the
western region of Ukraine at the end of the 19th – the first third of the 20th centuries. The organizations aim
at propagating the ideas of the prominent Ukrainian poet T. Shevchenko among the Ukrainian women; using
his creative works to cultivate the patriotic feelings among the children and the youth; and forming the
national self-consciousness of the Ukrainian people.
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
У статті визначено пріоритетні напрями розвитку інноваційної діяльності в Україні в третьому
тисячолітті. Представлено особливості діяльності інноваційних інфраструктурних об'єктів, серед
яких технопарки, інноваційні технологічні центри, інкубатори тощо. Розкрито стратегії оновлення
вітчизняного інноваційного потенціалу як гарантії стабільних позицій країни у світовому
співтоваристві.
Об'єднання Європи супроводжується формуванням спільного освітнього й наукового простору в
межах так званого Болонського процесу, який отримав своє найменування від назви університету в
італійському місті Болонья, де було започатковано такі ініціативи. Його головною метою є
консолідація зусиль наукової та освітянської громадськості для істотного підвищення
конкурентоспроможності європейської системи науки й вищої освіти у світовому вимірі, підвищення
ролі цієї системи в суспільних перетвореннях [1: 7; 2; 3].
Динаміка
соціально-економічних
процесів
у
постіндустріальному
(електронному,
інформаційному) світі радикально актуалізувала проблему наукових досліджень нації як однієї з
гарантій стабільних її позицій у світовому співтоваристві, успішного реагування на різноманітні
цивілізаційні виклики. Характерною ознакою сучасної науки є її інноваційність – здатність до
оновлення, відкритість новому на основі використання новітніх інформаційно-комунікаційних
технологій [4: 7]. Тому основним завданням нашого дослідження стало вивчення пріоритетних
напрямів розвитку науки і техніки на засадах інноваційної діяльності.
Правові, економічні та організаційні основи формування та реалізації інноваційної діяльності в
Україні визначає Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" (16
січня 2003 року, № 433-ІV). Його основною метою є створення правової бази для концентрації
ресурсів держави на провідних напрямах науково-технічного оновлення виробництва та сфери послуг
у країні, забезпечення внутрішнього ринку конкурентною наукоємкою продукцією та виходу з нею на
світові ринки [5: 82].
На державному рівні розвиток інноваційної діяльності підтримувався головним чином у двох
напрямах: шляхом формування різноманітних фінансових механізмів – фондів, у тому числі
венчурних і позабюджетних, а також через співфінансування створення інноваційної інфраструктури,
такої як технопарки, інноваційні-технологічні центри, інкубатори. У теперішній час планується також
формування кількох особливих економічних (техніко-впроваджувальних) зон [6: 256-258].
Більшість зі створених фондів і об’єктів інфраструктури спрямована на підтримку малого
інноваційного бізнесу. Незважаючи на досить значне число об’єктів новітньої структури, що існують
номінально, їхня фактична ефективність невисока, а число малих інноваційних підприємств у країні
не зростає. У середньому оцінки показують, що працюючими можна вважати близько 10 відсотків
об’єктів інфраструктури, що значаться як інноваційні. Почасти такий результат пояснюється тим, що
багато інфраструктурних об’єктів формувалося винятково під завдання одержання додаткових
бюджетних коштів, а моніторингу їхньої діяльності держава не здійснювала.
Держава практично не заохочує промисловість до фінансування досліджень і розробок і не
стимулює інноваційну діяльність на підприємствах. Непряме регулювання не розвинуте, а податкові
пільги призначенні тільки науковим організаціям незалежно від напряму і результатів їхньої роботи.
Тому актуальною залишається проблема несприйняття промисловістю нових розробок учених.
У процесі вирішення питань створення бази для досліджень та їх фінансування крім державної
підтримки суттєву роль відіграють контакти навчальних закладів із промисловістю. Стає необхідним
використання наукової та матеріальної бази підприємств для наукових досліджень, а брак коштів
потребує участі приватних підприємств у їх фінансуванні. З іншого боку, підтримка вищої школи
промисловістю – це інвестиції в майбутнє країни. Через вищу школу здійснюється зв’язок між
майбутньою конкурентоспроможністю країни та її науково-технічним лідерством. Без розширення
бази наукових знань промисловість виявиться неспроможною ефективно задовольняти майбутні
потреби людей та використовувати нові можливості ринку.
Сьогодні найперспективнішою формою контактів багатьох вузів та промислових підприємств у
проведенні масштабних розробок є дослідницькі й наукові парки. Вони розташовані поблизу базових
вузів і являють собою комплекси дослідницьких, проектних та виробничих організацій, які
розробляють великі актуальні проблеми від початку до кінця − від наукового аналізу та розв’язання
до впровадження результатів у виробництво.
© Ніколаєнко С.Н., 2007
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Створюються парки, як правило, на договірних засадах великими університетами та
промисловими корпораціями. Їх роботою спільно керують представники обох сторін. Дослідницькі
парки займаються передусім експериментально-промисловими дослідженнями. Завдання наукових
парків ще ширші: вони доводять роботу до стадії серійного випуску. Вони мають на меті
стимулювання передачі нових технологій із академічних закладів у промисловість [6: 256].
Українські технопарки утворилися переважно на базі академічних і великих науково-дослідних
структур. За окремими винятками поза межами цього процесу лишилися вищі навчальні заклади,
прикладна та галузева наука, яка ще має значний інтелектуальний і кадровий потенціал.
Досі не створено систему фінансової підтримки інноваційних процесів, немає і законодавчого
механізму регулювання венчурної діяльності. Так, за даними Державної комісії з цінних паперів і
фондового ринку, в Україні зареєстровано 10 інвестиційних фондів, із яких сім – венчурні. Обсяг
залученого венчурного капіталу в Україні оцінюється приблизно в 400 млн. дол. США. Та фактично
інвестовано не більше як 100 млн., що становить менше двох доларів на душу населення. Для
порівняння, у Російській Федерації у венчурних фондах накопичено 2,5-3 млрд. євро, інвестовано 375
млн. євро в 125 компаній, а в країнах ЄС щорічні надходження до венчурних фондів становлять 50-60
доларів на одну людину [7].
У той же час країна має всеосяжні пріоритети інноваційної діяльності. Так, у Законі України "Про
пріоритетні напрями інноваційної діяльності" основними пріоритетами, на яких варто зосередити
увагу і, відповідно, виділити гроші, визнано аж 41 напрям: від сучасної ракетно-космічної та
авіаційної техніки до технологій зберігання сільськогосподарської продукції [5].
Для порівняння, цього року Росія сформулювала перелік власних наукових пріоритетів всього з
восьми позицій, у Німеччині їх взагалі п’ять.
Звідси висновок – важко сподіватися на результат, якщо займатися усім одночасно.
Розпорошеність і практично всеосяжний характер чинних пріоритетів ніколи не дасть змоги
сконцентрувати дуже обмежені національні ресурси на справді інноваційних напрямках, щоб досягти
кінцевого результату.
Тема відсутності кадрів для інноваційної сфери дуже гостра, адже й досі в державі не усвідомлено
необхідність підготовки професійних менеджерів. Навіть у сусідній Росії (не кажучи вже про США чи
Японію) спеціалістів інноваційної діяльності готує кожен четвертий заклад технічного та
економічного напрямку, причому окремо – інноваційних менеджерів в освітній сфері, окремо – у
медичній, окремо – для хімічної промисловості, окремо – для біотехнологій тощо [6: 256-258].
В Україні інноваційному менеджменту приділяється явно недостатньо уваги. Міністерство освіти і
науки передбачає створити спеціальну програму кадрового забезпечення інноваційних процесів.
Протягом п’яти років змінюється законодавство про технопарки, які працюють уже за третім по
рахунку економічним режимом господарювання. Тому не дивно, що за цей час усіма технологічними
парками випущено наукоємної продукції лише на 1,5 млрд. доларів і створено 3 тисячі нових робочих
місць, що у кілька десятків разів менше, ніж в окремих технопарках Китаю чи Індії.
Жоден нормативний акт сповна на практиці не діє. Закони залишаються лише переліком загальних
норм і дефініцій на папері, оскільки найважливіші статті щодо стимулювання інноваційних проектів
було спочатку призупинено, а потім узагалі виключено. Наприклад, у Законі "Про інноваційну
діяльність" є розділ про її фінансову підтримку, який визначає чотири інструменти надання державою
допомоги інноваторам. У 2005 році з них був використаний лише один, за рахунок якого
профінансовано 28 млн. грн., або 0,5 відсотка, інноваційних витрат.
Інноваційна діяльність потребує посиленої уваги в контексті забезпечення інтеграції освіти і науки
в Україні.
Зростання ролі знань як чинника економічного розвитку спричинює глибоку трансформацію
науки, освіти та системи вищої школи зокрема. Докорінним чином змінюється модель вищого
навчального закладу, що існувала до цього часу й базувалася на освіті та наукових дослідженнях.
Вона розширюється за рахунок активної підтримки інноваційного підприємництва на його базі
(модель "університету нової генерації"). Для університетів, крім традиційних освітньої та науководослідної діяльності, важливим стає розвиток знань та технологічних і організаційних рішень
відповідно до потреб ринку, малих і середніх фірм, ініціювання партнерства та зв’язків із бізнесом,
формування в науковців схильності до підприємництва.
Вже протягом кількох десятків років університети та відомі дослідні інститути світу обростають
"мережею" малих та середніх підприємств, що створюються науковими працівниками. Здійснюється
різноманітна діяльність, яка активізує цей процес. У навчальних закладах почали розвиватися
спеціальні структури, які ведуть програми підтримки інновацій, трансферу технологій та
підприємництва: центри трансферу технологій, бізнес-інкубатори, технологічні та наукові парки,
академічні інкубатори підприємництва та інші.
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Уведення в ринковий обіг результатів досліджень для університетів та наукових установ стає так
само важливим, як і освіта та науково-дослідна діяльність. Візиткою університету поряд із
Нобелівськими лауреатами, іншими науковими винагородами та найкращими випускниками стають
академічні дочірні фірми, що створюються випускниками та науковими працівниками.
Піонерами, що започаткували новий підхід до розвитку академічного підприємництва ще в
середині минулого століття, стали такі навчальні заклади США, як Масачусетський інститут
технологій та Стенфордський університет. У поєднанні з бізнесом вони започаткували нову якість,
що лягла в основу моделі "університету нової генерації". На сьогоднішній день 23 з 25 найкрупніших
університетів США мають технопарки.
Сьогодні, за даними "Bank Boston Report", що з 1997 року презентує результати успішної
діяльності підприємництва і співпраці з бізнесом, у базу даних Масачусетського інституту технології
включені 4230 фірми, що вважаються фірмами випускників (у 1968 році їх було лише 175). Ці
підприємства в 1994 році створили приблизно 1,1 млн. робочих місць та мали валовий прибуток у
розмірі 232 млрд. дол. США.
Серед інших прикладів навчальних закладів, що давно займаються підприємництвом та
співпрацею з бізнесом, слід назвати університет у Філадельфії, Стенфордський університет, а в
Європі − Католицький університет у Ліоні, британські університети Кембридж та Херіот-Ватт в
Единбурзі, в Німеччині – Технічний університет в Берліні, Штутгартський університет і Гірнича
Академія в Аахені, а також в Швеції Університет в Ланді.
При збереженні найвищого рівня освіти та досліджень, ці навчальні установи перетворюються у
регіональні центри підприємництва та інноваційної діяльності. У поєднанні з іншими елементами
місцевого середовища бізнесу навколо них формуються регіональні академічні кластери
економічного розвитку, що включають у себе науково-дослідні одиниці, мережі малих і середніх
фірм, а також інфраструктуру підприємництва та трансферу технологій [6: 256-258].
Щодо інноваційних структур в Україні, то найбільші успіхи в інноваційній сфері сьогодні
пов’язані з нашими технопарками, які створені, в основному, на базі провідних академічних
інститутів. На сьогодні це майже єдина структура, що на практиці здійснює впровадження науковотехнологічних здобутків у виробництво. Хоча останнім часом і з’явилися певні проблеми, пов’язані зі
скасуванням податкових та митних пільг, сьогодні технопарки вже відновлюють свою діяльність і
найближчим часом вийдуть на попередній рівень динамічного розвитку.
Зрозуміло, що цього не достатньо. Перспективним у стратегічному плані має бути розвиток
технологічних парків на базі провідних університетів України (рис. 1). Це дозволить залучати
студентів, молодих науковців до участі в інноваційних проектах, забезпечувати на практиці
ефективну підготовку спеціалістів за пріоритетними напрямками науки і техніки. Саме такий
розвиток технопарків найбільше відповідає світовим тенденціям.
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Рис. 1. Технологічні парки на базі університетів України
Формування ж на базі університетів та наукових установ бізнес-інкубаторів та центрів трансферу
технологій забезпечить необхідну підтримку фірм, що займаються впровадженням їх розробок,
полегшить оформлення прав інтелектуальної власності, ліцензування та маркетинг отриманих
патентів.
Збільшенню рівня інноваційності науки й освіти в Україні сприятиме Закон України "Про
державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій", прийнятий у вересні 2006 року.
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Відповідно до його положень вітчизняні університети та державні наукові організації повинні
створювати на своїй базі центри трансферу технологій та підрозділи з питань інтелектуальної
власності та інноваційної діяльності.
Проте з 16 технологічних парків, що увійшли до преамбули Закону України "Про спеціальний
режим інноваційної діяльності технологічних парків", на сьгодні пройшли в установленому порядку
державну реєстрацію та успішно працюють вісім, із яких лише один створено на базі вищого
навчального закладу – технологічний парк "Київська політехніка", зареєстрований у 2003 році. За час
своєї діяльності виконавцями інноваційних проектів цього технопарку було реалізовано інноваційної
продукції на суму 28,8 млн. грн., що становить лише 0,4 відсотка від загального обсягу реалізованої
продукції при виконанні проектів технологічних парків в Україні. Виконавцями проектів
технологічного парку "Київська політехніка" за весь період існування технопарку було перераховано
до бюджетів та державних цільових фондів близько 1,5 млн. грн., що становить лише 0,3 відсотка від
загального обсягу коштів, перерахованих до бюджетів та державних цільових фондів технологічними
парками [7].
У січні 2007 року прийнято Закон України про створення на базі НТУУ "КПІ" наукового парку,
що повинно значно активізувати інноваційну діяльність в університеті та вивести її на рівень кращих
українських технопарків – технопарку "Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона" та технопарку
"Інститут монокристалів".
Після затвердження Кабінетом Міністрів України порядку державної реєстрації технологічних
парків, приведеного у відповідність до нової редакції Закону України "Про спеціальний режим
інноваційної діяльності технологічних парків", інші 8 технологічних парків також отримали
можливість пройти процедуру державної реєстрації та розпочати свою діяльність.
Окремо потрібно зупинитися на питанні активізації інноваційної діяльності університетів,
запровадження у виробництво наукових розробок. Пріоритетом Уряду, Антикризової Коаліції є
переведення економіки України на інноваційний шлях розвитку. Не можна миритися з ситуацією,
коли ВВП держави створюється переважно за рахунок сировинних галузей [5: 84].
Вищими навчальними закладами щорічно створюється близько 40 відсотків всіх вітчизняних
технологій (майже 800 технологій щороку!). Але, на жаль, більшість із них лягають на поличку.
Сьогодні реалізація цих технологій здійснюється в рамках виконання лише 6 інноваційних проектів: 4
в рамках технопарку "Київська політехніка" і 2 проекти в рамках технопарку "Інститут
монокристалів" виконує Харківський державний технічний університет радіоелектроніки.
Серед восьми нових технологічних парків три створюються на базі вищих навчальних закладів –
"Агро технопарк" (на базі Національного державного університету харчових технологій), "Текстиль"
(на базі Херсонського національного технічного університету), та "Яворів" (на базі Національного
університету "Львівська політехніка").
Створення на базі зазначених університетів таких інноваційних структур як технопарки дозволить
прискорити реалізацію циклу "освіта-наука-виробництво", налагодить більш тісні зв’язки з науководослідними інститутами та виробничими підприємствами, що забезпечить упровадження наукових
розробок університетів у виробництво.
Університетські інноваційні структури, в тому числі технопарки, повинні розпочати реальну
інноваційну діяльність. Адже для цього у них все є: ідеї, кадри, база, молодь, нормативна і
законодавча бази, державна підтримка.
Інноваційному шляху розвитку економіки України немає альтернативи. Головним результатом
розвитку науки та високотехнологічних галузей у ХХ столітті стало формування в економіках
провідних країн світу нового механізму саморозвитку – національних інноваційних систем, у рамках
яких зароджуються й реалізовуються інновації. Попри національні відмінності, загальною рисою всіх
без винятку національних інноваційних систем є лідерство в забезпеченні трьох пріоритетів розвитку:
науки, освіти та наукоємного виробництва.
Державою визначено як стратегічні (розвиток інноваційної культури суспільства; охорона і
оздоровлення людини та навколишнього середовища; розробка нових та відновлювальних джереле
енергії, новітніх ресурсозберігаючих технологій тощо) та середньострокові напрями інноваційної
діяльності (інтеграція національної освіти у світовий освітній простір; збереження та розвиток
науково-педагогічних шкіл; розробка інноваційних технологій навчання; реформування мережі
навчальних закладів, їх інтеграція шляхом створення системи навчально-науково-виробничих
комплексів тощо) [5: 84].
Однак сьогодні в Україні існує декілька головних чинників – загроз інноваційній безпеці України:
недостатній рівень фінансування науково-технічних робіт, слабкий розвиток інфраструктури
трансферу технологій, зниження рівня "інтелектуалізації" експорту і зростання імпортозалежності
країни від наукоємних товарів, незадовільне інформаційне забезпечення інноваційної сфери,
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недосконалість податкової системи та відсутність державної підтримки, повільний розвиток
ефективних форм інноваційної діяльності.
Україна вже вичерпала резерви екстенсивного економічного зростання за рахунок збільшення
обсягів виробництва та експорту ресурсів, тому разом маємо забезпечити врегулювання питань, що
стримують розвиток інноваційної діяльності. Тільки так ми зможемо забезпечити гідне майбутнє
нашій державі та прийдешнім поколінням, а Україна не скотиться на узбіччя цивілізації.
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Николаенко С.Н. Приоритетные направления развития инновационной
деятельности в Украине.
В статье представлены приоритетные направления развития инновационной деятельности в
Украине в третьем тысячелетии. Определены особенности деятельности инновационных
инфраструктурных объектов, среди которых технопарки, инновационные технологические центры,
инкубаторы и др. Раскрыто стратегии усовершенствования отечественного инновационного
потенциала – гарантии стабильных позиций страны в мировом сообществе.
Nikolaenko S.M. Priority directions of the innovative activity development in Ukraine.
Priority directions of the innovative activity development in Ukraine.in the third millennium are presented in
the article. The particularities of activity of innovative infrastructure objects, among which are technoparks,
innovative technological centres, incubators and is others, are defined. Strategies of improving domestic
innovative potential as a guarantee of country stable position in world community.
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ПРОФЕСІЙНИЙ ПОРТРЕТ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ
У статті розглядаються деякі стратегічні напрями мовної політики Великої Британії в
інформаційному суспільстві. Аналізу підлягають програмні документи, прийняті Міністерством
освіти країни з урахуванням загальноєвропейських рекомендацій. З позицій макро-підходу виділено
ключові компоненти професійної підготовки британського вчителя іноземних мов ХХІ століття за
умов інтеграції в педагогічний процес інформаційно-комунікаційних технологій.
Модернізація національних систем освіти спрямована на забезпечення сучасних потреб
суспільства, яке в ХХІ столітті стрімко розвивається в умовах демократизації, інформатизації,
інтеграції, розширення міжкультурних взаємодій, глибоких структурних змін у сфері економіки, які
визначають необхідність постійного підвищення кваліфікації та професійної мобільності. У
глобалізованому світі постійно зростає важливість розуміння іноземних мов і здатності спілкування
ними, оскільки мови збагачують суспільство й особистість, сприяють взаєморозумінню,
економічному й культурному розвитку. Тому в розвинутих країнах відбувається трансформація
поглядів на вивчення й викладання іноземних мов із метою забезпечення молоді необхідними
вміннями користуватися іноземними мовами в міжнародному бізнес-середовищі, на ринку праці та
під час подорожування; можливостями вивчення мов упродовж життя як умови подолання бар’єрів
між націями.
Особливого значення трансформаційні процеси в галузі мовної політики набувають в англомовних
країнах, які традиційно надавали перевагу "експорту" англійської мови як мови міжнародного
спілкування. Значна кількість сучасних інновацій у галузі мовної освіти, що впливають на глибинні
основи педагогічної діяльності вчителя іноземних мов, виникла у Великій Британії під соціальним і
політичним впливом інтеграційних процесів, що відбуваються в Європі. На зламі століть
британським суспільством було усвідомлено роль плюрилінгвізму та полікультурності, що
спричинило появу нових національних стратегій у вивченні та викладанні іноземних мов, окреслених
у державних програмних документах і широкомасштабних наукових дослідженнях.
Вивчення цих освітніх процесів на зовнішньому, зумовленому вимогами соціального контексту, і
внутрішньому, пов’язаному з радикальною зміною сутності педагогічної праці фахівців в галузі
іноземних мов, рівнях є актуальною науковою проблемою як порівняльної педагогіки, так і теорії та
методики професійної освіти в Україні та за кордоном. Визначення сучасних методологічних
орієнтирів професійної підготовки вчителів іноземних мов потребує зміни підходу до вчителя
іноземних мов як до рушійної сили позитивних змін у сфері мов і культур.
Проблема розвитку мовної та педагогічної освіти у Великій Британії традиційно перебували в полі
зору українських дослідників. Зокрема упродовж останнього десятиріччя досліджувалися провідні
напрями сучасної реформи вищої педагогічної освіти в Англії (А.В. Парінов), основні пріоритети
професійної підготовки і перепідготовки учителів іноземних мов Великої Британії (В.М. Базуріна),
концептуальні засади реформи освіти у Британії (Г.А. Алексевич), проблеми формування професійної
майстерності вчителя в системі педагогічної освіти Англії та Уельсу, тенденції розвитку систем
підготовки вчителів у Європі (Л.П. Пуховська).
Проте дещо поза увагою дослідників залишається досвід, набутий Великою Британією в
підготовці вчителів іноземних мов до діяльності в умовах інформаційного суспільства, яке породжує
імператив трансформації педагогічної освіти в напрямку інтеграції ІКТ у професійну підготовку
вчителів, поширення участі освіти в житті соціуму, впровадження навчання мов впродовж життя.
Метою статті є окреслення професійного пріоритету вчителя іноземних мов Великої Британії на
початку ХХІ століття. Для досягнення поставленої мети пропонуємо розглянути програмні
документи, прийняті Міністерством освіти країни з урахуванням Загальноєвропейських Рекомендацій
із мовної освіти [1; 2; 3].
На нашу думку, це доцільно зробити з позицій макро-підходу, або холістичного, який забезпечить
узагальнення принципів і напрямків професійної підготовки сучасного вчителя іноземних мов [2: 4].
У документі, підготовленому Міністерством освіти Англії в 2002 році "Мови для всіх: Мови для
життя" визначаються основні стратегічні цілі мовної політики держави:
1) підвищення рівня викладання і вивчення іноземних мов, що передбачає, зокрема, забезпечення
можливостей і умов для електронного навчання;
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2) упровадження системи визначення і заохочення до знання мов фахівцями у різних галузях
економіки і культури;
3) збільшення кількості людей, що вивчають мови у вищій і подальшій освіті через стимулювання
потреб користування мовами, розвиток віртуальних мовних спільнот та заохочення роботодавців до
підтримки мовної освіти [1: 5].
Укладачами документу проаналізовані перешкоди на шляху трансформації мовної ситуації в
країні, серед яких виділені найважливіші:
- недостатня кількість вчителів іноземних мов загальноосвітніх шкіл, відсутність у більшості
вчителів початкової школи необхідної підготовки до викладання іноземних мов;
- недостатня розвиненість партнерства між школами, вчителями, професійними мережами;
- недостатнє використання потенціалу інформаційно-комунікаційних технологій у більшості
початкових і третині середніх шкіл [1: 6].
Мовна ситуація ускладнюється тим, що, як свідчать статистичні дані (2002 рік), наведені у
документі, існує стійка тенденція до зниження інтересу до вивчення іноземних мов на старшому
етапі: з 500,000 учнів, які складали державні іспити з іноземної мови (GCSE) у 16-річному віці, через
два роки тільки 5 % обрали іноземну мову для складання випускних екзаменів рівня А (A levels, за
результатами яких випускники поступають до університетів); і тільки 3 % студентів хотіли вивчати
іноземну мову для отримання ступеню бакалавра).
Для зміни ставлення до вивчення і викладання іноземних мов на національному рівні необхідні
значні культурні зміни, які можуть відбутися через партнерські зусилля уряду, шкіл, місцевих органів
управління освіти, університетів, коледжів, роботодавців, батьків та учнів.
У документі також пропонуються механізми та інструментарій для впровадження нових стратегій
у життя на різних рівнях:
1) інтеграція мовної освіти в шкільні програми з раннього віку та відведення вивченню сучасних
мов ключової позиції в середній школі;
2) посилення ролі мовних коледжів (Specialist Language Colleges) та збільшення їх кількості до 200
у 2005 році;
3) підвищення якості та різноманітності навчальних матеріалів у режимі онлайн поширення
співпраці з іншими країнами в галузі мовної освіти, утворення віртуальних мовних спільнот по всій
країні;
4) розробка нових програм професійної підготовки вчителів іноземних мов, до яких
залучатимуться носії та користувачі мов для отримання додаткових методичних умінь і кваліфікацій
для роботи з асистентами викладачів у шкільних аудиторіях;
5) здійснення координацій навчальних програм для початкових і середніх шкіл з боку місцевих
органів управління освіти з метою забезпечення кожного учня середньої школи можливістю вивчення
щонайменше однієї іноземної мови [1: 8-9].
Зрозуміло, що особливу роль в організації професійної підготовки і перепідготовки вчителів
іноземних мов, у тому числі вчителів початкової школи, повинні також відігравати навчальні заклади.
На теренах Великої Британії університети заохочуються до виконання своїх партнерських обов’язків
зі школами, зокрема, через надання професійних грантів для вчителів 4-, -5-го років викладання,
забезпечення стипендій за найкраще практичне дослідження, створення можливостей для реалізації
міжнародних програм професійного розвитку вчителів.
Згідно з визначеними стратегіями, поширення практики використання ІКТ у викладанні іноземних
мов концентрується навколо забезпечення спілкування учнів і вчителів з носіями мов через Інтернет,
використання електронних педагогічних засобів, інформаційних ресурсів, мультимедійних
матеріалів, розробки нових технологій навчання за допомогою педагогічних можливостей
мультимедійної дошки, відеоконференцій, електронної пошти, вебквестів тощо. За даними
дослідницьких центрів ВЕСТА та The Fischer Family Trust, уведення високоякісних мультимедійних
програм й ІКТ ресурсів у практику навчання в англійських школах значно підвищує рівень мотивації
та інноваційної діяльності як учнів, так й вчителів.
Вчителі іноземних мов також мають можливість користуватися службою "Curriculum Online", яка
забезпечує доступ до якісних електронних матеріалів з урахуванням міжкультурних зв’язків і
стимулює розробку навчальних матеріалів учителями й учнями.
Зазначена стратегія також сприяє поширенню електронного листування між школами різних країн
із метою утворення міжнародних електронних навчальних спільнот, члени яких спільно вивчають і
обговорюють і матеріали шкільних предметів за допомогою мультилінгвальних комп’ютерних
програм та інтерактивних технологій.
Отже, зазначені вище дескриптори програми "Мови для всіх: Мови для життя" доводять, що
професійна підготовка вчителів іноземних мов має стратегічне значення для підготовки освітньої
системи країни до змін у сфері мов і культур. Діяльність вчителів іноземних мов спрямована на те,
щоб допомогти учням зрозуміти навколишній світ, спілкуватися через лінгвістичні та культурні
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кордони і грати активну роль на багатьох рівнях у міжнародному контексті. Це є складним завданням,
що вимагає від учителя володіння широким діапазоном методів і підходів, своєчасного знайомства з
новими ефективними технологіями навчання та постійного обміну думками й доробками з іншими
фахівцями.
У доповіді Директорату Європейської комісії в галузі освіти і культури [3] представлені
результати дослідження стану проблеми професійної підготовки вчителів іноземних мов у
європейських країнах виключаючи Велику Британію, проведеного на базі англійського університету
Сантгемптон у 2002 році. Аналізу підлягали такі аспекти проблеми, як особливості педагогічної
підготовки вчителів іноземних мов для учнів певної вікової групи (для початкової школи, середньої
школи, подальшої освіти та освіти для дорослих); використання автономного або дистанційного
навчання в підготовці вчителів; залучення менторів до організації педагогічної практики; європеїзація
програм професійної підготовки вчителів (наприклад, використання транснаціональних програм,
встановлення професійних контактів з колегами в інших країнах); підвищення рівня практичного
володіння вчителями іноземною мовою; підготовка методистів у галузі викладання іноземних мов.
Щодо інституційної конфігурації професійної підготовки вчителів іноземних мов, вона базується
на традиції педагогічної освіти в університетах і педагогічних коледжах, згідно з якою підготовка
здійснюється сумісними зусиллями двох академічних підрозділів – факультетів іноземних мов. Поряд
із тим, у Британії існує практика підготовки вчителів групами шкіл або окремими школами.
Професійну підготовку майбутніх учителів у Великій Британії координує спеціально заснована
агенція (The Teacher Training Agency), яка готує рекомендації для Міністерства освіти та закладів
освіти, які здійснюють підготовку вчителів.
Після закінчення університетського курсу професійної підготовки випускники отримують
кваліфікацію на рівні бакалавра, диплом або сертифікат у галузі освіти. У разі проходження
підготовки на базі школи надається статус кваліфікованого вчителя (Qualified Teacher Status).
Теоретичний зміст курсів професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов складається з
педагогіки; мовної підготовки; історії, літератури й культури країни, мова якої вивчається;
лінгвістичної теорії (компаративна лінгвістика, соціолінгвістика, психолінгвістика); методики
викладання іноземних мов. Студенти також опановують уміння використовувати ІКТ у навчальних
цілях, котрі підлягають обов’язковому тестуванню як компонент випускних іспитів.
Деякі британські вищі заклади освіти також включають до професійної підготовки майбутніх
учителів іноземних мов аспекти інтеркультурної або соціокультурної педагогіки. Навчання за
кордоном є невід’ємною частиною професійної підготовки британських студентів, зазвичай у рамках
проектів "Foreign Language Assistant".
Поточний і підсумковий контроль якості професійної підготовки вчителів ІМ у Великій Британії
здійснюється із залученням стандартів, розроблених агенцією педагогічної освіти.
Практичний компонент навчання – педагогічна практика – розрахований на довгостроковий
тренінг у школах Британії та за кордоном, так, студенти-старшокурсники повинні провести дві
третини навчального часу у двох різних школах, працюючи у класах різних етапів навчання. Під час
педагогічної практики студенти співпрацюють з учителями-менторами, які також залучаються до
планування програм підготовки майбутніх учителів. Це свідчить про особливо тісну партнерську
співпрацю викладачів базових шкіл і вищих навчальних закладів освіти Британії.
За результатами роботи у школі студенти повинні підготувати портфоліо з педагогічної практики,
що уможливлює встановлення зв’язків між теоретичним і практичним компонентами професійної
підготовки і слугує інструментом комплексного оцінювання доробку кожного студента. Структура
навчальних курсів забезпечує індивідуальні потреби студентів, зокрема через дистанційне навчання.
Простійний професійний розвиток вчителів іноземних мов у Британії забезпечується
спеціальними інституціями, діяльність яких спрямована на досягнення трьох результатів:
1) перепідготовка вчителів та ознайомлення з новими ідеями та підходами, зокрема, щодо
використання ІКТ;
2) допомога вчителя для подолання труднощів, які виникли в конкретному професійному
контексті;
3) упровадження нових стратегій, розроблених на міністерському рівні.
З цією метою діючі вчителі залучаються до тренінгів, які містять педагогічний, лінгвістичний та
ІКТ компоненти. Британські вчителі іноземних мов також мають можливість відвідати спеціалізовані
ІКТ-курси за кордоном та брати участь у програмах професійних обмінів. Прикладом набутих
результатів такої ІКТ-практики професійного розвитку є створення й активне використання
інтерактивного CD-ROM курсу ILIAD, який містить дискусійні відеоматеріали на професійну
тематику, а саме, викладання іноземних мов у Європі. ILIAD поєднує ІКТ-підходи з професійною
підготовкою майбутніх і діючих учителів іноземних мов, акцентуючи такі позитивні елементи, як
європейський вимір, мережування, плюрилінгвізм, інновації в ранньому навчанні дітей іноземних
мов, резерви ІКТ, дистанційне навчання.
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З огляду на сучасний стан проблеми професійної підготовки вчителів іноземних мов у Великій
Британії, є доцільним визначити її ключові складники: академічні потреби і зміни необхідні для того,
щоб їх задовольнити. Підсумуємо академічні потреби вчителів іноземних мов з позицій організації
підготовки, її змісту і структури.
1) У контексті європейської мовної політики є необхідність узгодження організаційних моделей
професійної підготовки вчителів ІМ у Великій Британії та інших країнах Європейського континенту,
поширення співпраці між підготовчими інституціями, асоціаціями вчителів, органами управління
освіти через розвиток міжнародних освітніх мереж; набуття майбутніми та діючими вчителями
міжнародного досвіду викладання іноземних мов;
2) стосовно змісту необхідно посилити мовну підготовку майбутніх учителів, більш системно
інтегрувати ІКТ у професійну підготовку і педагогічні дослідження, забезпечити можливості
вивчення додаткових мов із метою їх подальшого викладання, а також порівняльної педагогіки та
культурологічних дисциплін;
3) до структури професійної підготовки вчителів іноземних мов слід внести такі зміни, як:
упровадження спеціальної підготовки менторів, застосування портфоліо як методу оцінювання
педагогічної практики, інтерактивне навчання за допомогою ІКТ.
Спираючись на розглянуті вище програмні документи, які окреслюють професійний портрет
вчителя іноземних мов Великої Британії ХХІ століття, вважаємо за можливе виділити в ньому п’ять
ключових компонентів та представити їх графічно (див. таблицю 1).
Таблиця 1.
Професійний портрет вчителя іноземних мов Великої Британії ХХІ століття

1.

2.

Ключові
компоненти
Статус

Організаційний
контекст

Професійні характеристики
-

3.

Цінності

-

4.

Компетенції

-

статус вчителя іноземних мов;
статус ментора;
спеціаліст у галузі двох іноземних мов;
спеціаліст з іноземної дисципліни та іноземної мови.
володіння інформацією про умови акредитації та професійного
розвитку вчителя іноземних мов на європейському рівні;
участь у діяльності міжнародних професійних мереж із метою
співпраці та обміну інформацією, досвідом і ресурсами.
усвідомлення важливості вивчення і викладання іноземних мов для
соціального, політичного, економічного й культурного розвитку країни
і особистості;
володіння критичним підходом до навчання, який передбачає
самооцінювання, взаємо спостереження, практично-дослідницьку
діяльність і впровадження результатів педагогічних досліджень у
практику викладання іноземних мов;
усвідомлення необхідності постійного професійного і особистісного
саморозвитку, оволодіння новими навчальними стратегіями;
розуміння важливості співпраці за межами шкільного контексту,
набуття досвіду мультикультурного спілкування;
володіння методами навчання відповідно до професійних,
соціокультурних і особистісних потреб своїх учнів/студентів;
володіння
мовою
на
рівні,
який
відповідає
вимогам
Загальноєвропейських рекомендацій в галузі мовної політики:
спеціаліст: рівень С1 першої іноземної мови, рівень В2 другої;
спеціаліст широкого профілю: рівень В2 однієї іноземної мови;
користування європейським мовним портфелем для самооцінювання;
постійне підвищення рівня сформованості власної комунікативної
компетенції;
набуття досвіду викладання іноземних мов за кордоном;
отримання педагогічної освіти, якій властива збалансованість між
теорією та практикою;
проходження педагогічної практики під керівництвом ментора;
усвідомлення необхідності постійного підвищення методичної
кваліфікації; участь у довгостроковій програмі професійного розвитку.
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5.

Методичний
підхід

- наявність професійної підготовки в галузі навчальних стилів і
технологій, індивідуалізованого навчання, організації самостійної
роботи учнів/студентів;
- володіння методикою диференційованого навчання;
- розвиток професійних умінь організації аудиторної й позааудиторної
роботи учнів/студентів;
- критичне вивчення теорії та практики викладання і вивчення іноземних
мов;
- критичне оцінювання навчальних матеріалів і програм із точки зору
цілей, завдань і досягнень;
- підготовка до інтеграції ІКТ у навчальний процес, особливо з метою
розвитку вмінь самоосвіти упродовж життя;
- володіння оцінювальними технологіями відповідно до шкал
оцінювання, розроблених у Загальноєвропейських рекомендаціях;
- участь у реалізації міжнародних партнерських зв’язків, включаючи
візити, обміни та зв’язки за допомогою ІКТ;
- підготовка до розвитку професійних зв’язків з підготовчими
інституціями, коледжами, школами у країнах, мови яких вивчаються.

Таким чином, окреслений у статті професійний портрет сучасного вчителя іноземних мов у
Великій Британії дає уявлення про перші кроки на шляху до завоювання серця та розуму вчителя
ХХІ століття, які пов’язані з підготовкою його до використання ІКТ на компетентнісному рівні,
забезпеченням доступу до надійної технології навчання, створенням програмних очікувань щодо
застосування ІКТ, забезпеченням стратегічного лідерства і підтримки.
На завершення, слід зазначити, що, якщо розглядати початок освіти з часів Платона і Сократа у
Стародавній Греції близько 400 років до нашої ери, а всю історію освіти прийняти за 24-години, тоді
поява ІКТ відбулася тільки хвилин 15 тому. Отже, ми тільки починаємо розуміти, що відбувається в
освіті за умови використання ІКТ [4: 3].
У перспективі дослідження може охопити функціональне коло професійної діяльності вчителів
іноземних мов в інформаційному суспільстві Великої Британії та інших англомовних країн, сучасні
тенденції розвитку неперервної мовної освіти й забезпечення відповідної професійної підготовки
вчителів на різних етапах педагогічної кар’єри, форми та методи міжнародної співпраці на
особистісному та інстутитаційному рівнях тощо.
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Самойлюкевич И.В. Профессиональный портрет современного учителя иностранных
языков в Великобритании.
В статье рассматриваются некоторые стратегические направления языковой политики
Великобритании в информационном обществе. Анализу подвергаются программные документы,
принятые Министерством образования страны с учетом общеевропейских рекомендаций. С позиций
макро-подхода выделены ключевые компоненты профессиональной подготовки британского учителя
иностранных языков ХХІ века в условиях интеграции в педагогический процесс информационнокоммуникационных технологий.
Samoylyukevych I.V. The Professional portrait of the contemporary foreign language
teacher of Great Britain.
The article deals with some strategies of Britian’s language policy in the information society. The official
documents of the Department for Education and Skills with due regard for the Common European
Framework of Reference are analysed. Within the macroapproach, the key elements of initial and in-service
training are defined and the problem of integrating ICT in language teacher preparation is tackled.
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УНІВЕРСИТЕТСЬКА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА
В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
У статті визначено роль університетів у контексті розбудови вищих навчальних закладів у
третьому тисячолітті. Представлено шляхи вдосконалення університетської педагогічної освіти.
Педагогічну складову професійної підготовки майбутніх фахівців розглянуто в контексті
гуманістичної парадигми, а також представлено її змістове наповнення. Розкрито концепцію
стратегії освіти людини незалежно від місця її проживання й освітнього рівня.
Розвиток Української держави на сучасному етапі визначається в загальному контексті
європейської інтеграції з орієнтацією на фундаментальні загальнолюдські цінності: парламентаризм,
права людини, права національних меншин, лібералізацію, свободу пересування, свободу отримання
освіти будь-якого рівня тощо, що є атрибутом громадянського демократичного суспільства.
Згідно зі "Стратегією інтеграції України до Європейського Союзу", затвердженої Указом
Президента України, поряд з іншими напрямами європейської інтеграції (політичним, економічним,
правовим) особливе місце в реалізації інтеграційних процесів займає культурно-освітній, який
передбачає впровадження європейських норм і стандартів в освіті та науці на основі узгодження
положень системи вищої освіти; поширення власних здобутків в галузі освіти у Європейському
Союзі.
Як відомо, Європа з давніх часів має значні досягнення у сфері освіти. У світлі окреслених
тенденцій найважливішим завданням стає осмислення нової ролі університетів і, разом з тим, всієї
вищої освіти.
У XI ст. університет (universitas magistrooum et scolarum – об’єднання вчителів й учнів) являв
собою феодальну цехову структуру, створену з метою організації регулярної підготовки вчителів
граматики, риторики та логіки, тобто університети стали першим кроком в ліквідації масової
неграмотності населення Європи. Одним зі старійших університетів Європи є Болонський,
заснований у 1088 р. З Болонским університетом пов’язаний цілий ряд відомих в усьому світі імен:
v у ХІV столітті в Болоньї вчилися Данте Aліг’єрі, Франческо Петрарка;
v у ХV столітті – Ніколай Копернік;
v у ХVІІІ – студент, а потім і професор анатомії Луіджи Гальвані, а також Алессандро Вольта,
Бенджамін Франклін, Генрі Кавендиш, що заклали основи сучасної теорії електрики.
Окремо звучить серед них ім’я нашого співвітчизника Юрія Дрогобича (Юрій Котермак),
талановитого ученого та літератора, що в 1478 р. отримав ступінь доктора філософії Болонського
університету медицини і вільних мистецтв, а на початку 1481 року був обраний ректором
Болонського університету. До речі, у 1482 р. у цьому ж університеті він склав іспит на звання доктора
медицини.
У 1986 р. ректор університету Болоньї Fabio Roversi Monaco звернувся до старих університетів
Європи з пропозицією підписати "Університетську хартію", що визначає основні принципи вищої
освіти в третьому тисячолітті. Хартія була підписана представниками більше як 80 університетів
миру на святкуванні 900-річчя "Alma mater" всіх студентів Європи в 1988 р. Вона нагадала Європі
інтегруючу функцію середньовічних європейських університетів навіть засобом мови, якою вона
написана, – латинської.
Урочисто звучить її текст: "Ректори європейських університетів, що підписалися нижче, зібралися
в Болоньї на честь дев’ятисотріччя найстарішого університету Європи, за чотири роки до остаточного
скасування кордонів між країнами співтовариства, визнаючи перспективи широкого співробітництва
між усіма європейськими народами та вважаючи, що народи і держави повинні краще, ніж будь-коли,
усвідомити роль, яку мають відігравати університети у суспільстві, що змінюється і
інтернаціоналізується…" [1: 7].
Латинь у цьому разі символізує зв’язок часів і вірність традиціям європейських університетів;
через традиції пишеться літопис минулого і будуються мости в майбутнє. До речі, й термін alma mater
існує приблизно з XIV ст. та має тлумачення "ніжна мати" (він запозичений з канонічного права і
літургійної мови). Це багато в чому пов’язано з тим, що скупчення навколо деяких шкільних центрів
(Болонья, Париж, Монпельє, Оксфорд, Саламанка й ін.) ставало результатом стихійного паломництва
в ім’я науки молодих людей з числа городян, дрібного рицарства й нижчого духівництва. Відсутність
елементарної безпеки і суспільних служб, ворожість міської влади та місцевої церкви примушували
як вчителів, так і учнів об’єднуватися в такі асоціації на користь взаємної допомоги і боротьби за свої
права.
© Сидорчук Н.Г., 2007
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Підписана Загальна хартія університетів складається з трьох частин: Prooemium; Principia ac
fundamenta; Insttumenta (відповідно: преамбула, основні принципи; засоби досягнення мети).
У преамбулі зазначається, що людство залежить від університетів – центрів знань, досліджень і
культури. Визначена соціальна роль університетів: інтерпретація освіти тільки як освітньої послуги не
є абсолютним розумінням вищої освіти.
Університет, за хартією, має забезпечувати освіту й виховання, навчити покоління ставитися з
повагою до гармонії оточуючого світу й самого життя.
У числі основних принципів проголошуються:
- автономія, що дозволяє університету створювати, критично осмислювати і розповсюджувати
культуру шляхом викладання і дослідження;
- невіддільність навчального процесу від дослідницької діяльності, що передбачає обов’язкову
гнучкість викладання як реакцію (в тому числі випереджуючу) на потреби, що змінюються;
- свобода досліджень, навчання і викладання, що розглядається як основоположний принцип
життя університету й потребує від держави гарантій його дотримання;
- університет має зберігати традиції європейського гуманізму, що реалізує нагальну потребу
взаємного пізнання і впливу різних культур [1: 34].
Як засіб досягнення мети визначається обов’язок держави і суспільства надавати вищим
навчальним закладам достатні ресурси і право вибору викладачів на основі дотримання ними вимог
нерозривності педагогічної та дослідницької діяльності. На університети накладається
відповідальність забезпечити студентам умови для досягнення того культурного і освітнього рівня,
оволодіння яким є їх власною метою. Університети, особливо європейські, покликані здійснювати
обмін інформацією та документами, збільшувати число спільних проектів, заохочувати мобільність
студентів і викладачів, керуватися принципом рівнозначності в наданні стипендій, статусу, звань і
екзаменів.
Європейський освітній простір ставить до своїх партнерів такі вже дуже добре відомі вимоги:
- запровадження єдиного додатка до диплома;
- підготовка фахівців за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр і магістр;
- уведення європейської системи перезарахування кредитів (ЄСПК – ЕСТS);
- подолання перешкод для ефективного вільного пересування студентів, викладачів, науковців
та адміністраторів;
- досягнення відповідної якості вищої освіти з урахуванням взаємовизнаних критеріїв та
методології;
- запровадження європейських критеріїв вищої освіти (узгоджені навчальні плани, інтегровані
програми навчання, практичної підготовки до наукових досліджень тощо).
Виконання зазначених вимог не виключає належного ставлення до національних культур, мов та
освітніх систем, а також автономії університетів. Адже йдеться про глобальні параметри підготовки
фахівця вищої кваліфікації, без яких неможливо нострифікувати дипломи різних країн, забезпечити
вільний перехід студентів на навчання до інших європейських країн, створити європейську зону
вищої освіти як засіб підвищення мобільності та працевлаштування молоді.
Одним із стратегічних завдань модернізації вищої освіти в Україні у контексті вимог єдиного
європейського освітнього простору є розвиток освітніх систем, у тому числі професійно-педагогічних
систем підготовки студентів університетів. У цілому це обумовлено потребами передачі галузевого
досвіду в контексті розвитку соціальних систем. Особливої ваги визначена проблема набуває на етапі
отримання вищими педагогічними навчальними закладами статусу класичних університетів, оскільки
в сучасному суспільстві професійна підготовка фахівців усіх галузей господарства включає
педагогічну складову (галузеві педагогіки: авіаційна, військова інженерна, культурно-освітня,
лікувальна, мистецька тощо). Такий перехід потребує чіткого окреслення її змісту для студентів
непедагогічних профілів.
Традиційно в галузевих університетах уведення предметів педагогічного циклу забезпечувало
можливість майбутнім фахівцям отримання другої спеціальності – викладача певного галузевого
напряму (А. Глузман, В. Сагарда, В. Семиченко). В умовах розвитку системи освіти в загальному
контексті європейської інтеграції педагогічна підготовка в університеті повинна розглядатися не
тільки і не стільки як підготовка вчителів, викладачів, скільки як шлях гуманізації професійної
підготовки й суспільства у цілому. Останнє визначає потребу пошуку нових підходів, теоретичного
обґрунтування і впровадження в навчальний процес університетів інноваційних систем професійнопедагогічної підготовки студентів у світлі транснаціональних проблем вищої освіти.
На наш погляд, систему професійно-педагогічної підготовки можна представити у вигляді
багаторівневої конструкції, що складається з елементів, які взаємодіють між собою та із зовнішнім
середовищем.
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Викладене вище дає можливість представити загальну характеристику такої системи на основі
виділення оболонок (підсистем) чотирьох рівнів: зовнішньої, або соціальної; загальної, або
горизонтальної; внутрішньої, або структурно-змістової; локальної, або прикладної.
Зовнішня (соціальна) відображає характер соціального середовища, соціальних умов, які
ґрунтуються на багатовимірності та багатоваріантності історичного розвитку, його альтернативності,
з одного боку, і безповоротності еволюційного руху – з іншого. Саме вона визначає наповнення
горизонтальної і локальної складових цілісної системи.
Загальна (горизонтальна) визначає цілісність реалізації професійно-педагогічної підготовки у
межах одного навчального закладу на основі спеціально підібраної, чітко окресленої, певним чином
згрупованої системи елементів, які пов’язані між собою механізмом обміну сигналами (вхідними і
вихідними).
Внутрішня (структурно-змістова) – дає цілісне структурно-теоретичне уявлення про підсистеми
горизонтальної оболонки (вивчення предметів педагогічного циклу), науково-дослідна робота,
педагогічна і виробнича практики, самоосвіта тощо.
Локальна (прикладна) є найбільш простою системою стосовно попередніх оболонок, має
практичний характер, відображає найчастіше конкретні авторські системи з їх індивідуальними
особливостями.
Реалізація завдань впровадження системи професійно-педагогічної підготовки студентів
університетів, поставлених на соціальному рівні (зовнішня оболонка), вимагає внесення змін у
структурні елементи оболонок нижніх рівнів серед яких особливе місце займає загальна
(горизонтальна) складова.
Специфікою змістового наповнення зазначеної складової є наявність у класичних університетах у
перехідний період від педагогічних навчальних закладів до класичних непедагогічних та
педагогічних спеціальностей одночасно.
Педагогічна складова для педагогічних спеціальностей є їх атрибутивним елементом, а
"предметні" кафедри в такому разі – звичайне явище (математика, фізика, політична економія тощо).
Отже, для майбутніх учителів, яких готують у ряді класичних університетів, у перехідний період у
самій структурі підготовки не з’являється нічого принципово нового, якщо не враховувати її якісне
наповнення з урахуванням вимог Болонського процесу.
Тому більш детально розглянемо педагогічну підготовку студентів непедагогічних
спеціальностей. Як найбільш загальний компонент цілісної системи для непедагогічних
спеціальностей університетів вона є принципово новим явищем: з одного боку, вона передбачає
реалізацію в контексті подальшого надання випускникам (додатково) кваліфікації викладача
відповідної дисципліни, з іншого, викладається, як дисципліна загальної підготовки, що визначає
цілісну гуманізацію фахової (фундаментальної) підготовки.
Потреба в людях, готових до життя в постійно змінювальному соціумі, налаштованих і здатних
творити нове у своїй діяльності, покликала до життя і стимулює, каталізує (прискорює) інноваційні
освітні процеси, вихід яких на новий рівень забезпечує стабільність і розвиток соціуму. За таких умов
навчальний процес передбачає особистісну орієнтацію, спрямовану на те, щоб майбутній фахівець
став повноцінним, самодостатнім, творчим суб’єктом діяльності, пізнання, спілкування, вільною і
самодіяльною особистістю. Центром і метою такої побудови навчального процесу є особистість.
Ступінь гуманізації цього процесу залежить від того, наскільки він створює передумови для
самореалізації особистості, розкриття її природних задатків, прагнення до свободи, відповідальності,
творчості.
Гуманізація професійної підготовки за рахунок педагогічної складової є інновацією у вищій освіті.
Але, як справедливо стверджують вітчизняні вчені, інноваційною вона є тільки для нашої вищої
школи, оскільки зарубіжні здобутки уже давно еволюціонують у гуманістичному напрямі, поступово
трансформуючись у систему нових відносин.
Дослідження зазначеного феномену для студентів непедагогічних спеціальностей дозволило
встановити деякі причини неоднозначного ставлення до педагогічної підготовки. Першою є
очікування, що базується на підсвідомому формуванні оціночного судження про навчальний предмет.
На їх думку, зазначені дисципліни "виходили" за коло необхідних (з точки зору студентів) предметів,
спрацьовував усталений прагматичний технократизм, а також термін "педагогіка" викликав негативне
ставлення до дисциплін у цілому (спрацьовував шкільний "досвід").
Усвідомлення зазначеного явища дає підстави для внесення коректив у навчальні плани
університетів шляхом уведення педагогічних дисциплін галузевого спрямування: наприклад, для
медичних спеціальностей "Лікувальну педагогіку" замість "Загальної педагогіки", для економічних –
"Основи педагогіки" доповнювати дисципліною "Навчальний менеджмент" тощо.
Відповідного оновлення потребує змістове наповнення дисциплін педагогічного циклу для
непедагогічних спеціальностей, основною ознакою якого має стати врахування галузевого досвіду.
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Практичний характер упровадження системи професійно-педагогічної підготовки передбачає
врахування орієнтирів на входження в освітній і науковий простір Європи на засадах кредитномодульної системи організації навчального процесу та системи об’єктивного педагогічного контролю
знань. Упровадження кредитно-модульної системи є важливим фактором для стимулювання
ефективної роботи викладача і студента, збільшення часу їх безпосереднього індивідуального
спілкування в процесі навчання.
Попередній аналіз проведеної роботи показав, що серед викладачів та студентів практично
відсутній єдиний підхід до тлумачення самого поняття "кредитно-модульна система навчання". Його
часто ототожнюють з поняттям "модульно-рейтингова система навчання" або визначають в окремих
випадках на засадах американського, європейського, німецького типу кредитно-модульної системи
навчання, кожна з яких має свої особливості.
На основі категоріального аналізу, проведеного П. Сікорським, можна констатувати, що модуль –
це логічно завершена, системно впорядкована частина теоретичних знань і фактичних умінь з
конкретної навчальної дисципліни, адаптованих до індивідуальних особливостей суб’єктів учіння з
визначеним оптимальним часом на організацію їх засвоєння [2].
Модулі конструюються як система навчальних елементів, об’єднаних ознакою відповідності
визначеному об’єкту професійної діяльності. Модульна організація змісту навчальної дисципліни – це
не механічне перенесення розділів програми до навчальних модулів, оскільки вона вимагає глибокої
аналітико-логічної роботи над змістовим наповненням дисципліни, структурування її як системи, а не
довільного конгломерату наукової інформації.
Другою умовою реалізації модульного принципу організації змісту навчальної дисципліни є
можливість виділити генеральні наскрізні ідеї професійної діяльності, на розкриття і засвоєння яких
спрямований кожен модуль. Для студента – майбутнього фахівця – важливо не лише осмислити й
засвоїти інформацію, а й оволодіти способами її практичного застосування і прийняття рішень. За
таких умов зменшується частка прямого, зовні заданого інформування й розширення застосування
інтерактивних форм і методів роботи студентів під керівництвом викладача та повноцінної
самостійної роботи в лабораторіях, читальних залах, на об’єктах майбутньої професійної діяльності,
що особливо важливо для системи дистанційного навчання.
Створення системи кредитів має полегшити порівняння завершення курсів і сприяти
максимальному розширенню мобільності студентів.
Кредит – умовна одиниця виміру навчального навантаження студента у процесі вивчення певної
складової навчальної програми чи певної дисципліни (курсу), виконаної студентом під час навчання.
Кредит – мінімальна одиниця, яка точно документується, часто означає навчання впродовж тижня
(суму аудиторної та самостійної роботи студента).
На основі поєднання тлумачення зазначених понять є можливість для обґрунтування нової
навчальної технології, яка називається кредитно-модульною.
Організація навчального процесу у вищій школі на засадах кредитно-модульної системи навчання
передбачає розробку інформаційних пакетів: нормативних документів, що регламентують
впровадження кредитно-модульної системи навчання (Положення про організацію навчання в умовах
КМС, навчальні плани та програми); адаптацію планів підготовки фахівців до вимог кредитномодульної системи навчання, переструктурування графіку навчального процесу, розподіл навчальних
дисциплін на модулі, визначення системи оцінювання та контролю знань студентів, розробку звітної
документації; забезпечення навчального процесу навчально-методичними матеріалами (розробка
інструктивно-методичних матеріалів, рейтингових книжок, навчально-методичних посібників тощо).
Наприклад, кафедрою педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка
розроблено методичний посібник "Інструктивно-методичні матеріали до курсу педагогіка".
Вивчення "Педагогіки" відповідно до навчальних планів в університеті починається на першомудругому курсі, коли студенти проходять період адаптації до навчання у вищому навчальному закладі.
Саме тому виникає потреба в наданні майбутнім фахівцям методичної допомоги щодо опрацювання
теоретичного матеріалу в ході підготовки до практичних занять з урахуванням особливостей
означеного курсу.
В інструктивно-методичних матеріалах подана тематика теоретичного і практичного курсів, їх
погодинний розподіл у контексті впровадження кредитно-модульної системи навчання, вимоги щодо
проведення семінарських та лабораторних занять, їх структура, конкретизовано завдання щодо
вивчення кожної теми, представлені чіткі алгоритми (локальні технології) виконання кожного типу
індивідуальних завдань. Окрім цього, з метою усвідомлення студентами логіки вивчення кожної теми
в інструктивно-методичні матеріали включено систему блок-схем.
Представлена нами система професійно-педагогічної підготовки студентів університету являє
собою багаторівневу конструкцію, яка складається з елементів, що взаємодіють між собою прямими
та оберненими зв’язками.
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В статье определена роль университетов в контексте преобразований высших учебных заведений в
третьем тысячелетии. Представлены пути усовершенствования университетского педагогического
образования. Педагогическая составляющая профессиональной подготовки будущих специалистов
рассмотрена в контексте гуманистической парадигмы, а также представлено ее смысловое
наполнение. Раскрыта концепция стратегии образования человека независимо от места
жительства и образовательного уровня.
Sydorchuk N. G. University pedagogical education in the context of European integration processes.
The universities role in the context of higher educational establishments development in the third millennium
is defined in the article. The ways of university pedagogical education perfection are presented. The
pedagogical constituent of prospective specialists professional preparation is considered in the context of
humanism paradigm, and also its content is presented. Conception of education strategy of a person
regardless of its place of living and educational level is defined.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ З
ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В УМОВАХ ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ
У статті досліджено особливості впровадження програми соціально-педагогічної підтримки дітей
з обмеженими функціональними можливостями, розглянуто механізми та компоненти її успішної
реалізації як на загальнодержавному рівні, так і на регіональному. Обґрунтовано необхідність
соціально-педагогічного моніторингу.
Актуальність. На сьогодні у практиці роботи з дітьми з обмеженими можливостями все частіше
можна зустріти ідеї педагогічної підтримки як концептуальної основи цього специфічного виду
соціально-педагогічної діяльності. У науковій літературі достатньо повно представлено теоретичне
обґрунтування цього напряму, його суть і специфіка. У той же час технологічні аспекти не знайшли
глибокого висвітлення, що природно створює певні труднощі при застосуванні ідей підтримки в
практиці роботи соціальних педагогів і соціальних працівників.
Метою статті є здійснити спробу на прикладі розробленої та апробованої програми соціальнопедагогічної підтримки дітей з обмеженими функціональними можливостями визначити загальні
особливості застосування педагогічного механізму її реалізації.
Передовсім доцільно проаналізувати структурну та змістову складову механізмів підтримки,
з’ясувати, як саме трактується у педагогічній науці термін "механізм". До останнього часу поняття
"механізм" стосовно психолого-педагогічного контексту вживалося більшою мірою в прикладному
аспекті, а його теоретична складова залишалася осторонь, що дозволяло дослідникам уникати
дефініції самого поняття. Як правило, традиційно під механізмами розумілося:
- "система, устрій, які визначають порядок якогось виду діяльності" [1: 981];
- "послідовність станів, процесів, які визначають собою певну дію, явище" [ 2: 110].
Сьогодні, коли випадки застосування цього терміну в педагогіці досягли критичної "маси", постає
необхідність з’ясувати, що власне розуміється під механізмом у педагогічній теорії. У педагогічних
словниках та енциклопедіях, що вийшли до 2004 року, ми практично не знаходимо визначень цього
поняття, а в Міждисциплінарному словнику з педагогіки 2005 року видання розміщена стаття про
механізми психологічної дії, де сказано, що це "засоби дії на свідомі і несвідомі сфери особи з метою
посилення педагогічних методів", як навіювання, зараження, наслідування, переконання [3: 189]. У
цьому визначенні, на наш погляд, розміщене головне – розуміння механізму як засобу реалізації
педагогічної мети, що дозволяє віднести це поняття до технологічних аспектів педагогічної науки.
Таким чином, ґрунтуючись на наших міркуваннях і зважаючи на специфіку нашого дослідження, під
механізмами реалізації регіональної програми соціально-педагогічної підтримки дітей з обмеженими
функціональними можливостями ми будемо розуміти сукупність цілеспрямованих, взаємопов’язаних,
педагогічно керованих процесів, які забезпечують успішність цього процесу в регіональному
просторі.
Подібне трактування є науково обґрунтованим, оскільки з огляду на традиції, що склалися,
поняття "механізми" у наукових дисциплінах трактуються по-різному. Так С.В. Савченко,
обґрунтовуючи цю думку, підкреслює, що в соціології в якості механізмів розглядаються процеси
адаптації (біологічна, психічна, соціальна) і взаємодії соціальних суб’єктів. У соціальній психології
механізмами виступають імпринтинг (фіксація), імітація, ідентифікація, рефлексія. У психології – це
придушення, витіснення, реакції на протилежні установки ізоляції, самообмеження, проекції
ідентифікації, інтроекції, інтелектуалізації, раціоналізації, сублімації. У педагогіці механізмами є
сім’я, найближче оточення, неформальне спілкування, референтні групи, інші соціальні спільноти [4:
124].
Беручи за загальне трактування розуміння механізмів як засобів досягнення поставленої мети, ми
вважаємо, що в основі застосування будь-якого механізму лежить відношення особи до своїх
соціальних ролей, рис характеру, до інших людей, явищ духовного й матеріального життя. Основу
цього, за словами А. Леонтьєва, становить суб’єктність людини. "Людина пристрасна, – відзначає
автор, – навіть у житті найбільш байдужої й застебнутої на всі ґудзики "людини у футлярі"
знайдеться чимало того, до чого вона небайдужа, що вона приймає близько до серця, до чого вона так
чи інакше ставиться" [5: 34].
Цей процес, на нашу думку, складається з такої сукупності дій, як здійснення соціальної
діагностики молодіжного середовища взагалі та дітей із вадами розвитку зокрема; діагностика цілей і
© Тесленко В.В., 2007
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пріоритетних напрямків діяльності регіонального рівня; розробка стратегічних і тактичних заходів
щодо практичної реалізації регіональної програми дій.
Отже, важливою складовою механізму реалізації регіональної програми соціально-педагогічної
підтримки дітей з обмеженими можливостями є організаційно-нормативне забезпечення. У різних
районах воно досить різноманітне за формами та методами, але подібне за суттю. Для таких
промислових регіонів, як Донецький, Харківський, Дніпропетровський тощо, де великі розміри та
чисельність обумовлюють значні обсяги роботи цільового характеру, бажано мати таку систему
організаційно-нормативного забезпечення.
Перш за все, у всіх представницьких та виконавчих органів державної влади (і в управлінні освіти
і науки тим більше) призначатимуться посадові особи, які безпосередньо будуть відповідати за
здійснення заходів щодо соціально-педагогічної підтримки дітей із вадами розвитку. Ці відповідальні
посадові особи ініціюють або беруть безпосередню участь у закріпленні необхідних функцій
структурних підрозділів і працівників, порядок взаємодії між ними, виділяють необхідні матеріальні
та фінансові ресурси, а також проводять інші необхідні заходи.
По-друге, обласні та місцеві органи державної влади та управління під час прийняття нормативних
актів, зобов’язані співвіднести ці рішення та документи із загально регіональними пріоритетними
орієнтирами щодо соціально-педагогічної підтримки дітей з обмеженими можливостями; розробляти
і приймати цільові документи, рішення, ухвали, які безпосередньо торкаються проблем дітей із
вадами розвитку.
По-третє, систематично (але не рідше 1-2 разів на рік) повинен розглядатися хід та
результативність реалізації запланованих дій і заходів на засіданнях облради, обладміністрацій,
міських (районних) виконкомах.
Аналогічна робота здійснюється на рівні підприємств, організацій, відомств, навчально-виховних
та медичних закладів. Ця робота здійснюється і через виконання рішень вищих органів влади та
організацій, і за власною ініціативою. Усі суб’єкти діяльності, які мають відношення до реалізації
програми, повинні не тільки керуватися нормативно-правовими документами, але й бути готові до
здійснення прогностичної функції, без якої неможливо досягти високих результатів. Це складає так
званий концептуально-прогностичний етап у реалізації програми, що передбачає її концептуальне
обґрунтування, розробку теоретико-методологічних ідей та принципів реалізації.
У розробленій нами загальній схемі механізму реалізації регіональної програми соціальнопедагогічної підтримки дітей з обмеженими можливостями, ми враховували прогнозований стан
процесу педагогічної підтримки як цілісної соціально-педагогічної системи. Вона містить гіпотетичні
припущення про чинники, що впливають на ефективність здійснення регіональної програми,
механізми реалізації, організаційні заходи щодо регіональної програми та ін. На особливу увагу
заслуговує прогнозування можливої протидії з боку неконтрольованих соціальних чинників, а також
заходи щодо їх нейтралізації та перспективи розвитку запропонованих новацій.
Нами проаналізовано параметри ресурсного забезпечення підтримки дітей з обмеженими
функціональними можливостями. Нормативно-правове забезпечення включає знання суб’єктами
соціально-педагогічної підтримки нормативних документів і правової основи своєї діяльності,
загальну професійну компетентність у роботі з документами і регламентуючими інструкціями,
усвідомлення своїх прав та обов’язків, уміння використовувати свої повноваження в повному об’ємі.
Інформаційне забезпечення включає весь спектр інформації, необхідної для виконання своїх
функцій. Причому мова йдеться не просто про визначений інформаційний об’єм, а про формування
банку спеціальної інформації з різних галузей знань.
Концептуальне забезпечення спрямоване на осмислення провідних загальнотеоретичних положень
із різних наук (перш за все філософії, педагогіки, психології, медицини), необхідних для розробки
концептуальних положень програми та створення механізмів її практичної реалізації. Особливе
значення має процес адаптації загальнотеоретичного багажу до конкретних соціально-педагогічних
ситуацій.
Методичне забезпечення припускає розробку соціально-педагогічних технологій і рекомендацій
щодо їх застосування різними суб’єктами соціально-педагогічної підтримки – педагогів, соціальних
працівників, батьків.
Матеріальне забезпечення безпосередньо не формується розробниками програми, але
враховується ними при здійсненні своєї діяльності. Це, перш за все, можливості бюджету регіону,
фінансування конкретних соціальних програм, наявність сучасної технічної бази, можливостей
роботи з комп’ютером, системою Інтернет та ін.
Психологічне забезпечення припускає створення, з одного боку, у всіх суб’єктів соціальнопедагогічної підтримки установки на толерантність і терпіння в досягненні результату, з іншої –
формування у дітей з обмеженими можливостями суб’єктної життєвої позиції, соціальної активності,
віри у власні сили.
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Кадрове забезпечення визначається готовністю соціальних педагогів, соціальних працівників,
інших суб’єктів соціально-педагогічної підтримки до реалізації покладених на них обов’язків, їх
компетентністю і прагненням до професійного самовдосконалення.
Складовими механізму розробки та практичного здійснення регіональної програми соціальнопедагогічної підтримки дітей з обмеженими можливостями мають бути:
постійні комісії у справах дітей з обмеженими можливостями у представницьких органах влади
(обласних, міських, районних, селищних, сільських);
управління (комітети, відділи) у виконавчих органах влади;
спеціальна служба у справах дітей та молоді з обмеженими можливостями (державні або
громадські);
філії всеукраїнських установ, закладів щодо вивчення проблем дітей і молоді з обмеженими
можливостями та підготовки соціальних та спеціальних працівників;
фонди (чи їхні філії) сприяння реалізації соціально-педагогічної підтримки дітей і молоді з
обмеженими можливостями.
При моделюванні механізму реалізації регіональної моделі соціально-педагогічної підтримки
дітей з обмеженими можливостями ми виходимо з того, що такий механізм є явищем надзвичайно
мінливим у часі. Крім того, ми вважаємо за необхідне враховувати чинники, які впливають на
ефективність здійснення соціально-педагогічної підтримки на регіональному рівні. Найважливіші з
них такі:
1. Загальнодержавна стратегія у справі соціально-педагогічної підтримки дітей із вадами розвитку
на цей час.
2. Чинники, що мають специфічний уплив на соціально-педагогічну підтримку дітей-інвалідів у
регіоні:
- демографічна ситуація та стан здоров’я молоді в регіоні;
- регіональні традиції;
- структура економіки, фінансово-економічний стан регіону.
3. Організаційні та фінансові чинники:
- створення та діяльність органів державної влади щодо реалізації соціально-педагогічної
підтримки дітей та молоді з вадами розвитку;
- увага та особистісна моральна відповідальність керівництва області, міст (районів) за стан
справ у соціально-педагогічній підтримці дітей і молоді з обмеженими можливостями;
- наявність медичних, педагогічних, соціальних та інших кадрів, здатних здійснювати
соціально-педагогічну підтримку дітей із обмеженими функціональними можливостями;
- створення інфраструктури навчально-виховних, медичних, соціально-побутових, дозвіллєвих
закладів;
- фінансове та матеріальне забезпечення регіональної роботи щодо соціально-педагогічної
підтримки дітей з обмеженими можливостями.
4. Активність громадськості та самих дітей з обмеженими можливостями:
- участь громадськості у роботі щодо соціально-педагогічної підтримки дітей-інвалідів;
- участь дітей із вадами розвитку у діяльності державно-громадських організацій та установ;
- наявність громадських об’єднань, рухів, комітетів, які вирішують проблеми дітей з
обмеженими функціональними можливостями.
5. Розвиток системи інформування дітей та молоді з обмеженими можливостями.
6. Науково-методичне забезпечення регіональної системи соціально-педагогічної підтримки дітей
із вадами психофізичного розвитку. Зрозуміло, що ефективність реалізації програми залежить від
багатьох чинників зовнішнього та внутрішнього характеру. Уникаючи зайвої деталізації, зупинимося
на основних, які ми визначаємо як умови ефективності, які, в свою чергу, поділяються на моральнопсихологічні, організаційно-управлінські та матеріально-технічні. До них ми відносимо:
- ухвалення й усвідомлення соціальними педагогами та соціальними працівниками програми
підтримки дітей з обмеженими можливостями як документа, що систематизує та регламентує
основні цілі та шляхи їх досягнення;
- взаємна готовність соціальних педагогів, соціальних працівників, батьків і самих дітей до
здійснення основних положень програми, терпіння і спрямованість до поставленої мети як чинник
стабільності зусиль, що докладаються;
- наявність індивідуальної особистої концепції саморозвитку дитини з обмеженими
можливостями, в якій визначена власна траєкторія саморозвитку, обґрунтовані та узгоджені
уявлення про пріоритетні напрями педагогічної підтримки, встановлені терміни та етапи досягнення
проміжних результатів;
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- створення механізму координації зусиль педагогів, соціальних працівників, лікарів, батьків,
працівників установ соціальної сфери для забезпечення узгодженості дій у процесі реалізації
педагогічної підтримки;
- постійний моніторинг, відстеження та регулювання як стану дитини, так і ефективності
вживаних методів соціально-педагогічної дії. Створення механізму зворотного зв’язку,
інформування всіх суб’єктів соціально-педагогічної та медично-реабілітаційної діяльності про
досягнуті результати, а також труднощі та проблеми;
- співпраця з науковцями з метою виключення в процесі педагогічної підтримки елементів
непрофесіоналізму.
Перш ніж перейти до опису програми, необхідно в загальних рисах окреслити економічний стан і
загальне соціальне тло, на який ця програма розрахована й у якому їй належить бути реалізованою.
Подібна необхідність обумовлена соціально-педагогічним характером дослідження, який включає
обов’язковий максимальний облік всіх соціальних "фонових" складових, що безпосередньо
впливають на механізми реалізації програми.
До числа найважливіших умов, що забезпечують ефективність реалізації програми соціальнопедагогічної підтримки дітей з обмеженими функціональними можливостями, ми відносимо
організацію та створення в регіоні єдиного освітньо-компенсуючого простору, що є спеціально
змодельованими умовами, які мають конкретну спрямованість і орієнтацію на регіональні
особливості. Це багатовимірний соціально-педагогічний простір, що забезпечує вибір різноманітних
варіантів оптимальної траєкторії розвитку та становлення особи дитини з обмеженими
можливостями; що, у свою чергу, дозволяє таким дітям самовизначатися в різноманітних видах
діяльності у взаємодії з різними співтовариствами, які представлені в певному регіоні. У той же час
педагоги можуть створювати умови для реальної соціалізації дітей з обмеженими можливостями в
широкому та вузькому соціальному й культурному контекстах; батьки – брати участь у створенні
ринку освітніх послуг, а організатори й управлінці – ухвалювати рішення з огляду на різноманітність
соціально-педагогічної ситуації в регіоні цілому.
Найважливішою складовою частиною механізму реалізації програми соціально-педагогічної
підтримки дітей з обмеженими можливостями є соціально-педагогічний моніторинг, що дозволяє
відстежувати ефективність процесу підтримки в цілому, а також по окремих напрямах відповідно до
описаних вище критеріїв. Зупинимося на основних моментах пов’язаних з розумінням і організацією
моніторингової програми.
По-перше, варто зазначити, що під моніторингом у педагогіці розуміється тривале стеження за
певними об’єктами або явищами педагогічної дійсності [6].
Моніторинг забезпечує всіх учасників педагогічного процесу якісною інформацією, необхідною, з
одного боку, для оцінки проведеної роботи, з іншої – для ухвалення управлінських рішень,
коректування досліджуваного процесу. Таким чином, успішне забезпечення соціально-педагогічної
підтримки дітей з обмеженими функціональними можливостями неможливе без постійного та
об’єктивного спостереження за її ходом, що є можливим при науково організованому
моніторинговому процесі. У нашому випадку об’єкти моніторингу численні та різноманітні. До
основних ми відносимо: результати соціально-педагогічної підтримки, використані технології та
педагогічні прийоми, самі соціальні педагоги, соціальні працівники, батьки та діти з обмеженими
можливостями. Причому для натхненних суб’єктів моніторингу найбільший інтерес представляє
динаміка зв’язків і відносин, що виникають між ними в процесі здійснення педагогічної підтримки.
У процесі організації та проведенні моніторингової діяльності ми враховували, що він за своєю
суттю охоплює цілі програми, інформацію, що є у розпорядженні суб’єктів підтримки, зроблені
прогнози, ухвалені рішення, корекцію соціально-педагогічної діяльності. Отже, моніторинг
соціально-педагогічної підтримки – це не тільки виявлення відхилень від наміченої програми, але й
наукова підстава для її перегляду та корекції. При його організації та проведенні ми враховували
зауваження А.М. Новікова про те, що для отримання високого результату необхідно керуватися
наступними принципами: об’єктивністю, а саме оцінювати досліджуване явище однозначно, не
допускаючи суперечливих тлумачень і не орієнтуючись на особисті пристрасті; адекватністю, тобто
оцінювати саме те, що необхідно оцінити; нейтральністю по відношенню до оцінюваного результату
[7: 124]. При організації та проведенні моніторингу ми керувалися ще однією особливістю. Річ у
тому, що процес фізичної та соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями об’єктивно
носить дуже тривалий характер, а часто взагалі не може бути закінчений. Моніторинг, на відміну від
інших форм спостереження, також припускає тривалість застосування. Моніторингова система за
своєю природою лонгитюдна й розрахована на тривалі проміжки. Тільки так можна встановити
приховані взаємозв’язки та взаємозалежності між явищами педагогічної дійсності, розкрити справжні
причини успіхів і невдач, порівняти отриманий результат із прогнозованим і тим самим забезпечити
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реальну об’єктивну побудову індивідуальної траєкторії розвитку дитини з обмеженими
функціональними можливостями.
Висновки. Механізм реалізації регіональної програми соціально-педагогічної підтримки дітей з
обмеженими можливостями представляє собою складний і надзвичайно мобільний організм,
чутливий як до змін у державній політиці цього напрямку, так і до змін регіональних. В основі цього
механізму лежить ряд концептуальних ідей, пов’язаних із усвідомленням параметрів ресурсного
забезпечення такої підтримки. Найважливішою складовою частиною механізму реалізації
педагогічної підтримки дітей з обмеженими можливостями є організація і проведення моніторингу
цього процесу.
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Тесленко В.В. Особенности реализации социально-педагогической поддержки детей с
ограниченными возможностями в условиях промышленного региона.
В статье исследованы особенности внедрения программы социально-педагогической поддержки
детей с ограниченными функциональными возможностями, рассмотрены механизмы и компоненты
ее успешной реализации как на общегосударственному уровне, так и на региональном. Обоснована
необходимость социально-педагогического мониторинга.
Teslenko V.V. The peculiarities of implementation of social-pedagogic programme of supporting children
with limited abilities in terms of industrial region.
The article deals with the peculiarities of social-pedagogic programme of supporting children with limited
abilities introduction. Mechanisms and components of its successful realization are examined at the state and
the regional levels. The necessity of social-pedagogical monitoring is substantiated in the article.
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ
У статті проаналізовано підходи до розуміння сутності поняття "інтелектуальна обдарованість",
розглянуто особливості інтелектуально обдарованої дитини, а також представлено підходи до
організації її навчання.
На сучасному етапі розвитку українського суспільства нагально постає питання залучення до
процесів розбудови державності й незалежності особистостей, які здатні по-новому підійти до
розв’язання існуючих проблем. Це насамперед пов’язано з потребою суспільства в неординарних
творчих особистостях, що актуалізує проблему обдарованості. Раннє виявлення, навчання і виховання
обдарованих дітей є одним із головних завдань удосконалення системи освіти. На сьогоднішній день
в Україні вже напрацьовано значний фонд досліджень, пов’язаних із виявленням обдарованих дітей,
розробляються програми допомоги їм у реалізації здібностей. Про це свідчать: Закон Верховної Ради
України "Про позашкільну освіту" (червень 2000 р.), Укази Президента України "Про державну
підтримку обдарованої молоді" та "Програма роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр.",
метою яких є створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу українського народу,
пошуку, підтримки та стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді,
самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві.
Можливості обдарованої особистості, саме явище обдарованості, проблеми, викликані наявністю
певного обдарування, досліджували впродовж ХХ століття вчені, педагоги, психологи провідних
країн світу: Б. Блум, Д. Векслер, Дж. Гілфорд, Дж. Рензуллі, Дж. Равен, С. Ріс, Л. Сміт, Л. Терман,
П. Торренс, Ф. Уільямс (США); А. Біне, Р. Мейлі (Франція); К. Хеллер, В. Штерн (Німеччина);
Ю. Бабаєва, С. Дерябо, В. Лебедєва, Н. Лейтес, О. Матюшкін, В. Орлов, В. Панов, Б. Теплов,
М. Холодна, В. Шадріков, В. Юркевич, Є. Яковлєва, В. Ясвін (Російська Федерація); О. Антонова,
В. Моляко, О. Музика, О. Кульчицька (Україна).
Довгий час прояви обдарованості ототожнювалися, передусім, із високим рівнем розвитку
інтелекту (Г. Айзенк та інші), отже, обдарованими вважалися, передусім, діти, в яких у ранньому віці
виявлявся випереджальний розвиток інтелекту. Саме тому першим із видів обдарованості, які набули
детального вивчення, стала саме інтелектуальна обдарованість. Сьогодні в найбільш загальному
вигляді обдарованість можна визначити як підвищений рівень розвитку однієї чи кількох здібностей
людини, на основі яких з’являється можливість досягати високих результатів у соціально значущих
сферах діяльності. Однією із провідних сфер прояву обдарованості залишається інтелектуальна
сфера. Інтелектуально обдарована дитина вирізняється гарною пам’яттю, жвавим мисленням,
допитливістю, добре розв’язує різні завдання, логічно викладає свої думки, вміє практично
застосовувати набуті знання. Ці школярі, як правило, мають значні, глибокі знання, вміють
самостійно їх отримувати, зокрема, через вивчення додаткової літератури. Високий інтелект,
розвинутий розум дозволяють їм легко засвоювати різні навчальні предмети, однак часто вони
вибірково ставляться до вивчення шкільної програми. Можна виокремити два основних підтипи
інтелектуальної обдарованості: виявлення насамперед загальних розумових здібностей без будь-якої
спеціалізації, виявлення високих здібностей у певній спеціальній галузі знань. Пізнавальна потреба,
яка є неодмінною характеристикою будь-якого типу обдарованості, саме в цих учнів виявляється
найбільш виразно і очевидно. Як правило, тому типу обдарованості притаманна стійка система
пізнавальних інтересів. Успішність інтелектуально обдарованих учнів не завжди збігається з рівнем
їхніх здібностей: серед інтелектуалів є блискучі учні, а є й невстигаючі. Тут усе визначає не тільки
інтелект, а й ставлення до навчання і загалом до школи [1: 19-20].
У всіх без винятку інтелектуально обдарованих дітей яскраво виражена пізнавальна потреба, що
полягає в пошуку нового знання, у задоволенні потреби в розумовій діяльності. Талановиті діти
постійно шукають для себе складної інтелектуальної роботи, для них саме вона є найбільшим
задоволенням. Відомий дослідник обдарованості Н. Лейтес зазначає, що обдаровані учні є
"справжніми маленькими трудівниками", які відчувають "задоволення працюючи". Їх схильність до
праці він вважає "виявом самої обдарованості" [2]. Проте ця категорія дітей неоднорідна.
Пропонуючи розрізняти категорії здібних дітей, Н. Лейтес виокремлює такі ознаки: прискорений
розумовий розвиток, рання розумова спеціалізація, окремі ознаки непересічних здібностей [2].
Дітям, що належать до першої категорії, притаманний високий темп навчання. Вони рано
починають читати і писати (у 3-4 роки). Пізніше, захоплюючись якоюсь однією галуззю знань,
швидко просуваються вперед. Іноді одне захоплення змінюється іншим, однак постійним залишається
потяг до розумового навантаження. Другу категорію становлять діти зі спеціальними здібностями, у
© Клименюк Ю.М., 2007
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яких при звичайному рівні інтелекту спостерігається особливе тяжіння, інтерес до якого-небудь
окремого навчального предмета (галузі науки чи техніки). Така дитина (часто починаючи з середніх
класів) захоплюється математикою, фізикою, біологією, мовою чи літературою, історією або якимось
іншим предметом. Вона може виділятися, значно випереджаючи своїх ровесників, легкістю засвоєння
специфіки матеріалу, поглибленістю інтересу до нього. Уроки з інших предметів можуть її
обтяжувати. До третьої категорії належать діти, які не випереджають однолітків за загальним
розвитком, але відрізняються від них особливою своєрідністю розумової роботи, яка вказує на їхні
неординарні здібності. Ця своєрідність полягає в особливій оригінальності й самостійності суджень, у
неординарності думки щодо різних питань [2].
На думку О. Кульчицької [3], інтелектуально обдаровані діти, на відміну від своїх однолітків,
відчувають потребу в розумовому навантаженні, іноді надаючи їй перевагу перед різним видам
матеріального заохочення; володіють високою загальною активністю розуму, налаштованістю до
інтенсивних і напружених розумових зусиль; вміють легко мобілізувати сили для досягнення
пізнавальної мети; відрізняються здатністю до зосередження, тривалої підтримки розумової напруги,
до поновлення розумових зусиль; відчувають потребу в поновленні й ускладненні розумового
навантаження; схильні до класифікації, систематизації, засвоєння енциклопедичних знань;
відрізняються глибоким розвитком формальних аспектів суджень та інтелекту; легко змінюють хід
думок, продукують несподівані припущення, домисли; характеризуються несподіваними
зіставленнями, узагальненнями, що відрізняються оригінальністю; володіють значною розумовою
самостійністю; характеризуються дуже високим темпом розумового розвитку.
Інтелектуально обдарованим дітям властива й специфіка когнітивного стилю навчання як
динамічного аспекту способу рішення пізнавальної задачі: поленезалежність, тобто перевага
орієнтуватися на внутрішні джерела інформації; рефлексивність як висока диференціація пізнавальної
інформації.
У пізнавальній сфері інтелектуально обдаровані діти характеризуються всепоглинаючою
цікавістю, спрагою до інтелектуальної стимуляції; широким колом інтересів (водночас, вони
пручаються "усебічному розвиткові", з малих років виявляючи цікавість до якогось одного виду
діяльності (музики, математики, спорту); здатністю з раннього віку розмірковувати над такими
явищами, як смерть, потойбічне життя, релігійні вірування, філософські проблеми; інтересом до
загадок, гри слів тощо; раннім мовним розвитком, швидким накопиченням словникового запасу,
відмінною пам’яттю; здатністю легко справлятися з пізнавальною невизначеністю [3].
М. Холодною запропоновано психологічну модель інтелектуальної обдарованості [4], яка дозволяє
розрізняти ранню обдарованість, що є наслідком особливостей вікового дозрівання (феномен
вундеркіндів), а також власне інтелектуальну обдарованість, яка пов’язана із екстраординарною
інтелектуальною успішністю в реальній діяльності людини (феномен талановитості). На її думку,
власне інтелектуальна обдарованість – це результат тривалого внутрішнього процесу побудови і
зростання індивідуальних когнітивних ресурсів особистості, напрям якого визначається
специфічними формами організації пізнавального досвіду людини, які характеризують унікальність її
розуму.
Необхідність розвитку інтелектуальних здібностей дітей актуалізує проблему організації навчання
розумово обдарованих школярів. Діти з високими розумовими можливостями характеризуються
деякими загальними особливостями, які мають враховуватися під час розробки навчальних програм.
До таких загальних особливостей належать:
- здатність швидко схоплювати зміст принципів, понять, положень. Ця особливість вимагає
широкого матеріалу для узагальнень. Прекрасні можливості в цьому плані представляє
міждисциплінарний підхід;
- потреба зосереджуватися на тих аспектах проблеми, які є цікавими для дитини. Ця потреба
рідко задовольняється за умов традиційного навчання. Для її реалізації необхідно створювати
спеціальні навчальні програми із застосуванням самостійної роботи, завдань відкритого типу, які
сприяють розвитку необхідних пізнавальних умінь;
- затність помічати, міркувати, висувати гіпотези. Цілеспрямований розвиток вищих
пізнавальних процесів у спеціальних навчальних програмах розвиває ці здібності на якісно новому
рівні, дозволяє уникнути нескінченних повторень очевидного;
- стурбованість, тривожність у зв’язку зі своєю несхожістю на однолітків. Включення до
навчальних програм афективного компонента дає можливість дитині краще зрозуміти себе, інших,
навчитися виражати себе і свої переживання, призводить до прийняття себе й інших.
Для реалізації проблеми навчання інтелектуально обдарованих учнів учитель має бути
відповідним чином підготовленим [5]. Готовність педагога до співпраці з обдарованими учнями
визначається наявністю у нього певних професійних якостей, насамперед теоретичних знань і
практичного досвіду. Дослідниками у сфері підготовки кадрів для навчання обдарованих дітей
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розроблено ряд положень відносно знань, умінь та навичок, якими повинні володіти вчителі
талановитих учнів, зокрема, ними акцентується увага на уміннях будувати навчання відповідно до
результатів діагностичного обстеження дитини, модифікувати навчальні програми, стимулювати
когнітивні здібності учнів, працювати за спеціальним навчальним планом, консультувати учнів тощо.
До основних умов ефективного розвитку інтелектуальних здібностей учнів належать активна
спрямованість занять на розумовий розвиток дитини, широкий доступ до джерел різноманітної
інформації для самостійної роботи тощо.
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Клименюк Ю.М. Особенности обучения интеллектуально одарённых учащихся.
В статье анализируются подходы к пониманию сущности понятия "интеллектуальная
одарённость", рассматриваются особенности интеллектуально одарённых детей, а также
предлагаются подходы к организации их обучения.
Klymenyuk Yu. M. The peculiarities of teaching the intellectually talented pupils.
The approaches to understanding the term "intellectual talent" are analyzed and the peculiarities of the
intellectually talented children are examined in the article. The ways of their training are suggested.
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УДК 372.8:378:811
Л.А. Ніколайчук,

викладач
(Хмельницький національний університет)
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ, ЯК КРИТЕРІЙ ДОБОРУ
НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ЗМІСТУ НАВЧАННЯ
У центрі уваги статті – засоби розвитку комунікативної компетенції, культурологічна та
краєзнавча цінність орієнтування на сучасну дійсність, яка є критерієм добору національнокультурного компоненту змісту навчання іноземних мов. Проводиться детальний розгляд методики
викладання іноземної літератури, де першорядне значення надається належному формуванню та
розвитку вміння читати різноманітні тексти.
На порозі XXI сторіччя у процесі інтеграції до загальноєвропейського простору своєчасно
ставиться питання про залучення сучасної людини до всесвітньої культури, про наближення її рівня
до європейського стандарту. Насправді, висувається розширене трактування мети навчання іноземній
мові – формування комунікативної компетенції. По суті, ця компетенція інтегративна і містить декілька
компонентів: комунікативні уміння в говорінні, аудіюванні, читанні та писанні; мовні знання та
навички і володіння цим "будівельним матеріалом" для породження і розпізнавання інформації;
лінгвокраєзнавчі знання для забезпечення повторної соціалізації соціокультурного фону, без яких
неможливо сформувати комунікативну компетенцію. Таким чином, у процесі досягнення
планованого результату вирішується цілий комплекс виховних, освітніх та розвиваючих задач.
Включення в цільовий намір навчання іноземній мові, а отже й у зміст навчання краєзнавчих знань як
повноправного компоненту забезпечить засвоєння студентами реалій іншої національної
культури, розширення їх загального світогляду, що приведе також до підвищення інтересу до
іноземної мови, яка вивчається, і до стійкого мотивування.
Офіційне включення національно-культурного компоненту до змісту спричиняє перегляд статусу
викладача іноземної мови: він має бути не тільки знавцем іншомовної культури у широкому обсязі
(політичної, економічної, художньої, екологічної, етичної, мовної і под.), але і своєї національної,
оскільки процес засвоєння іноземної мови та її подальше уживання справедливо програмується як
міжкультурна комунікація, як діалог культур. Взаємопов’язаними є низка теоретично-практичних
проблем: визначення різних термінів і понять краєзнавчого характеру, зокрема зміст одиниці
краєзнавчої інформації та критерії її добору; знаходження засобів презентації краєзнавчого
матеріалу, його закріплення та застосування; групування аутентичних матеріалів тощо. Багато з цих
проблем вже вивчаються та знайшли відображення у методичній літературі Все вищевказане
зумовлює актуальність поданої статті.
Метою нашої статті є дослідження засобів розвитку комунікативної компетенції, зокрема
краєзнавчих знань. На думку М.В. Ляховицького, основним засобом навчання іноземній мові є мовне
середовище, а вся решта знарядь навчання – від роздаткової картки до комп’ютера – є допоміжною,
покликаною створити більш-менш яскраво виражену "Ілюзію залучення студентів до природного
мовного оточення". Сюди ж можна додати всі рівні мови, оскільки вони є культуроносійними,
будучи одночасно об’єктом вивчення і засобом навчання.
До категорії засобів навчання, що найбільше можуть наблизити студента до природного
культурологічного середовища, відносяться аутентичні матеріали: справжні літературні,
образотворчі, музичні твори, предмети реальної дійсності (одяг, меблі, посуд тощо) та їхні
ілюстративні зображення. Часто в цей перелік потрапляють одноразові, повсякденні матеріали, такі
як, афіші, театральні та інші програмки, анкети, квитки вхідні та проїзні, вивіски, етикетки,
рекламні проспекти з туризму, меню й рахунки, схеми-плани, буклети з питань відпочинку,
покупок, наймання на працю тощо, котрі потрапляють у розпорядження викладача "неофіційно"
– шляхом особистих контактів із носіями мови, листування, а також завдяки туризмові. Вони є
також аутентичними, а згідно зі своєю доступною повсякденністю є досить значущими для
утворення "ілюзії залучення" до чужого середовища існування мови. На думку К.С. Кричевської, ці
специфічно утилітарні матеріали можна виділити в самостійну групу так званих прагматичних
матеріалів. Специфічність цих порівняно нових матеріалів для наших учбових закладів полягає в
тому, що вони забезпечують спілкування з "живими", реальними предметами, стимулюють майже
справжню комунікацію: студенти ніби переживають всі події, грають певні ролі, вирішують
проблеми (покупки, екскурсії, вибору навчального закладу та професії, заповнення анкет, вибір
меню, відвідування видовищних заходів і тощо), задовольняють свої пізнавальні інтереси. Ми
вважаємо, що роль прагматичних матеріалів на порядок вище аутентичних текстів з підручників, хоча
прагматичні матеріали й можуть поступатися їм у обсязі краєзнавчого матеріалу.
© Ніколайчук Л.А., 2007
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Л.А. Ніколайчук. Методика викладання іноземної мови і літератури, як критерій добору
національно-культурного змісту навчання

Які ж критерії добору національно-культурного компоненту змісту навчання іноземним мовам?
На нашу думку це: культурологічна та краєзнавча цінність, типовість, загальновідомість, орієнтація на
сучасну дійсність, чітка диференціація від рідної культури, тематичність і функціональність,
урахування адресату добору та екзотичність.
Відповідно до вище згаданих критеріїв добору в число англомовних прагматичних матеріалів ми
включили ті, які б були згруповані, виходячи з їх змісту, конкретної функції у реальному житті та
співвіднесення з тематикою й сферами спілкування у вузівській програмі з іноземних мов. Їх перелік
поза розширеним сферам спілкування ми наводимо, але цей перелік не може вважатися вичерпним,
оскільки матеріали було набуто "неофіційно", скоріше випадково, ніж планомірно, проте це є
вагомий арсенал прагматичних матеріалів, який можна нарощувати й поповнювати.
Успішний розвиток комунікативних навичок має велике значення для загальної мовної підготовки
студентів. Для цього і викладачі, і студенти повинні знати як говорити про мову на різних етапах її
викладання та вивчення. Вміти говорити про мову – означає знати як описати її в різноманітних
функціях та проявах.
Обговорюючи проблему методики викладання мови та літератури, потрібно чітко окреслити цілі
або етапи методично правильного викладання мови та літератури. Важливо дати змогу студентам
зрозуміти з чого складається вивчення мови. Який би не був рівень знань студентів, і як би не б ула
організована послідовність навчання, є чотири вимоги, які студенти повинні задовольнити в
середовищі нової мови, а саме: піддаватися дії мови, розуміти значення мови, її структуру і,
звичайно, практикуватися в новій мові.
Показати мову в усіх її проявах – чи не основне завдання викладача, адже саме завдяки цьому
студенти згодом зможуть користуватися нею. Наступний крок у правильній методі викладання мови –
це допомогти студентам глибше зрозуміти значення (лексичне та граматичне) цілком нової для них
мови.
Коли студенти вже введені у мовне середовище, зрозуміли мовні конструкції, є сенс
практикувати мову в умовах контролю. Це дасть їм змогу зрозуміти, що вони рухаються у
правильному руслі. Мовленнєва практика не повинна займати багато часу на початкових етапах
вивчення мови.
Звісно, що студенти роблять помилки на різних етапах вивчення мови. Це частина природного
процесу, якому піддаються всі. На шляху до оволодіння іноземною мовою саме рідна мова, як
перешкода, стоїть на першому місці. Це, як правило, випадки з "false friends", фальшивими друзями
перекладача – словами які за звучанням нагадують слова рідної мови, але мають інше значення.
Граматичні аспекти також збивають із пантелику, наприклад, вживання артиклів, порядок слів чи
кількість часових форм. Та які б не були причини помилок, важливо зрозуміти, що це єдиний
можливий шлях вивчення мови.
Виправлення помилок допомагає студентам покращити їхнє розуміння значення та структури
мови. Загалом, роль викладача полягає в тому, щоб вказати на помилку та проконтролювати її
виправлення, якщо студент не в змозі це зробити сам. Коли ж ні, викладач може запитати інших
студентів, або ж виправити сам.
У методиці викладання іноземної мови першорядне значення надається належному формуванню
та розвитку вміння читати різнотипні тексти. Читання іноземною мовою само по собі є одиним із
найважливіших видів іншомовної мовленнєвої діяльності. Читання моделює навички письма та є
єдиним з провідних шляхів вивчення іноземної мови й літератури.
Насамперед потрібно встановити баланс між аутентичним матеріалом (написаним для носіїв
мови) і матеріалом, спеціально підібраним для студентів, адже є потреба в читанні саме тих текстів,
які відповідають рівневі знань того чи іншого студента. Потрібно підвести студентів до головних
принципів читання, а саме:
- читання – не пасивне вміння.
- студенти мають бути задіяні в змісті тексту, а не тільки в мові.
- передбачення – найголовніший фактор читання.
Звичайно, що методика викладання мови та літератури вимагає поряд із розвитком навичок
читання, розвивати навички говоріння, аудіювання та письма.
Сучасна американська методика рекомендує роботу з будь-яким текстом розділити на три
етапи, а саме: вступ до читання, саме читання і читання-висновок, де студентам надається
можливість зробити висновки з прочитаного, а викладачеві – перевірити, наскільки правильно
студенти зрозуміли зміст тексту. Таким чином, переходить в спілкування іноземною мовою, а
спілкування тісно пов’язане з аудіюванням, оскільки студенти слухають один одного. Вагомим
додатком до цих етапів читання є письмо. Студенти отримують завдання написати резюме
прочитаного з перспективою обговорення написаного.
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Отже, як бачимо, методика викладання мови і літератури є джерелом методів для розвитку вміння
спілкуватися, сприймати на слух чи писати іноземною мовлю. Якщо методика забезпечує простоту й
доступність викладу мовного та літературного матеріалів, можемо говорити про досягнення успіху в
сфері викладання.
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Николайчук Л.А. Методика преподавания иностранного языка и литературы, как критерий
выбора национально-культурного содержание обучения.
Центром внимания статьи являются способы развития коммуникативной компетенции,
культурологическая и краеведческая ценность правильного выбора национально-культурного
компонента, как содержание обучения иностранным языкам. В статье проводится детальный
анализ методики преподавания иностранной литературы, где определяется первостепенное
значение формированию и развитию навыков чтения текстов различного типа.
Nikolaychuk L.A. The ways of presenting of foreign languages and literature, as the criteria of the
choice of national, cultural matter of teaching.
The article’s attention is focused at definite means of development of the communicative competence,
cultural, historical and economical value of the right choice of national component as a matter of foreign
languages teaching. The detailed analysis of ways of presenting of foreign literature is done in the article.
The great importance of formation and development of reading skills is highlighted in the article as well as
the principle of mastering of communicative abilities which real source is good method of teaching.
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КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНКА НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
У цій статті розглядаються сучасні проблеми контролю та оцінки навчальних досягнень учнів,
підходи та пропозиції щодо пошуків ефективних шляхів удосконалення систем перевірки та обліку
успішності учнів. Обґрунтовано систему контролю та оцінки знань, умінь та навичок учнів, яка
відповідає сучасним вимогам організації навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі.
Навчальні досягнення учнів це не тільки знання, отримані ними в процесі вивчення тієї чи іншої
дисципліни, але й вміння та навички, які не відділені від носія й не усуспільнені в інформаційному
середовищі. Іх контроль є важливою проблемою теорії і практики навчання. Власні знання людини –
результат процесів її індивідуального пізнання, включаючи навчання. Тому так важливо крім
поточних оцінок (за М. Мамардашвілі знання – це те що є тут і в даний час) створити умови для
підсумкового становлення навчальних досягнень школярів.
Різні аспекти проблеми, що розглядається досліджувалися Я.А. Коменським, Ж.-Ж. Руссо,
Й.Г. Песталоцці, А.В. Дістервегом, К.Д. Ушинським, А.С. Макаренком, В.О. Сухомлинським та
іншими. Підготовка студентів до різних видів професійної діяльності, у тому числі до оцінювальної,
знайшла своє відображення в роботах таких дослідників, як В.М. Володько, Н.І. Клокар,
Л.В. Кондрашова, О.М. Пєхота, Є.С. Рабунський, С.О. Сисоєва, І.Е. Унт. Відповідні аспекти в межах
професіограми майбутнього вчителя актуалізовані О.В. Киричук, В.О. Сластьоновим, О.І. Щербаковим.
Проте, варто зазначити, що проблема оцінювання навчальних досягнень учнів не втратила своєї
актуальності й на сьогодні. Зміна змісту, форм та методів навчання, збільшення ролі самостійної
роботи вихованців, можливість їх широкого доступу до джерел інформації не могли не змінити
відношення до особливостей контролю результатів навчальної діяльності як учнів, так і вчителів. У
цій статті на основі історичного матеріалу ми прослідкуємо аспекти використання системи контролю
знань, вмінь і навичок у різні періоди функціонування вітчизняної школи.
Потрібно зазначити, що система оцінювання результатів навчальної діяльності вихованців має
багату історію. Уже в Києво-Могилянській академії оцінки навчальної діяльності та здібностей учнів
були такими: "весьма прилежен", "весьма понятен и надёжен ", "добронадёжний", "хорош", "зело
доброго учения", "очень добр", "добр, рачителен", "весьма средствен", "ниже средствен", "ниже
средствен, плох", "неизрядного успеха", "весьма умеренного успеха", "понятен, но неприлежен",
"понятен, но ленив", "прилежен, но тупого понятия", "понятен, но весьма нерадив", "не худо
успевает", "не худ", "не совсем худ", "малого успеха", непонятен", "не совсем туп", "туп и непонятен",
"туп", "очень туп". У школах дореволюційної Росії спостерігалися різні підходи до оцінки знань та
вмінь учнів. Так, наприклад, відповідно до статуту Міністерства Освіти 1804 р., з кожної дисципліни
директор визначав певне число кульок для з’ясування рівня знань школярів. Найвищий рівень
успішності дорівнював 90 кулькам. За статусом 1818 року рівень знань учнів характеризувався уже
чотирибальною цифровою системою ("4", "3", "2", "1"). Наприкінці ХІХ початку ХХ століття в
дипломах та атестатах з’являються такі терміни оцінювання як "відмінно", "вельми добре", "добре",
"досить добре", "посередньо", "слабо". Поширювалася також п’ятибальна, семибальна,
дванадцятибальна шкала констатації навчальних досягнень учнів.
В історичному плані в дореволюційній школі контроль знань нерідко був засобом відбору учнів
для подальшого навчання й використовувався іноді для адміністративного впливу на учнів та
вчителів. Закономірною реакцією перших діячів радянської школи була думка, що такий контроль
варто відкинути і звільнити школу від цієї тяжкої спадщини [1: 97]. За радянських часів, з перших
днів існування радянської школи, вчителі, організовуючи педагогічний процес навчання, вивчали
особливості формування, насамперед, знань учнів. У цілому, контроль навчальних досягнень учнів і
визначення функції цієї важливої частини процесу навчання були різними на різних етапах науково
обґрунтованої та практикоорієнтованої діяльності. У перші роки існування радянської школи, початок
20-х років ХХ століття, певний уплив на її функціонування мали такі педагогічні судження як теорія
"вільного виховання", прихильниками якої були К.Н. Вентцель, Е. Кей, О.І. Пискунов, Л.М. Толстой.
Вона була направлена проти будь-якого подавлення дитини, проти регламентації всіх сторін життя та
поведінки підопічних, визначення змісту навчання проти їх волі. Змінюючи попередні педагогічні
устої, працівники освіти й вчителі допускали іноді й помилки, які згодом усувалися в процесі творчої
роботи (захоплення комплексними програмами; механічне перенесення досвіду інших країн, зокрема
шкіл США; використання групово-бригадних форм оцінки знань і умінь учнів тощо). Шкільна
практика актуалізувала необхідність систематичного контролю знань учнів, і вже в 1920-1921
навчальному році в школах ряду губерній широко практикувалися такі форми перевірки знань:
© Буханевич Н.В., 2007
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співбесіди, репетиції, заліки [2: 300]. Органи народної освіти офіційно закликали визнати
необхідність контролю знань учнів і запропонували ввести замість старих форм перевірки знань учнів
– нові, основані на даних дитячої психології та проаналізованого на теоретичних засадах змісту
навчального процесу. Пошуки тривали, виникали нові погляди на структуру навчально-виховного
процесу, але чіткі рекомендації щодо перевірки й обліку навчальних досягнень формувалися
поступово. Окремі педагоги (О. Ерн, С. Миропольський, І. Рашевський, О. Странолюбський та ін.)
пропонували звільнити дітей від надмірної опіки контролю з боку вчителя, підкреслюючи, що
пролетарська школа повинна поставити на перший план активний самоконтроль учнями своїх знань,
умінь і навичок. Інші (К. Сент-Ілер, М. Рембрович) вважали, що контроль і оцінку знань має
насамперед здійснювати вчитель; проводити її слід систематично. Методика проведення контролю й
оцінки знань мала відповідати суті процесу навчання. У 1924-1925 роках відділи народної освіти
почали запроваджувати в школах тести, вважаючи їх найдосконалішою формою перевірки
результатів навчальної діяльності учнів. Уперше застосування тестів успішності на Україні
здійснили: Центральна комісія при методкомітеті Головпросвіти України; дослідна станція
Головсоцвиху України; комісія методкомітету політосвіти України та деякі вузи м. Харкова.
Центральна комісія створила й перевірила в 1924-24 і 1925-26 навчальних роках ефективність тестів із
поліграмоти, арифметики, алгебри, графіки, граматики, швидкості читання. Проте тестова перевірка
знань масово не використовувалася в роботі всіх шкіл країни. Тестування не вийшло за межі окремих
шкіл, головним чином дослідно-показових, оскільки було визнано шкідливим педагогічним методом.
Великого значення для розв’язання проблеми контролю знань учнів набуло виконання Постанови
уряду від 5 вересня 1931 року "Про початкову і середню школу". Постановою "Про навчальні
програми і режим у початковій і середній школі" від 25 серпня 1932р. вказано на особливості
неправильних концепції навчання. Ці постанови привернули увагу вчителів на необхідність
систематичної поточної перевірки знань учнів. Було визнано: основою оцінки успішності учнів має
бути не суб’єктивне спостереження, а об’єктивна перевірка результатів їх навчальної роботи. У
радянській школі продовжувалися пошуки критеріїв і форм оцінки знань, умінь та навичок учнів [3:
75]. Відповіді учнів характеризувалися як "задовільно" і "незадовільно". Переведення учнів із класу в
клас відбувалося на основі досягнутих успіхів та відгуків педагогічної ради. У 1935 р. повернулися до
п’ятибальної словесної оцінки знань учнів: "відмінно", "добре", "посередньо", "погано", "дуже
погано". На початку 1944-1945 навчального року словесна система була замінена цифровою
("5","4","3","2","1").
У післявоєнні роки в педагогічній літературі друкується значна кількість статей з питань
організації перевірки знань учнів, а в 1953 році редакція журналу "Советская педагогика" розпочала
спеціальну дискусію з цього питання. Ця тема стала предметом дослідження таких відомих вчених як
Б.Г. Анан’єв, Ш.О. Амонашвілі, О.С. Богданова, М.О. Данілов, Б.П. Єсіпов та інших. Перед
педагогічною наукою постало завдання розвивати далі теорію та практику навчання на основі
творчого використання минулого досвіду, уникаючи непотрібного повторення пройдених етапів та
помилок. Дійсно, у справі перебудови та вдосконалення методів навчання й контролю навчальних
досягнень учнів отримані значні результати. На початку 60-х років попереднього століття, після того,
як журнал "Народное образование" відкрив на своїх сторінках дискусію з питання про структуру
уроку, опублікувавши статтю К.О. Москаленка, намітилася певна тенденція перебудови існуючої
системи контролю знань. Засудження поширеного чотириетапного шаблонного уроку з
гіпертрофованим опитуванням певною мірою стимулювало творчу думку вчителів щодо пошуку
шляхів урізноманітнення навчального процесу, підвищення ефективності уроку. В практику роботи
окремих вчителів увійшло вивільнення часу уроку, що нераціонально використовувався, для
перевірки домашніх завдань і довготривалого опитування учнів. Проте однобоке застосування
поурочного балу, нехтування іншими методами перевірки знань створили загрозу формування певної
недооцінки грунтовної перевірки знань учнів.
За ініціативою С.Ф. Сухорського в 70-х роках в Україні була проведена значна робота по
впровадженню в шкільну практику тематичної системи контролю й оцінки успішності учнів.
Нагромаджено певний позитивний досвід здійснення тематичного контролю за успішністю учнів,
раціоналізації методів перевірки, широкого застосування усної та письмової перевірки знань і вмінь
учнів, методів їх графічної й тестової перевірки. На кінець 70-х років з метою введення більш
раціонального варіанту облікового документу, ніж шкільний класний журнал, студентський та
викладацький склад Львівського державного університету під керівництвом С.Ф.Сухорського працює
над створенням "Облікової книжки учня". У ній виділялися сторінки для обліку успішності з кожного
предмету; обліку виконання громадських доручень; суспільно-корисної праці й самообслуговування;
записів класного керівника; причин відсутності вихованця в школі; оцінки діяльності учня за кожний
день. У школах Ленінського району м. Львова проводиться експериментальна апробація "Облікової
книжки учня". Проте широкої популярності серед педагогічних колективів вона так і не здобула. У
1996 році Сухорський повернувся до цієї проблеми на сторінках щомісячного науково-педагогічного
журналу "Рідна школа", паралельно розглядаючи також питання самоконтролю й самооцінки учнями
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знань. Зазначалося, що вміння перевіряти себе, аналізувати наслідки своєї роботи, робити з цього
належні висновки належить до найважливіших навчальних умінь.
У 1993 р. діапазон оцінювання успішності звузили до чотирибальної системи ("5","4","3","2").
Педагогам відомо: одна й та ж оцінка має різне значення навіть у 2-х учнів. В одного, наприклад,
"четвірка" – ближче до "п'ятірки", а в іншого – це майже "трійка". Черкаські вчителі й дослідники
Л.І. Прокопенко та Т.Л Тевлін запропонували стобальну систему оцінки знань, зокрема для
старшокласників. Вони обгрунтовують таке нововведення тим, що така система дає змогу учням
самим коригувати рівень вивчення окремих навчальних предметів. У цілому стобальна оцінка знань,
умінь і навичок отримала схвалення вчительської громадськості Черкас на міському семінарі в травні
1992 року. Вважається, що нові шкали оцінювання, збільшуючись в інтервалі, підвищують поріг
"чутливості", а також дають змогу викладачеві деталізувати вивчення навчального матеріалу з метою
контролю [4: 86].
За останні роки широкого використання набули тести, як одна із форм перевірки засвоєння
учбового матеріалу. Тести – це завдання специфічної форми, які дозволяють оцінити ступінь
оволодіння учнями навчального матеріалу. Однією з найбільш важливих переваг тестового контролю
вважається висока ступінь об’єктивності виставлення оцінок, так як надається можливість точного
підрахунку правильних і неправильних відповідей [5: 44]. Використання тестів у процесі навчання є
одним із раціональних доповнень до методів перевірки знань, умінь та навичок учнів. Тести є також
відмінним засобом індивідуалізації навчання, так як враховуються психологічні особливості учнів.
Та, на жаль, у вітчизняних навчальних закладах досить рідко й не систематично використовується
тестування для оцінки знань учнів. У закордонній практиці цей метод педагогічної діагностики
використовується безпосередньо в шкільній практиці [6: 32].
Як бачимо, існує багато підходів та пропозицій щодо пошуків ефективних шляхів удосконалення
систем перевірки та обліку успішності учнів. Назріла потреба в цілісній розробці цієї проблеми й
обгрунтування системи контролю та оцінки знань, умінь та навичок учнів, яка б відповідала сучасним
вимогам організації навчального процесу. Це питання і є темою нашого дослідженні.
Останнім часом у педагогічній літературі, як вітчизняній, так і в зарубіжній, актуалізується
рейтингова система оцінювання знань учнів. Однією з її особливостей є можливість використовувати
попередню кількість опитаних балів не лише на екзаменах та заліках; при цьому забезпечується
більша гнучкість в оцінці знань, умінь та навичок. Вважаємо дослідження розв’язання відповідних
практичних завдань в системі ЗОШ своєчасним і перспективним.
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Буханевич Н.В. Контроль и оценивание учебных достижений учеников.
В статье рассматриваются современные проблемы контроля и оценивания учебных дострижений
учеников, подходы и предложения на счет поиска эффективных путей усовершенствования систем
проверки та учета успеваемости учеников. Обоснована система контроля и оценки знаний, умений и
навыков учеников, которая бы отвечала современным условиям организации учебновоспитательного процесса в общеобразовательной школе.
Bukhanevich N.V. The control and estimation of pupils’ educational achievements.
The article deals with the modern problems of control and estimation of pupil’ educational achievements,
approaches and suggestions for searching the effective means of the improving the systems of pupils’
progress checking and calculation. The system of control and estimations of pupils’ knowledge, skills and
experience, which corresponds to modern conditions of bringing up and educational process organization in
the school, is substantiated.
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СТРАТЕГІЇ РЕФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
У статті подана характеристика чотирьох провідних стратегій реформування шкільництва
Великої Британії кінця ХХ – початку ХХІ століття, проаналізовано суперечності та проблеми
реформаційних перетворень. Подано рекомендації щодо використання позитивного досвіду
британських освітніх реформ у вітчизняних умовах, визначені напрями подальших досліджень
прогресивного досвіду освітніх змін.
Увага прогресивно-налаштованих верств суспільства в Україні прикута до проблем подальшого
реформування освіти. Аналіз позитивних зрушень у цій сфері Великої Британії може слугувати
прикладом вітчизняним освітянам у процесі проведення широкого спектру інноваційних перетворень.
У вітчизняній педагогічній науці проблеми реформування британської середньої освіти
привертали увагу широкого кола науковців (Г. Алексеєвич, А. Алексюк, Л. Матвієнко, О. Локшина,
Л. Пуховська, А. Сбруєва).
Британський досвід освітніх реформ є найбільш тривалим та суперечливим, але водночас багатим
та успішним серед розвинених країн, тому на нашу увагу заслуговують як його цільові, так і
процесуальні та результативні характеристики, тобто те, що згідно з сучасною педагогічною
термінологією визначається як стратегія реформ. Наведені вище міркування зумовлюють
актуальність звернення до інформаційних ініціатив лейбористських урядів, під проводом яких
британська середня школа увійшла згідно з даними PISA – 2003 у десятку найбільш ефективних.
Метою статті є аналіз стратегічних напрямів діяльності неолейбористського британського уряду у
сфері реформування середньої освіти, основних стратегій освітніх реформ.
Освітні реформи лейбористів реалізуються в контексті чотирьох широких стратегій, що мають
пряме відношення до ідеї забезпечення соціальної рівності та справедливості в освіті: 1) підтримка
раннього розвитку дитини; 2) запровадження національних стратегій мовної та числової грамотності
на початковому етапі навчання; 3) перебудова середньої освіти; 4) нові відношення між владою та
вчителями.
Підтримка раннього розвитку дитини включає в себе такі заходи: а) запровадження програми
"Впевнений старт", яка передбачає надання допомоги бідним сім’ям у забезпеченні нормального
розвитку дитини; б) забезпечення кожній дитині починаючи з трьох років можливості отримання
дошкільної освіти. Така можливість уже створена для всіх дітей 4-х річного віку; в) розробка та
прийняття стандартів дошкільної освіти.
Національні стратегії мовної та числової грамотності передбачають дуже широке коло заходів,
розробка та запровадження яких завершилось у 2002 році. Провідними з них стали: а) запровадження у початковій школі щоденних уроків з мови та математики, забезпечення яких включає
детально розроблені навчальні програми, підручники, методичні посібники та спеціальну підготовку
вчителів; б) виявлення та поширення передового педагогічного досвіду; в) інтенсивний моніторинг
результатів запровадження стратегій; г) організація вчасної додаткової допомоги відстаючим учням
та школам.
Предметом законної гордості уряду стали позитивні результати запровадження стратегій
грамотності: кількість випускників початкових шкіл, що досягли запланованого стандарту мовної
грамотності, збільшилася з 56 % у 1996 році до 75 % у 2001 році; рівень числової грамотності зріс
відповідно: з 54 % до 71 %. Реформатори відмічають, що рівень, який визначають ці стандарти, є не
просто "задовільним", а "високим", яким може гордитися кожен учитель початкової школи. Однак
головне, як запевняють урядові експерти, не цифри як такі. Зміни у культурі шкільництва ще мають
поверховий характер або, як висловився відомий канадський дослідник англійських освітніх реформ
Б. Лєвін, "знаходяться на рівні шкіри" [1]. Для надання їм сутнісного характеру необхідні інвестиції у
професійний розвиток учительського корпусу, що й передбачається здійснювати протягом наступних
років правління неолейбористського уряду. Підтримкою у справі зміни культури шкільництва стали
такі реформаційні кроки: зниження наповнюваності класів у початковій школі до 30 учнів,
запровадження інституту шкільних консультантів, створення літніх шкіл для відстаючих учнів,
організація широкої суспільної підтримки проведення національного Року читання (1998-1999 рр.) та
Року математики (2000 р.), залучення сім’ї до реалізації стратегій грамотності.
Перебудова середньої освіти. Предметом особливої турботи Т. Блера, починаючи з 2001 року,
стала середня освіта. Підготовчими кроками до реформування цього етапу шкільництва стала
© Гаращук К.В., 2007
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розробка: 1) стратегій покращення викладання мови, математики та природничих наук учням 11-14річного віку; 2) академічних, професійних та комбінованих варіантів навчальних програм для учнів
14-19-річного віку; 3) системи заходів для підтримки кожної "проблемної" школи; 4) планів
позбавлення успішних шкіл зайвої регуляції та сприяння кожній школі у набутті нею власної
ідентичності та етносу, усвідомленні своєї неповторної місії, що повинно сприяти успіху освітньої
системи в цілому та розвитку креативності працівників освіти. Названі стратегії вже пройшли період
експериментальної перевірки та втілюються в життя.
Важливим проявом єдності усіх чотирьох стратегій стали програми виправлення стану справ у
школах із низькою успішністю. Таким програмам надається пріоритетне значення як національною
так і місцевими освітніми адміністраціями. Однак важливу роль у цьому процесі покликані відіграти
успішні школи, партнерство з якими повинно принести користь "проблемним" навчальним закладам.
Кращі школи спонукають до надання допомоги своїм більш слабким партнерам. До справи
виправлення діяльності неуспішних навчальних закладів залучають також соціальних партнерів:
бізнесові структури, громадські та релігійні організації. Протягом останніх чотирьох років кількість
неуспішних шкіл поступово знижується.
Однак, низька якість роботи школи часто є результатом не тільки суто педагогічних, а й цілої
сукупності соціальних чинників, як то низький рівень очікувань з боку місцевої громади, висока
плинність учнів, погані матеріальні умови значної кількості дітей, їх розмежування (етнічне, расове
релігійне тощо), що найчастіше зустрічається в центральних районах великих міст. Для таких шкіл, а
їх близько третини від загальної кількості середніх навчальних закладів (близько тисячі англійських
шкіл), уряд втілює цілий ряд спеціальних програм. Найбільш важливою з них, що має комплексний
характер, є програма "Високоякісна освіта в містах". Вона включає сім складових: 1) "Обдаровані і
талановиті": запровадження спеціальних національних навчальних програм для 10 % найбільш
обдарованих і талановитих дітей; 2) "Усунення бар’єрів, що заважають навчанню": запровадження у
кожній школі посади консультанта (ментора), який би піклувався про обставини життя дітей за
межами школи, що заважають їх навчанню; 3) "Підтримка позитивної поведінки": створення у
школах спеціальних підрозділів для боротьби з проблемами шкільного насильства без виключення
тяжковиховуваних учнів зі школи; 4) "Школи-маяки": поширення досвіду кращих шкіл та створення
на їх базі умов для професійного удосконалення вчителів інших навчальних закладів у рамках
програми "Високоякісна освіта в містах"; 5) "Спеціалізовані школи": запровадження досвіду кращих
спеціалізованих шкіл країни у навчальних закладах, що знаходяться у складних у соціальноекономічному відношенні районах з метою зменшення "прірви" між рівнями їх навчальних
показників; 6) "Міські навчальні центри": використання технічних та навчальних можливостей
середніх шкіл для надання освітніх послуг всім бажаючим у межах цієї комуни не тільки у шкільний
час, а й у вечірній, недільні та святкові дні; 7) "Зони освітньої дії": об’єднання шкіл, що обслуговують
складні у соціально-економічному відношенні території у мережі, з метою інтеграції закладів
початкової та середньої освіти та координації всіх соціальних послуг на цій території.
Головними досягненнями чотирирічних зусиль у рамках програми "Високоякісна освіта в містах"
уряд вважає суттєве зниження рівня відсіву зі шкіл та покращення ставлення учнів до навчання,
зростання якості освіти та звуження "прірви" між освітніми результатами школярів, що належать до
різних соціальних груп. Автори реформи відмічають надзвичайну популярність цих програм серед
учителів та директорів шкіл, оскільки вона сприяла виведенню "проблемних" навчальних закладів з
ізоляції, розвитку духу взаємодопомоги між школами.
Хоча більшість неуспішних шкіл знаходиться у великих містах, де соціальні проблеми є найбільш
гострими, є вони і в інших регіонах країни: невеликих містечках та сільській місцевості. Для
розв’язання їх проблем уряд розробив спеціальну програму "Кущі шкіл високої якості", яка почала
працювати з вересня 2001 року. У її розробці та втіленні був врахований досвід "Зон освітньої
активності", накопичений у період з 1998 р. Крім "проблемних" шкіл, об’єднаних у "зони" та "кущі",
існує чимало окремих навчальних закладів, що потребують термінової допомоги. Кожен з них
отримує цільову фінансову та консультативну підтримку, що вже дає позитивні наслідки: кількість
середніх шкіл, у яких менш ніж 20 % учнів досягають стандартного рівня якості знань, зменшилася з
більш ніж 400 одиниць до 200.
Необхідним механізмом перебудови шкіл реформатори вважають "вивільнення енергії"
працівників навчальних закладів. Кроками щодо такого "вивільнення" стали: 1) розширення
повноважень директорів успішних шкіл як у фінансовій сфері, так і у менеджменті персоналу, у
визначенні навчального плану школи; 2) створення при Міністерстві освіти спеціального підрозділу,
який відповідає за підтримку та поширення інновацій, що виникають в окремих школах; 3) надання
кожній школі можливості розвинути свою індивідуальність, специфіку, "свій етос", що раніше
дозволялося тільки успішним школам, через набуття статусу спеціалізованої школи. Набуття
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спеціалізації є добровільним вибором кожного навчального закладу, що дозволяє школі самій
визначити свій шлях у майбутнє і стати відповідальною за нього.
Реформатори цілком усвідомлюють, що реалізація їх амбіційних планів можлива лише за умови
зміни відносин між владою та вчителями. Офіційні документи неолейбористської освітньої реформи
декларують необхідність ставлення влади до вчителя не тільки як до виконавця, а й як до співтворця
очікуваних перетворень [2].
Уряд Т. Блера перейшов до політики "інформованого прескриптивізму", в основу якої були
покладені науково обґрунтовані, та оснащені механізмами моніторингу стратегії мовної та числової
грамотності. "Прескриптивність" освітньої політики цього періоду (1997-2001 рр.) була зумовлена
необхідністю досягнення позитивних результатів реформи у максимально короткі строки і
переконання громадськості у правильності "третього шляху" в освіті. Разом з тим питання розвитку
креативності та вчительства все більшою мірою усвідомлюються реформаторами як такі, що
вирішуватимуть, у кінцевому рахунку, долю їх ініціатив. У законодавчому акті "Школи, що
досягають успіху" (White Paper "Schools Achieving Success"), що був надрукований у вересні 2001
року, наголошувалося: "Ми розуміємо, що завдання, сформульовані у цьому документі, потребують
нового напруження сил, особливо у працівників середньої школи. Ми вважаємо за необхідне
розвивати довіру до інформованих професійних рішень учителів та стимулювати інновації, що йдуть
безпосередньо від шкіл" [3]. Отже, починається ера "інформованих професійних рішень", що, як
заявляє М. Барбер, "разом з ризиками, пов’язаними з нею, несе з собою вивільнення енергії і
креативності та забезпечення подальшого зростання освітніх стандартів".
Однак, ера "вивільнення педагогічної енергії і креативності" лише тільки проектується
неоліберальними освітніми політиками. Сьогоднішній же стан реформаційних перетворень свідчить
про існування значної кількості дуже складних і суперечливих проблем, що є предметом активного
обговорення не тільки англійської, але й міжнародної педагогічної громадськості.
Усвідомлюючи наявні суперечності та проблеми, реформатори накреслюють для себе стратегічні
напрями і конкретні завдання подальшої діяльності. Наведемо головні з них:
1. Надання реформаційним перетворенням необоротного характеру. Саме цього бракувало
реформам попередніх десятиріч. І педагогічна громадськість, і суспільство в цілому повинні бачити
реальну перспективу успішного завершення вже існуючих програм, що передбачає здійснення таких
кроків:
- деталізація та удосконалення стратегій розвитку мовної та числової грамотності у початковій
школі та стратегій навчання дітей 11-14 річного віку в середній школі;
- розвиток якісного менеджменту педагогічного процесу, на що, зокрема, повинна бути
спрямована діяльність створеного нещодавно Національного коледжу підготовки керівних кадрів
для шкіл;
- розвиток навчальними закладами здатності успішно втілювати інновації, запобігати
поразкам а також уміння виправляти недоліки, якщо вони трапляються.
2. Високий рівень автономності та якості діяльності шкіл. Кінцевою метою у цьому контексті
є забезпечення автономності кожної школи та її відповідальності за результати власної діяльності та
успішність системи освіти в цілому.
3. Відповідність реформаційних перетворень умовам глобалізації освіти. Перше десятиріччя
ХХІ ст. стане періодом глобалізації освіти. Успішність освітньої системи залежатиме значною мірою
від того, наскільки гнучко вона зможе реагувати на цей процес. Першими його проявами стали:
- зростання впливу міжнародних порівнянь якості знань учнів (TIMSS, PISA) на національну
освітню політику країн-учасниць таких програм;
- зростання звернень до зарубіжного досвіду в пошуку шляхів розв’язання проблем, що
існують у національних освітніх системах ("епідемія запозичень");
- глобалізація елементів навчальних програм, освітніх стандартів, форм та методів навчання,
оцінок результатів шкільної успішності, що є наслідком пошуку шляхів підвищення
конкурентноздатності національних трудових ресурсів та національної економіки;
- при збереженні школою ролі провідної освітньої інституції, "вхідних дверей" у демократичне
суспільство, вона перетворюється на організаційний центр освітніх зусиль суспільства, до яких
залучаються позашкільні освітньо-виховні та культурні заклади, широке соціальне середовище,
Інтернет. Школа в цьому контексті повинна стати адвокатом освітніх інтересів школяра та гарантом
якісної освіти для всіх;
- набуття працівниками освіти глобального мислення, засобами чого є розширення
міжнародних обмінів учителів та стажування директорів шкіл за кордоном.
4. Принциповим питанням в освіті повинно бути не "хто надає освіту" (тобто, у чиїй
власності: державній, приватній або громадській знаходяться навчальні заклади), а "як забезпечити
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суспільні інтереси в освіті". Ця трансформація ідеології освіти відображає властивий для
неолейбористів дух пошуку "третього шляху" розвитку суспільства, шляху компромісу і синергізму.
В Англії теж накопичений значний досвід такого партнерства., конкретними проявами якого стали:
- залучення приватних фірм до інформаційно-комунікаційного забезпечення шкіл-маяків;
- співпраця державного та приватного сектору в діяльності Зон освітньої дії, що створюються в
районах соціальної бідності;
- ініціатива приватного фінансування шкільного будівництва;
- обов’язкове залучення бізнесових структур до створення спеціалізованих шкіл;
- залучення бізнесових структур до створення Міських академій у бідних районах великих
міст;
- часткове державне фінансування релігійних шкіл нетрадиційної для Англії орієнтації
(мусульманських, сикхських, адвентистських тощо), як і шкіл, що належать до традиційних
конфесій [4].
Головним у цій співпраці неолейбористи вважають створення "соціальних коаліцій" (social
coalitions) у досягненні високих освітніх стандартів та реалізації радикальних реформ. Предметом
принципової значимості вони проголошують забезпечення рівності можливостей отримання освіти
світового класу, яким би шляхом вона не надавалась: через державну чи приватну школу або через
домашнє навчання. У цьому вони бачать для себе головний "виклик часу" [5].
Сучасні реформатори визначили для себе ряд стратегічних напрямів подальшого розвитку реформ,
який ми вважаємо доцільними для використання у наших вітчизняних умовах, однак, тільки на
парадигмальному рівні:
1) надання реформаційним перетворенням необоротного характеру. І педагогічна
громадськість, і суспільство в цілому повинні бачити реальну перспективу успішного завершення вже
існуючих програм, що передбачає здійснення таких кроків: а) деталізація та удосконалення стратегій
розвитку мовної та числової грамотності у початковій школі та стратегій навчання дітей 11-14річного віку у середній школі; б) розвиток якісного менеджменту педагогічного процесу, на що,
зокрема, повинна бути спрямована діяльність створеного нещодавно Національного коледжу
підготовки керівних кадрів для шкіл; в) розвиток навчальними закладами здатності успішно
втілювати інновації, запобігати поразкам, а також уміння виправляти недоліки, якщо вони
трапляються;
2) високий рівень автономності та якості діяльності шкіл: а) удосконалення політики
втручання у справи шкіл у ступені, зворотньому рівню їх успішності; б) заміна характеру участі уряду
у здійсненні реформаційних перетворень від прямого керівництва цим процесом до створення умов
для нього та культури прогресивних інноваційних перетворень, що ініціюватимуться знизу, в
масштабах системи в цілому;
3) відповідність реформаційних перетворень умовам глобалізації освіти: а) зростання звернень
до зарубіжного досвіду в пошуку шляхів розв’язання проблем, що існують у національній освітній
системі; б) глобалізація елементів навчальних програм, освітніх стандартів, форм та методів
навчання, оцінок результатів шкільної успішності, що є наслідком пошуку шляхів підвищення
конкурентноздатності національних трудових ресурсів та національної економіки; в) набуття
працівниками освіти глобального мислення, засобами чого є розширення міжнародних обмінів
учителів та стажування директорів шкіл за кордоном;
4) принциповим питанням в освіті повинно бути забезпечення суспільних інтересів у освіті:
а) співпраця державного та приватного сектору в діяльності Зон освітньої дії, що створюються в
районах соціальної бідності; б) обов’язкове залучення бізнесових структур до створення
спеціалізованих шкіл; в) залучення бізнесових структур до створення Міських академій у бідних
районах великих міст; г) ініціатива фінансового функціонування шкільного будівництва; д) часткове
державне фінансування релігійних шкіл нетрадиційної для Англії орієнтації, як і шкіл, що належать
до традиційних конфесій [4]. Подальшого аналізу потребують реформаційні ініціативи третього уряду
Т. Блера (початок каденції у 2004 р.).
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Гаращук К.В. Стратегии реформирования среднего образования Великобритании
конца XX – начала XXI века.
В статье рассматривается характеристика четырех основополагающих стратегий
реформирования школьного образования Великобритании конца XX – начала XXI века,
проанализированы противоречия и проблемы реформационных преобразований, даны рекомендации
по использованию позитивного опыта британских образовательных реформ в отечественных
условиях, определены направления дальнейших исследований прогрессивного опыта изменений в
сфере образования.
Haraschuk K.V. Strategies of reforming secondary education in Great Britain at the end of
the 20th – beginning of the 21st centuries.
The article deals with the four leading strategies of school reforming in Great Britain at the end of 20th and
the beginning of 21st centuries. The article analyses contradictions and problems of school reforming.
Recommendations on positive experience of British educational reforms restructuring in local conditions are
suggested. Further directions of investigation of educational changes experience are outlined.
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КУРІКУЛУМ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОВІДНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ МЕКСИКИ
У статті розглянуто курікулярну структуру провідних університетів Мексики на прикладі
Автономного університету Сакатекаса, а саме роль курікулуму в освітній діяльності цього
навчального закладу, який, крім інших функцій, займається професійною педагогічною підготовкою
вчителів. На погляд автора, позитивним і корисним для української системи професійно-педагогічної
освіти є досвід Автономного університету Сакатекаса щодо розробки власного курікулуму за
допомогою таких новітніх прогресивних теорій, як курікулярна теорія, інституційна теорія, теорія
культури тощо, які дозволяють точно спланувати навчальний процес відповідно до сучасних
соціально-культурних та економічних вимог певного регіону.
Актуальність проведеного дослідження полягає в тому, що вперше проведений аналіз
курікулярної системи одного з провідних університетів Мексики, а саме Автономного університету
Сакатекаса. Досвід Автономного університету Сакатекаса щодо розробки власного курікулуму за
допомогою таких новітніх прогресивних теорій, як курікулярна теорія, інституційна теорія, теорія
культури тощо є позитивним і корисним для української системи професійно-педагогічної освіти.
Метою дослідження є аналіз курікулярної структури та виявлення ролі курікулуму в освітній
діяльності провідних університетів Мексики на прикладі Автономного університету Сакатекаса.
У науково-педагогічних джерелах існує понад 100 визначень поняття "курікулум". Базуючись на
працях українських вчених, які використовують і трактують цю концепцію також по різному
(Н. Ничкало, Т. Кошманова та інші), надаємо далі наше розуміння цього терміна. Курікулум включає
в себе такі аспекти як навчальна програма, навчальний план, визначення мети, завдань, змісту
навчання, управління процесом навчання на різних рівнях, а також такі концепції як "прихований" та
"нульовий" курікулуми, перша з яких пов’язана зі змістом неформальних повідомлень, що
передаються студентам у процесі навчання, а друга з обсягом важливого професійно-педагогічного
матеріалу, що не входить до цілей офіційних програм підготовки вчителів.
Курікулум професійно-педагогічної підготовки вчителів Мексики має відповідати вимогам
процесів модернізації вищої освіти Мексики й інтегральної реформи вищих навчальних закладів, що
започатковані в 90-х рр. ХХ ст. Метою цих процесів є підвищення якості вищої освіти, підвищення
результатів навчання студентів та підвищення післядипломної підготовки вчителів. Національна
асоціація університетів та ВНЗ Мексики (ANUIES) приділяє особливу увагу питанню післядипломної
освіти і рекомендує через розробку нової інституційної політики ВНЗ заохочувати вчителів до
підвищення свого освітнього рівня та участі в науково-дослідницькій діяльності [1: 1]. У цьому звязку
слід відзначити досягнення провідних університетів Мексики, що за допомогою проведення
інтегральної реформи університетів та розробки нових курікулярних проектів дісталися підвищення
рівня підготовки викладачів ВНЗ та вчителів шкіл.
Провідними мексиканськими ВНЗ є Мексиканський Національний Автономний університет –
Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Політехнічний Національний інститут – Instituto Politecnico
Nacional, Національний педагогічний університет – Universidad Pedagogica Nacional,
Ібероамериканський університет – Universidad Iberoamericana, Мексиканський коледж – Colegio de
Mexico, Університет Ла Сайе – Universidad la Salle, Автономний університет метрополії – Universidad
Autonoma Metropolitana, а також Автономні університети штатів.
Розглянемо на прикладі Автономного університету Сакатекаса структуру ВНЗ Мексики та її
реформістські перетворення, а саме роль курікулуму в освітній діяльності цього навчального закладу,
що, крім інших функцій, займається професійною педагогічною підготовкою вчителів.
Становлення вищої освіти у штаті Сакатекас розпочинається з приватних католицьких коледжів та
семінарій базової освіти, що започатковані католицькою церквою на початку ХІХ століття.
У 1874 р. в Сакатекасі започаткований Літературний інститут Гарсії – вищий навчальний заклад,
де за гроші з публічних фондів проводиться навчання населення загальноосвітнім предметам й
інженерним та юридичним наукам. Пізніше Літературний інститут Гарсія змінює назву на
Автономний науковий інститут Сакатекаса. Цей навчальний заклад складється з одинадцяти відділів:
неповна середня школа, підготовча школа, відділ хімії, відділ права, економічний відділ, відділ
комерції та адміністрації, відділ з підготовки медичного персоналу, відділ інженерії, медичний та
ветеринарний відділи, зоотехнічний відділ. В інституті навчаються 1537 студентів, 50 % з яких
відвідують неповну середню школу, 127 студентів – відділ права, 213 – відділ інженерії.
Викладацький персонал інституту складається з 122 персон, з яких 60 % є позаштатними
співробітниками, 27 % – на повній ставці, 13 % – працюють як помічники викладачів. Навчальні
програми та плани інституту запозичені в Національному автономному університеті Мексики. У
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1968 р. Автономний науковий інститут Сакатекаса стає Автономним університетом Сакатекаса
завдяки декрету губернатора Родрігеса Еліаса [2: 17-21].
Отже, започаткування Автономного університета Сакатекаса пов’язане з важливими історичними
подіями, що відбуваються в Мексиці в кінці 60-х – початку 70-х рр. ХХ ст.: переслідування
антиурядових студентських хвилювань 1968 року; впровадження американської інструментальної
педагогіки в систему освіти Мексики, пов’язане з необхідністю освіти компетентних робітників для
підтримки політики інвестицій іноземного капіталу в Мексиці; розвиток системи вищої освіти; застій
у генеруванні нових знань в області освіти; впровадження програм підготовки вчителів та викладачів
вищих навчальних закладів.
На початку свого існування Автономний університет Сакатекаса забезпечує, головним чином,
неповну середню та середню освіту, а також деякі галузі вищої освіти на рівні ліцензіату (ліцензіат
відповідає бакалаврату в українській системі освіти). Слід зазначити, що значна частина
викладацького персоналу працює в університеті позаштатно, тобто декілька годин на день чи на
тиждень і, таким чином, не бере активну участь у соціальному житті та не має впливу на розвиток
цього навчального закладу. Важливо підкреслити, що в перші роки існування університету науководослідницька діяльність майже не проводиться.
У 1971 р. в Автономному університеті Сакатекаса відбувається Перший симпозіум
університетської реформи. Головними темами дебатів симпозіуму є демократизація університетської
адміністрації, визначення соціальних функцій університету, розробка власних програм та планів
навчання, втілення нових методів навчання. Результати симпозіуму відображені у надрукованому в
1972 р. документі "Висновки Симпозіуму університетської реформи: рекомендації". У цьому
документі визначені нові соціальні функції університету: вища освіта, дослідницька діяльність,
збереження та росповсюдження національної та світової культури. Щодо демократизації управління
університетом, то його вищім органом проголошено Університетську Раду. На нашу думку, період
розвитку університету з 1971 по 1972 рр. можна назвати стабільним. Про це свідчить також зростання
кількості студентів, що навчаються в Автономному університеті Сакатекаса, а також кількості
викладачів: 4 666 студентів та 206 викладачів [2: 34].
У 1972 – 1976 рр. на розвиток Автономного університету Сакатекаса має великий вплив
Профспілковий університетський рух, що призводить у 1977 р. до тяжкої політичної кризи в
університеті. Уряд штату Сакатекас незадоволений участю студентів та викладачів університету у
постійних народних виступах і скидає з себе відповідальність за фінансування університетської
діяльності. Кількість студентів та викладачів у цей період значно знижується. Автономний
університет Сакатекаса знаходиться на краю свого існування.
У 1978 – 1980 рр. університетська громадськість об’єднується з метою реабілітації автономії
університету та відновлення інституційної діяльності. В 1980 р. започатковані літні курси
перманентного навчання (тобто навчання впродовж всього життя) для викладачів; розроблені
програми стипендій для навчання викладачів тощо. У 1980 – 1984 рр. університет зазнає нової кризи,
що викликана конфліктами між двома ідеологічними течіями університету: Мексиканської
Комуністичної Партії та Партії Незалежних Профспілок. У 1987 – 1988 рр. з метою досягнення
компромісних узгоджень між різними політичними силами та стабілізації навчальної та науководослідницької діяльності в Автономному університеті Сакатекаса проведений Перший генеральний
університетський конгрес [2: 127]. Результатом конгресу є прийняття рішення про термінову
необхідність реформування фінансової, адміністративної, нормативної, легіслативної та навчальної
систем університету. У 1998 – 2000 рр. проведений Генеральний університетський реформістський
конгрес. Висновки конгресу представлені в документах "Резолюції Генерального реформістського
конгресу 1998-1999", "Курікулярний проект Автономного університету Сакатекаса". У першому з
документів виражене критичне ставлення університетської громадськості до нової державної
політики щодо самозабезпечення публічних університетів, підвищення платні за навчання,
стандаризації системи фінансової підтримки викладачів та зменшення федеральних субсидій для
публічних університетів. Конгресом розроблена нова адміністративна структура університету, що
складається з відділу планіфікаціі (ректор, загальний відділ, навчальний відділ, адміністративний
відділ); навчальної дирекції; науково-дослідницької дирекції; дирекції університетських служб;
дирекції кадрів; дирекції матеріальних ресурсів; дирекції фінансових ресурсів). Вирішено
започаткувати відділ евалюації (оцінювання) та контролю за діяльністю адміністрації університету
тощо [3: 64-82]. Починаючи з 2000 р. в Автономному університеті Сакатекаса проводиться
інтегральна реформа, що передбачає перебудову навчальної структури за галузями науки (гуманітарні
науки та освіта, медичні науки, базові науки, тощо) та розробку університетського курікулуму та
плану інституційного розвитку університету.
Таким чином, становлення Автономного університета Сакатекаса є досить складним, але воно
означенене демократичними процесами (симпозіумом, конгресами, політичним рухом тощо), що
тривають на протязі більш ніж 30 років (1971 – 2006). Проте, наявність політичних груп та
профспілок в університеті, окрім позитивних має також деякі негативні наслідки. Так, умови
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прийняття на роботу викладачів до Автономного університету Сакатекаса, а також підвищення їх
службового статусу та заробітної платні підлягають впливу рішень профспілок та політичних груп
кожного відділу, а не вимогам до навчальних закладів та рівня підготовки кандидатів. Таким чином,
превалюють кумівство, належання до однієї чи іншої групи, пошук стабільності на робочому місті
тощо.
На наш погляд, позитивним є прагнення університетської громадськості створити власну
курікулярну модель на основі новітніх прогресивних філософських, теоретичних та методологічних
освітніх ідей; дістатися компромісних рішень щодо точок зору різних політичних сил про
упорядкування університету тощо. Cлід визначити, що, не зважаючи на те, що життя сучасного
капіталістичного суспільства – яким є мексиканське суспільство – має за основу ринкові відносини і в
багатьох випадках призводить до ставлення до освіти як коштовного товару, прогресивні
мексиканські університети виступають за безкоштовність вищої освіти. Можна переконатися, що на
протязі історії Автономного університету Сакатекаса університетська громадськість невтомно
відстоює право всіх громадян (у тому ж числі й малозабезпечених) на отримання вищої освіти.
Щодо перебудови системи навчання, то в Автономному університеті Сакатекаса існує погляд на
освіту як на історично-соціальний та гуманістичний феномен, що служить прогресу людства та дає
можливість інтегрально та всебічно розвиватися кожному індивіду суспільства. З точки зору цієї
філософії освіти навчальна модель університету є діалектичною проекцією, а не замкнутою
системою. Університетський курікулярний проект заснований за такими принципами: навчальноадміністративна структура складається за галузями науки, яка сприяє співробітництву між
програмами, що її становлять; інтеграція функцій викладання, науково-дослідницької діяльності,
університетських служб та професійної практики, що сприяє мульті- та інтердисціплінарності
університетського курікулуму; полівалентність і гнучкість навчальних програм, що дозволяє
фахівцям викладати свою дисціпліну в різних відділах (наприклад, математик може викладати у
відділі математики, фізики, інженерії, бухгалтерії, підготовчій школі тощо); розвиток програм
заочного та дистанціонного навчання (за допомогою новітніх засобів комунікації, віртуального
навчання тощо), відкриття філій програм університету в інших містах штату, в інших штатах та
закордоном [4: 6]. На наш погляд, доречно зауважити, що розробка цих нових принципів розбудови
університетської навчальної структури є важливим досягненням на шляху розвитку Автономного
університета Сакатекаса, оскільки вони сприяють встановленню взаємовідносин між відділами та
програмами всередені університету (до реформи вони існували відокремлено, що призводило до
суперечностей та формування університетських політичних груп), а також відвертості та прозорості
курікулуму університету та якості навчання на національному та міжнародному рівнях.
Університетський курікулум розуміється як культурно-політичний та історично зумовлений
проект планіфікації та розвитку навчального процесу, що впливає на альтернативну трансформацію
суспільства; це є інституційна пропозиція освітньої політики, що синтетизує в собі знання, цінності,
переконання, традиції та звички та інтегрує інтереси різних соціальних груп, закладів та організацій,
які належать до певної професійної або наукової галузі. Курікулум Автономного університету
Сакатекаса є інтегральним, гнучким та полівалентним. Інтегральний курікулум включає професійну
підготовку, а також розвиток у студентів навичок мислення, культури читання та письма,
самостійного навчання, творчості, критичності та рефлексії, поширення кругогляду студентів,
прищеплення загальнодюдських морально-етичних цінностей, навичок науково-дослідницікої
діяльності тощо. Гнучкий курікулум дає можливість взаємодії між різними відділами та програмами
університету, об’єднання груп студентів різних відділів для проходження певних спільних дисциплін,
дозволяє викладачам та студентам одних відділів співпрацювати з викладачами та студентами інших
тощо. Полівалентний курікулум передбачає багатогранну підготовку студентів, що мають стати
спеціалістами широкого профілю, а також дає можливість студентам, що не можуть закінчити повний
курс ліцензіата, отримати диплом про професійно-технічну освіту тощо.
У процесі розбудови нового університетського курікулуму поняття навчання розуміється як
процес підтримки постійної трансформації знань, дій та поведінки учнів у їх діяльності з
перетворення своїх життєвих навичок на наукове, філософське та гуманістичне мислення.
Курікулярна структура навчального рівня ліцензіата складається з трьох фаз: фаза початкової базової
підготовки, фаза професійно-дісціплінарної підготовки та фаза інтегральної кінцевої підготовки. В
Атономному університеті Сакатекаса існують 31 програма ліцензіатів, 7 програм зі спеціальностей,
30 програм з магістратури та 6 програм з аспірантури.
У Автономному університеті Сакатекаса навчаються 29 520 студентів, з яких 55 % є жіночої статі,
45 % – чоловічої. 36,06 % студентів навчаються в підготовчій школі (старші класи середньої школи на
Україні); 48,75 % студентів зареєстровано у ліцензіатах; 12.85 % – в Мовному центрі; 4,62 % у
відділах післядипломної освіти. Крім студентів штата Сакатекас в університеті навчаються
представники інших штатів Мексики (3 454 персони), а також студенти з інших країн: Аргентини,
Белісу, Болівії, Бразилії, Колумбії, Куби, Німеччини, Панами, Парагвая, США, Уругвая та Франції.
44,35 % студентів навчаються у відділі соціальних наук та адміністрації, 24,72 % – у відділі
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медицини, 16,68 % – у відділі інженерії, 5,82 % – у сільськогосподарчому відділі, 4,25 % – у відділі
гуманітарних наук та освіти, 2,41 % – у відділі мистецтв, 1,75 % – у відділі базових наук.
В університеті працюють 2 009 викладачів, з яких 687 – на повній ставці. 164 викладача мають
ступінь доктора (тобто кандидата наук), 302 – ступінь магістра, 52 – рівень спеціаліста. 102 викладача
отримують особливу грошову підтримку Міністерства освіти Мексики за програмою удосконалення
підготовки викладачів – Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) – за значну
дослідницьку діяльність [5: 15-24].
Науково-дослідницька діяльність проводиться в усіх навчальних відділах університету. Всього в
Автономному університеті Сакатекаса в 1999 – 2005 рр. проведено 699 науково-дослідницьких робіт.
У 2001 – 2006 рр. надруковані 239 робіт дослідників університету, з яких 71 монографія вийшла у
міжнародних виданнях, 142 – у національних і 26 – у місцевих. Дослідники університету прийняли
участь в 2005-2006 рр. у 119 міжнародних, 72 національних та 124 місцевих наукових конференціях.
87 викладачів-дослідників університету є членами Національної системи дослідників Мексики [5: 1524].
Отже, процес становлення Автономного університету Сакатекаса умовно можна поділити на такі
етапи:
- етап передісторії Автономного університету Сакатекаса – кінець ХІХ ст. – 1968 р.;
- етап становлення Автономного університету Сакатекаса, боротьба за автономію та
самоврядування – 1968 р. – 1998 р.;
- етап розбудови курікулуму та перебудови інфраструктури відділів університету – 1998 р. –
2000 р.;
- етап підтримки та розвитку науково-дослідницької діяльності та післядипломної освіти
викладачів – 2000 р. – 2006 р.
На наш погляд, позитивним і корисним для української системи професійно-педагогічної освіти
України є досвід Автономного університету Сакатекаса щодо розробки власного курікулуму за
допомогою таких новітніх прогресивних теорій, як курікулярна теорія, інституційна теорія, теорія
культури тощо, які дозволяють точно спланувати навчальний процес відповідно до сучасних
соціально-культурних та економічних вимог даного регіону.
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Жижко О.А. Куррикулум в образовательной деятельности ведущих университетов Мексики.
В статье рассмотрена куррикулярная структура ведущих университетов Мексики на примере
Автономного университета Сакатекаса, роль куррикулума в образовательной деятельности
данного учебного заведения, которое, кроме других важных функций, занимается профессиональнопедагогической подготовкой учителей. С точки зрения автора, является позитивным и может быть
актуальным для использования в украинской образовательной системе опыт Автономного
университета Сакатекаса в разроботке куррикулярного проекта с помощью таких прогрессивных
теорий как куррикулярная теория, институционная теория, теория культуры, которые позволяют
точно спланировать учебный процесс, согласно современным социально-культурным и
экономическим требованиям данного региона.
Zhyzhko O.A. Curriculum in the education activity of important Mexican universities.
The article deals with the analysis of the curriculum structure of Mexican universities using the example of
the Autonomy University of Zacatecas, the role of curriculum in the education activity of this institution, one
of which functions is teacher training. Author’s opinion is that the Autonomy University of Zacatecas
experience of the curriculum building using the progressive theories of curriculum, of institutions, of culture,
which help to plan educational process according to modern social, cultural and economic demands of the
region, is positive and could be used in the education system of Ukraine.
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РОЛЬ ПИСЬМА У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
У статті розглядається письмо як один з видів мовленнєвої діяльності не менш значущий,
порівнюючи з усною комунікацією. Для розуміння змісту написаного необхідно дотримуватися не
лише орфографічних, але й граматичних, пунктуаційних, стилістичних норм. Тому в статті
розглянуто проблему навчання письма іноземною мовою, його місце в процесі навчання. Також
пропонується класифікація етапів навчання письма та його видів.
Письмо – один із чотирьох видів мовленнєвої діяльності (МД), що формує комунікативну систему
людини і забезпечує її різноманітне соціокультурне буття, до того ж воно, як самостійна МД, є
найбільш важкою. Формування цього вміння, особливо на іноземній мові, вимагає більше підготовки
та зусиль. Проблема навчання письма й писемного мовлення іноземною мовою висвітлена в працях
багатьох вчених методистів (Р.І. Похмєлкіна; Г.Ф. Демиденко; А.А. Абрамова; Г.Г. Бедросова;
Є.П. Калініна; Т.М. Єналієва; К.П. Ященко; Т.І. Лєоньєва; А.І. Янісів; Л.І. Разіна; Р.І. Азізов;
Т.В. Глазунова; І.М. Мельник; Е.В. Пинська). Проте залишається недостатньо розробленою,
теоретично та практично обґрунтованою роль та місце письма серед інших видів МД у процесі
навчання іноземної мови.
У методичній та дидактичній літературі використовуються терміни, що відносяться до
вищезазначеного вміння, а саме, "письмо", та "писемне мовлення". Цей розподіл у термінології
пов'язаний зі специфічними особливостями процесу навчання письма, який має два етапи. Перший,
тобто "письмо" – це оволодіння технікою використання графічної та орфографічної системи мови,
тобто написання букв, складання з букв слів, словосполучень, виразів. Другий, тобто "писемне
мовлення" – це оформлення письмових висловлювань, вираження думки на основі лінгвістичних
одиниць. Більшість авторів, які використовують термін "письмо", найчастіше за все припускають
його технологічний аспект, тобто письмову фіксацію знаків мови, тоді як термін "писемне мовлення"
сприймається як процес, що виражає думки того, хто пише. Або, за виразом І.Л. Бім, писемне
мовлення це відносно самостійний вид мовленнєвої діяльності, що спрямований на вираження думок
у письмовій формі [1: 5-12]. У нашій роботі термін "письмо" використовується в більш ширшому,
узагальнюючому значенні, яке об’єднує в собі етапи оволодіння графікою та орфографією на рівні
навичок, та послідовне оволодіння мовленнєвими уміннями, як засобом комунікації. Саме таке
значення було обране у відповідності до мети запропонованої роботи, а саме, теоретично довести та
обґрунтувати значущість письма у процесі навчання іноземної мови.
Ставлення до використання письма в навчанні іноземної мови не завжди було та залишається й досі
однозначним. Процес перетворень, становлення та укріплення статусу письма серед інших видів
мовленнєвої діяльності можливо поділити на три умовні етапи. Перший етап характеризується повною
відмовою від письма і передбачення опори виключно на усні методи навчання, тобто письмо
протиставляється усному мовленню. Процес навчання іноземної мови довгий час залишався
усномовним за своїм характером. Писемне мовлення за своїм походженням слідує за усним мовленням
[2: 176], тому йому й було надано лише другорядну роль у процесі навчання. Письму не приділялось
окремої уваги, воно виконувало функцію допоміжного засобу [3: 68-82], тобто закріплювача усіх видів
мовленнєвих знань, умінь та навичок. Такий статус письма був викликаний неприйняттям писемної
мови та пануванням усного мовлення. Вважалось, що людина володіє іноземною мовою, якщо може
вільно спілкуватися на ній із носіями мови, а письмо лише виступає як засіб фіксації усного
висловлювання [4: 76; 5: 96] Таке трактування письма спростило його статус та призвело до
оволодіння лише графікою, орфографією та пунктуацією.
З розвитком культури письма, комунікації, компьютерізацією, письмо поступово з допоміжного
засобу починає виступати як одна з цілей навчання іноземної мови. Це другий етап, тобто відновлення
письма серед цілей навчання. Як підкреслюють деякі методисти, психологи, використання усного
засвоєння матеріалу в письмовій формі сприяє його закріпленню й активізації. У результаті взаємодії
слухового, зорового, кінестетичного аналізаторів при письмі навчальний матеріал засвоюється краще,
оскільки в свідомості складається значно більш повна картина мовного явища, що вивчається. Але не
дивлячись на визнання необхідності вивчення іншомовного письма, в дійсності, ця сторона навчальної
діяльності все ще недооцінюється. Письмо значною мірою використовується як засіб закріплення усно
вивченого матеріалу або як засіб контролю знань, вмінь та навичок. У той же час мало уваги
приділяється розвитку продуктивного писемного мовлення. Третій етап – порівняння усного мовлення
і письма. Письмо розглядається як специфічний, необхідний засіб комунікації, що відповідає сучасним
потребам . Так сучасні науковці, такі як І.О. Зимня, Ю.І. Пассов та ін. виділяють дві форми
спілкування: усну та письмову [6: 159; 7]. Ці дві форми спілкування не є замкнутими системами, вони
тісно пов’язані між собою і постійно проникають одна в одну, але, зрозуміло, що кожна з них має
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властиві лише їй особливості. Так письму, як виду МД притаманні наступні особливості. Перша
особливість полягає у специфіці комунікативного акту, який реалізується за допомогою письма. На
відміну від усного мовлення, при писемному мовленні, специфіка, полягає у відсутності
безпосереднього контакту із співрозмовником. У того, хто пише, немає можливості коректувати свою
мовленнєву поведінку у відповідності до реакції співрозмовника. У той же час, це більш уповільнений
процес, що дає можливість зосередити більше уваги на етапах його здійснення.
Письмо є одним із засобів подолання психологічного бар’єру. Так, в процесі написання учень
звільняється від почуття дискомфорту, скутості, він може більш спокійно вибирати необхідні мовні
засоби для максимально повного відтворення власних думок. Це виводить ще одну особливість
письма, а саме свідомість (Л.С. Виготский, Ю.І. Пассов) [2; 8]. У того, хто пише, на відміну від того,
хто говорить, є час для більш ретельного опрацювання змісту, логічної структури та форми тексту.
Більша свідомість письма, можливість ретельного опрацювання змісту, логічної структури та
форми тексту дає можливість використання більш складних граматичних структур та лексики, яка
може використовуватися лише при письмі.
Ще однією особливістю письма, безсумнівно вважається його графічне оформлення, фіксування
внутрішнього промовляння у графічних знаках (Л.С. Виготський) [2: 312]. Графічний запис передбачає
в того, хто пише, наявність навичок та вмінь орфографічного та синтаксичного оформлення тексту.
Говорячи про специфічні риси письма, не можна не звернути увагу на зв'язок письма з іншими
видами мовленнєвої діяльності. Порівнюючи письмо з іншими видами мовленнєвої діяльності за
критеріями І.О. Зимньої, для визначення спільності та відмінності між цими видами мовленнєвої
діяльності, то можна зробити висновок, що, як продуктивний (інколи репродуктивний), вид
мовленнєвої діяльності письмо має багато спільного з говорінням (на противагу рецептивним –
читанню та аудіюванню) [6]. За характером ролі, яку письмо й говоріння виконують у процесі
спілкування, вони належать до ініціальних видів мовленнєвої діяльності, за характером їх зовнішнього
вираження вони належать до зовнішньо виражених видів діяльності, за характером зворотного зв’язку,
який регулює ці процеси, їх спільність полягає в тому, що в обох цих видах мовленнєвої діяльності
здійснюється зворотній зв’язок за допомогою м’язів між органом-виконавцем (артикуляційний апарат,
рука, яка пише) та ділянкою головного мозку, яка відповідає за організацією цієї дії. Але за характером
мовленнєвого спілкування письмо схоже з читанням, тому, що обидва види мовленнєвої діяльності
реалізують писемне спілкування. За способом формування та формулювання думки письмо
відрізняється від усіх видів мовленнєвої діяльності: воно характеризується зовнішнім писемним
способом формування та формулювання думки, в той час, як говоріння - зовнішнім усним, читання та
аудіювання – внутрішнім. Відомо, що письмо, на відміну від усного мовлення, позбавлене
безпосереднього слухача та таких допоміжних екстралінгвістичних засобів оформлення мовлення, як
міміка, жести, інтонація. Що змушує на письмі притримуватися більш чіткої послідовності,
планування, розгорнення та закінченості висловлення? Те, що при усній формі може бути подане не
повними фразами, окремими словами, натяками, інтонацією, жестами, на письмі має своє повне
розгорнуте відображення. Письмо має бути максимально чітким, прозорим та розгорнутим. У той же
час, можливо сказати, що письмо тісно пов’язане з читанням. В основі письма, як і читання лежать,
одні й ті ж самі графічні знаки, правила їх з’єднання в слова, аналогічні психічні механізми. Як і
читання, письмо припускає запам’ятовування графічних признаків букв і слів, осмислення
звукобуквених зв’язків, приговорювання мовлення що, фіксується або вже є зафіксованим на письмі.
Очевидно, що вміння письма і читання, корелюють, а іноді і співпадають одне з одним [7: 224]. Ось
чому навчання письма і читання відбувається паралельно або майже паралельно. І якщо навчання
читання починається з навчання техніки читання, то навчання письма – з техніки письма. Не слід при
цьому забувати, що навчання письма значно складний та трудомісткий процес. І це зрозуміло, оскільки
читання – це повна рецепція, прийняття продукції, що була створена іншими, а письмо – породження
власної продукції, тобто повна продукція. Не слід також забувати, що інколи письмо носить і
репродуктивний характер, наприклад, переписування чогось вже написаного кимось іншим,
заміна/вставка лексичних одиниць, зміна граматичної форми, звуження та розширення речень і таке
інше. В. Тарнопольский відкидає такі випадки репродукції, говорячи, що навіть дослівне відтворення
усного мовлення на письмі неможливо назвати чистою репродукцією, адже той, хто пише, намагається
передати усне мовлення у відповідності до вимог письма (усунення пауз, повторів, скорочень, зв’язок
слів і таке інше). Він виділяє це як творчий процес, частково продуктивний.
Ми не відмовляємось від такого виду письма, як репродуктивне письмо. Та навіть навпаки, слід за
Л.К. Мазуновою, намагаємося виділити такий тип письма як окремий. Тобто, вже відомі два базові
типи письма, про які йшлося вище: техніка письма та писемне мовлення, розширюються додаванням
ще двох видів письма – письмо-репродукція та письмо-трансформація. Таким чином, у відповідності
до запропонованих Л.К. Мазуновою видів письма, виділяємо наступні етапи навичок та умінь розвитку
письма: письмо-фіксування, тобто техніка письма (графіка, орфографія і каліграфія), письморепродукція, письмо-трансформація, письмо-продукція [9: 70-74].
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Необхідність оволодіння чотирма базовими видами письма, що забезпечують реалізацію основних
його функцій, забезпечує плавний перехід від простого виду письма до більш складного. Відбувається
поступове оволодіння письмом, відповідно, вищезазначені види письма це ієрархічні етапи оволодіння
та розвитку письма, процеси його формування (див. таблиця 1.1).
Таблиця 1.1
Етапи оволодіння письмом
рівні оволодіння письмом
І етап

умовно-нульовий

ІІ етап

рецептивно-репродуктивний

ІІІ етап

продуктивний

вид письма
письмо фіксування
письмо-репродукція
письмо-трансформація
письмо-продукція

Дамо визначення, характеристику кожному з цих видів письма, та їх функцію. Перший етап
оволодіння письма передбачає оволодіння технічним умінням коректного письмового фіксування
своїх та чужих усних висловлювань за допомогою графічної системи іноземної мови. Цей перший
етап та перший вид письма, має назву – письмо-фіксування. Це так званий "умовно нульовий рівень"
(визначення Л.К. Мазунової) оволодіння письмом іноземною мовою [9: 70-74]. "Нульовий", оскільки
студенти тільки розпочали навчання іноземної мови; "умовно" оскільки студенти вже мають певні
вміння та навички. На цьому етапі забезпечується вміння коректно фіксувати свої та чужі усномовленнєві висловлювання, при чому письмо освоюється виключно з технічного боку – графіка,
тобто притаманні закономірності накреслення літер (каліграфія), а також орфографія та пунктуація.
Поряд із каліграфією, в процесі фіксування іншомовних висловлювань засвоюються не лише
ментальні соціокультурні норми письма, але й орфографія та пунктуація. Також за допомогою письма
фіксування виконується закріплення мовних знань та вмінь. Отже першою функцією письма є
функція графічного фіксування. Спочатку стимулюється письмо-фіксування інформації, що
сприймається візуально, потім графічне фіксування, яке ускладнюється різноманітними завданнями
(наприклад: знайти та підкреслити, вставити, виписати та інше). Далі стимулюється письмове
мовленнєве вміння та розвиваються навички більш складної функції письма – дослівне та вибіркове
графічне фіксування знайомого (прочитаного) або незнайомого тексту, що звучить. Це досягається за
допомогою навчально-тренувальних, контрольних диктантів різної складності.
Досягнення належного рівня сформованості навичок графіки, орфографії та практичного
володіння правилами пунктуації, що формують вміння технічного письма, є основою для переходу на
новий етап розвитку письма.
Другий, рецептивно-репродуктивний етап складніший та об’єднує в собі два види письма –
письмо-репродукція та письмо-трансформація. Мета цього етапу – оволодіння жанрами вторинного
письма, компресованого письма. [9: 70-74].
Письмо-репродукція передбачає володіння вміннями реконструювання, складання вторинного
письмового продукту, який є ідентичним за заданими параметрами похідному, що подається зорово
(читання) або на слух (аудіювавння). Письмо-трансформація передбачає оволодіння вміннями
реконструювання готового письмового продукту з подальшим жанрово-стильовим варіюванням. На
відміну від письма-репродукції, коли на основі кимось запропонованого писемного продукту з ним
відбуваються всілякі маніпуляції, видозміни, реконструкції, письмо-трансформація передбачає
створення власного писемного продукту. Але поки що він є лише вторинним, тобто з основи береться
лише зміст, а наповнення повністю змінюється.
Для правильного мовного оформлення письмових висловлювань потрібно сформувати дії, які
слугували не лише засобом оформлення мовлення, але й апаратом розумово-мнімічних процесів. До
таких дій, які в процесі тренування переходять у внутрішні розумові операції, можливо віднести вибір
(добір), звіряння (співставлення), протиставлення, диференціацію, складання цілого з частин,
комбінування, заміну, будування за аналогією.
Для використання мовних кліше, формул, типових для тієї чи іншої форми письмової комунікації,
необхідно сформувати та довести до певного рівня досконалості дії за аналогією, відбору,
комбінування, звіряння. Формування механізму розгортання висловлювання передбачає навчання
діям за аналогією, розширення, трансформації, заміни, об’єднання, складання цілого з частин,
комбінування. Для використання прийомів компресії необхідно оволодіти діями розчленування,
диференціації, трансформації, об’єднання. Саме не цьому етапі доцільне навчання діловому письму,
в якому мінімізований творчий компонент, та розповсюджене заповнення стандартизованих бланків,
формулярів, таблиць.
Найскладніший та більш творчий – це останній етап розвитку письма – письмо-продукція (творче,
креативне письмо). Мета цього етапу – складання власного творчого тексту, розвиток вміння, що
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забезпечує соціокультурно та лінгвістично прийнятне самовираження особистості засобами писемної
мови. [9: 70-74].
Зрозуміло, що запропоновані вище етапи оволодіння письмом розраховані не на один рік навчання і
письмом-продукцією студенти користуватимуться в повному обсязі лише на останньому році
навчання.
Виходячи з цього, можливо зробити розподіл таким чином, що на першому році навчання студенти
приступають до першого етапу – письмо фіксування, на другому – до рецептивно-репродуктивного
етапу, а саме, до письма-репродукції, на третьому продовжують рецептивно-репродуктивний етап, але
опановуючи письмо-трансформацію, та на четвертому переходять до письма-продукції. Та все ж таки,
ми не погоджуємося з такою градацією. На нашу думку, доцільно проводити навчання письма не
поетапно, з поступовим введенням наступного виду письма, а таким чином, щоб всі ці види та етапи
письма перетиналися та взаємодіяли між собою. Це дасть можливість для більш детального
опрацювання кожного з них. Таким чином, беручи до уваги те, що на першому році навчання
неможливе різке членування етапів навчання письма, виділяємо перший етап навчання письма, а саме
- письмо-трансформація як окремий. Щодо другого та третього етапів та, відповідно видів письма,
письмо-репродукція, письмо-трансформація та письмо-продукція, то ознайомлення з ними
відбувається поступово, в довільному порядку. Так, після оволодіння студентами навичок графіки та
орфографії можливий перехід до письма-продукції на елементарному рівні, а потім до письмарепродукції та знов до письма продукції й так далі. Але ця теоретично розроблена проблема вимагає
подальшого практичного дослідження.
Отже, можемо констатувати, що не дивлячись на те, що письмо в програмах для вузів і заявлено як
одна з цілей навчання іноземної мови, реально продовжує залишатися тим же допоміжним засобом,
закріплювачем формально-мовної сторони іноземної мови, надійним способом діагностування й
контролю мовних навичок і мовних умінь. Хоча ці умови і сприяють розвитку власне письма як
самостійного виду МД, але, безумовно, далеко не достатні для розвитку складних його рівнів.
Використання письма не в основній функції, а лише в побічній, другорядній, не забезпечує його
розвитку як самостійного виду МД.
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Загорулько И.В. Роль письма в процессе обучения иностранному языку.
В статье рассматривается письмо, как один из видов речевой деятельности, не менее значимый по
сравнению с устной коммуникацией. Для понимания смысла написанного необходимо
придерживаться не только орфографических, но и грамматических, пунктуационных,
стилистических норм. Поэтому в статье автор рассматривает проблему обучения письму на
иностранном языке, его место в процессе обучения. Также предлагается классификация этапов
обучения письма и его видов.
Zagorulko I.V. The role of writing in foreign language learning process.
In the article, the writing as one of kinds of speech activity not less significant in comparison with the oral
communications is considered. For understanding of written sense, it is necessary to abide not only spelling,
but also grammatical, punctuation, stylistic norms. Therefore, in article the author considers the problem of
forming writing habits and skills in foreign language, the place of writing during learning process. The
classification of grade levels of writing and its types also are offered.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕРЕВАГ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
У статті розглянуто переваги модульно-рейтингової технології навчання, які пропонуються різними
дослідниками цієї проблеми, в порівнянні з традиційною. Обґрунтовано доцільність її використання у
вищих закладах освіти. Аналіз свідчить, що цей напрям нині є пріоритетним у педагогічній науці.
За останні роки зросла кількість праць, присвячених упровадженню модульних технологій
навчання й рейтингових систем контролю та оцінювання знань студентів. Це свідчить про
пріоритетність цього напряму в педагогічній науці.
Сучасні підходи до проблеми впровадження модульно-рейтингової технології навчання та
контролю засвоєння знань, зокрема, щодо соціальної зорієнтованості змісту, вивчення умов її
застосування, як передумови розбудови системи підготовки військових фахівців та її інтеграції з
новаторським потенціалом вищої школи означені у програмі, навчально-методичній літературі та
публікаціях І. Біжана, С. Залкіна, В. Карпенко, Б. Найденова, Ю. Приходько, А. Челпанова (з питань
організації навчально-виховного процесу у вищому військовому навчальному закладі за модульним
принципом); В. Афанасенко, М. Деменко, А. Кривошелика, Е. Лусса, М. Нещадима, Я. Подоляка,
В. Талалаєва (з питань організації контролю засвоєння знань щодо використання модульнорейтингової технології навчання).
Оптимізації й інтенсифікації процесу навчання присвячені фундаментальні роботи
Ю. Бабанського, формуванню педагогічної майстерності вчителя – І. Зязюна, організації навчального
процесу у вищій школі – С. Архангельського, А. Вербицького, Л. Ітельсона, А. Петровського,
А. Алексюка, керівництва навчальним процесом – В. Беспалько, О. Савченко, Н. Тализіної,
П. Фролова. Питання професійної підготовки фахівців, побудови моделей фахівців аналізуються
Г. Бокаревою, В. Масловим, В. Пікельною, О. Лебедєвим, Л. Йовайшою, К. Пошкусом, Г. Сериковим,
Є. Смирновою, Н. Тализіною, В. Ягуповим, О. Барабанщиковим і М. Феденко. Активізація через
мотивацію навчання розглядається в працях інших дослідників. Концептуальні положення про
сутність педагогічного процесу розроблялись С. Гончаренком, В. Масловим, О. Савченко,
С. Сисоєвою, В. Сухомлинським.
Деякі аспекти педагогічної технології у вищий школі узагальнив В. Безпалько. Він розробив
комплекс засобів педагогічної технології для вищої школи та шляхи її практичного застосування.
Серед сучасних дослідників, котрі працюють в Україні, варто виділити наукові праці І. Підласого.
Вони присвячені проблемі технологій дидактичного процесу. Деякі питання педагогічної технології
вищої школи досліджували відомі українські вчені А. Алексюк, В. Бондар, Є. Березняк, Я. Бурлака,
С. Гончаренко, І. Зязюн, Б. Кобзар, В. Мадзігон. О. Мороз, Н. Ничкало, М. Стельмахович,
М. Чернінський. М. Ярмаченко та ін.
Серед великої кількості розробок новітніх технологічних структур у сфері освіти оригінальними
та змістовними визнані модульні технології навчання для середньої освіти (К. Вазіна, Дж. Рассел,
П. Юцявічене), для вищої освіти (А. Алексюк, А. Гуцинськи, Г. Овенс, Є. Сковін, П. Третьяков).
Певне історико-теоретичне обґрунтування в галузі професійно-технічної та вищої технічної освіти
має принцип модульності, реалізація якого характеризується міждисциплінарністю та
багатоаспектністю (В. Огнев’юк та А. Фурман).
Модульно-рейтингова технологія має суттєві переваги над іншими системами навчання й доцільна
для впровадження в навчально-виховний процес у вищих навчальних закладах.
1. Дозволяє відмовитися від заліково-екзаменаційної сесії, що інтенсифікує процес навчання,
підвищує якість навчання й водночас дозволяє найбільш об'єктивно оцінювати рівень знань,
умінь і навичок студентів. У навчальному процесі доцільне використання рейтингової оцінки
знань, навичок і вмінь студентів, адже суть її полягає у приписуванні кожній з умовно виділеної
суми знань і вмінь певної кількості залікових одиниць, сумарний результат яких визначає рейтинг
знань студентів та оцінку їхньої праці на іспиті. Систематичність контролю за навчальнопізнавальною діяльністю досягалася за рахунок різноманітних засобів (співбесіди, усного
спеціального опитування, письмових контрольних робіт, оцінювання роботи на практичних
заняттях, перевірка практичних навичок за допомогою тестів), а також поточного та підсумкового
контролю. Упровадження модульно-рейтингового контролю успішності показало: за рівних умов
студенти, що навчаються згідно з експериментальною програмою, за однаковий час здобувають
порівняно більше знань, навичок і вмінь із навчального предмета, розвивають здатність творчо
використовувати здобуті знання, навички та вміння для вирішення аналогічних (але не тотожних)
і нестандартних задач [1: 10].
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2.

Дає можливість скоротити в більшості випадків час на з'ясовування готовності студентів до
занять. Зацікавленість студентів у максимально можливій для них рейтинговій оцінці "націлює"
їх на сумлінну працю в процесі підготовки до заняття. Готовність же до занять тих студентів, які
змирилися з тим, що взагалі не одержать оцінку за рейтингом, можна перевіряти в
індивідуальному порядку, не скорочуючи для більшої частини студентів час, що виділяється на
самостійну роботу. Це сприяє, з одного боку, відходу від традиційних методів роботи, а з другого
– дозволяє при безупинному контролі більше довіряти студенту, не піддаючи сумніву факт його
підготовки до заняття.
3. Дозволяє одержувати достатньо об'єктивну інформацію про ступінь успішності навчання
студентів, адже через два-три місяці можна побачити результати успішності й зробити відповідні
висновки щодо ефективності застосованих форм і прийомів контролю.
4. Усуває негативні сторони зрівняльної системи навчання. У результаті зникають усереднені групи
відмінників, хорошистів і т.д. Замість них з'являються "перший", "п'ятий", "сотий". Визначення
рейтингу дозволяє також знижувати можливість одержання незаслуженої (випадкової) оцінки з
досліджуваної теми, оскільки рейтинг ураховує роботу студента протягом півріччя.
5. Призводить до змагання в навчальному процесі, істотно стимулює прагнення студентів до
надбання знань, що призводить до підвищення якості підготовки спеціалістів. Це дозволяє
виховувати конкурентноздатну особистість, яка буде здатна діяти в складних соціальноекономічних умовах.
6. Сприяє систематичності навчальної діяльності студентів, збільшується питома вага самостійної
роботи та ефективність керівництва нею з боку викладача. Позитивні зміни, які відбуваються в
діяльності студентів і викладачів, спричинюють зростання високих оцінок при модульній
організації навчання.
7. Сприяє зростанню здатності студентів адекватно сприймати завдання для виконання обов’язків.
Це дозволяє сформувати почуття відповідальності у студентів.
8. Дає можливість переживати почуття успіху в студентів за своєчасне виконання завдань (на
емоційно-оціночному рівні), що, в свою чергу, приносить радість від самого процесу навчання.
9. Сприяє формуванню умінь у постійному самовихованні та самоосвіті (на вольовому рівні).
Механізми реалізації властивостей самоорганізації та саморозвитку процесу навчання по суті
розкриваються у вимогах відомого принципу дидактики свідомості та активності студентів у
навчанні. Неважко побачити, що умови активізації пізнавальної діяльності студентів найтіснішим
чином пов'язані з умовами успішного протікання фаз навчання. Тому до цих умов ми зараховуємо
такі чотири: 1) формування в студентів навичок аналізу навчальної інформації (завдання);
2) формування в студентів навичок самоуправління процесом навчання; 3) формування в
студентів мотивів діяльності; 4) організація процесу навчання на основі його нелінійного
структурування [2: 56].
10. Дозволяє на 40 % скоротити час, який відводиться на проведення навчальних занять під
керівництвом викладача, збільшивши тим самим бюджет часу на самостійну роботу слухачів.
11. Забезпечує демократичний – "прозорий" характер оцінювання знань студентів.
12. Враховує індивідуальні можливості та психологічні властивості студентів засобами неперервного
контролю.
13. Дозволяє студенту визначати темп проходження навчальної програми, широкі можливості
прискорення або сповільнення в самоорганізації навчання.
14. Підвищує контакт між педагогом і студентами. Роль педагога у процесі модульного навчання
набуває нових рис: взаємодія викладача та студента відбувається в режимі суб’єкт-суб’єктних
відносин. Викладач отримує можливість виконувати роль координатора, помічника. У нього
з’являється більше часу для стимулювання та підтримки мотивації навчання, особистих контактів
зі студентами у процесі навчання [3: 34].
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
цілісного функціонального циклу навчального модуля. Саме це дає підстави визначити її як
інноваційну, і що комплексно (теоретично і практично, культурно й соціально, дидактично і
психологічно) розвиває національну освіту в напрямі гуманізації та 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.
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Иванцова О.П. Анализ преимуществ модульно-рейтинговой технологии обучения.
В статье рассматриваются преимущества модульно-рейтинговой технологии обучения, которые
предлагаются различными исследователями данной проблемы, в сравнении с традиционной.
Доказывается целесообразность её использования в высших учебных заведениях. Анализ доказывает,
что сейчас это направление есть приоритетным в педагогической науке.
Ivantsova O.P. Analysis of the advantages of the modular-rating technology of studying.
Advantages of the modular-rating technology of studying examined by many scientists are considered in the
comparison with the traditional one. Expedience of its use in higher educational establishments is proved.
Analysis proves the priority of this trend in the pedagogical science.
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УДК 371.3: 811.1
Т.В. Литньова,

аспірант
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ПОНЯТІЙНОГО ЗМІСТУ ЦІЛЬОВОГО КОМПОНЕНТА НАВЧАННЯ
ІНОЗЕМНИХ МОВ
У статті здійснюється контент-аналіз дефініцій термінів "ціль", "задача" у методичній літературі
та програмах з іноземних мов для середніх шкіл з метою розмежування суміжних понять. Аналіз
ґрунтується на конкретно-історичному підході. Розкривається зміст цілей навчання іноземних мов
відповідно до проекту державного освітнього стандарту.
Зважаючи на сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її до європейського та світового
простору, значно зросла роль вивчення іноземних мов. Сьогодні, порівняно з минулими роками, наша
держава почала ставити зовсім інші цілі стосовно опанування цих мов. Їх вільне використання
вимагається вже не лише від перекладачів і викладачів іноземних мов, а й від більшості фахівців
середньої та вищої ланки, яким все частіше доводиться стикатися з іншомовною інформацією та її
носіями в силу своїх професійних обов’язків.
Така масова потреба у знанні іноземних мов вимагає розширення функцій іноземної мови як
навчального предмета і, відповідно, уточнення цільового компонента її вивчення. Тим часом нинішні
результати навчання, на думку багатьох методистів, викликають занепокоєння і не відповідають
сучасним потребам та вимогам [1: 11]. Існує нагальна потреба в посиленні уваги до розгляду цілей
навчання, що передбачає вивчення, аналіз та врахування вже існуючого досвіду їх постановки і зміни,
а також конкретизацію й оновлення цих цілей на сучасному етапі розвитку суспільства. Цілком
погоджуємося з думкою Г.В. Рогової та І.М. Верещагіної, що "від глибини і точності розуміння цілей
навчання ... буде залежати тактика навчання іноземних мов" [2: 23], зокрема пошук оптимальних
шляхів удосконалення процесу навчання. Особливо актуальною проблема цілей іншомовної освіти
стає сьогодні у зв’язку із запровадженням компетентнісного підходу до навчання іноземних мов.
Проблема цілей навчання іноземних мов учнів середніх шкіл розглядається у дослідженнях таких
вітчизняних учених, як В.Д. Аракін, П.О. Бех, О.Б. Бігич, І.Л. Бім, Н.В. Борисова, І.М. Верещагіна,
Н.Д. Гальськова, Р.Ю. Мартинова, О.О. Миролюбов, О.І. Москальська, С.Ю. Ніколаєва, Ю.І. Пасов,
О.О. Першукова, В.М. Плахотник, І.В. Рахманов, Г.В. Рогова, І.Д. Салістра, О.М. Соловова,
В.С. Цетлін, Л.В. Щерба. Ці дослідження присвячуються переважно методичним основам навчання
іноземних мов. Разом із тим, значно менше уваги приділяється розгляду змісту понятійнокатегоріального апарату.
З огляду на це мета статті – на основі аналізу сутності понять "ціль" ("мета"), "задача", "практична
ціль", "виховна ціль", "розвиваюча ціль", "освітня ціль" розмежувати поняття "ціль" і "задача".
Ціль – поняття міждисциплінарне. Філософська наука розглядає його як ідеальний, наперед
визначений діяльністю мислення результат, заради досягнення якого здійснюються ті чи інші дії або
види діяльності, а також як їх ідеальний, внутрішньо спонукальний мотив [3; 4]. У такому контексті
заслуговує на увагу думка В.І. Шинкарука, який стверджує, що людська діяльність спрямована на
перетворення дійсності відповідно до усвідомленої людиною потреби [5]. Ціль, на думку деяких
філософів (І.Т. Фролов, В.І. Шинкарук), визначає і спрямовує цю діяльність, пронизує практику як
внутрішній закон, якому людина підкорює свою волю й енергію [4; 5].
У філософському енциклопедичному словнику за редакцією Є.Ф. Губського, Г.В. Корабльової,
В.А. Лутченко "ціль" трактується інакше: "... уявна і бажана подія або стан, здійснення яких є
проміжною причинною ланкою на шляху до цілі як антиципованого уявлення результату нашої дії"
[6: 506]. Автори цього визначення розширюють це поняття вказівкою на те, що можливість
досягнення певної мети може передбачатися лише остільки, оскільки наявна можливість
цілепокладального втручання людини у причинно-наслідкові явища природи.
На основі проаналізованих нами філософських джерел можемо зробити висновок, що категорія
"мета" у філософському плані походить від таких понять, як "причинність", "причина" і "наслідок",
"потреба", "мотив", "результат", і визначається як передбачення у свідомості результату людської
діяльності, спрямованої на перетворення дійсності відповідно до усвідомленої людиною потреби.
У психології одні вчені визначають ціль із позицій формального опису кінцевих ситуацій, досягти
яких прагне кожна саморегулююча функціональна система; інші розглядають ціль як результат, що
визначає деякі аспекти психофізіологічних механізмів регуляції цілеспрямованих актів поведінки
людини [7: 10].
В "Українському педагогічному словнику" за редакцією С.У. Гончаренка зазначається, що "мета
(ціль) навчання – ідеальне передбачення кінцевих результатів навчання; те, до чого прагнуть учитель,
© Литньова Т.В., 2007
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учні" [8: 205]. Подібне до цього визначення пропонує М.Д. Ярмаченко: "Ціль (мета) – ідеальне,
мислене, уявне передбачення результату дійсності" [9: 484]. Він акцентує увагу на залежності змісту
цілі від об’єктивних законів дійсності, реальних можливостей суб’єкта та використовуваних засобів.
Учений висловлює думку, аналогічну думці філософів І.Т. Фролова і В.І. Шинкарука, яка полягає в
тому, що ціль як безпосередній мотив спрямовує і регулює людську діяльність.
Спираючись на подані вище визначення, можемо зробити висновок, що ціль є: 1) наперед
визначеним ідеалом, до якого людина прагне; 2) внутрішньо спонукальним мотивом діяльності;
3) здобутим на кінцевому відрізку діяльності результатом.
О.В. Скрипченко, Т.М. Лисянська і Л.О. Скрипченко у "Довіднику з педагогіки та психології"
пояснюють мету як "... те, на що спрямована діяльність і що повинно складати її прямий результат"
[10: 84]. Ми вважаємо це визначення дещо спрощеним за формулюванням, хоча за змістом воно
відповідає дефініціям, запропонованим С.У. Гончаренком і М.Д. Ярмаченком.
У процесі проведеного аналізу поняття "ціль" звертає на себе увагу синонімічність термінів "ціль"
і "мета". "Словник української мови" в 11 томах за редакцією В.І. Білодіда і "Великий тлумачний
словник сучасної української мови" за редакцією В.Т. Бусела також визначають поняття "мета" і
"ціль" як синоніми. Проте деякі педагоги та психологи наповнюють поняття "ціль" і його відповідник
"мета" дещо різним змістом або диференціюють їх. В.І. Бондар розглядає ціль як "... те, що ставиться,
задається, приймається як напрямок руху до мети, забезпечує спрямованість діяльності". Мета – це
"передбачення головного очікувального результату будь-якого виду діяльності" [7: 11]. У нашому
дослідженні сутності цільового компонента іншомовної освіти ми дотримуємося тієї точки зору, що
ці поняття є синонімами. Натомість необхідно розводити поняття "цілі" і "задачі" навчання.
Історія становлення змісту понять "ціль" і "задача" засвідчує, що вони виступають то як синоніми,
то як поняття, які хоча й диференціюються, проте не досить чітко. Так, наприклад, у програмі з
німецької мови для середньої школи з російською мовою викладання (1933 р.) взагалі не знаходимо
терміна "цілі", натомість у заголовок програми винесений термін "Задачі курсу іноземної мови й
організація його викладання". У програмі з іноземних мов для початкової і середньої школи (1935 р.)
та програмах для середніх шкіл (1938 р., 1943 р., 1947 р.) застосовується слово "задачі" стосовно
вивчення іноземних мов, а поняття "ціль" зустрічаємо у сполученні "цілі ввідних уроків". Програма з
іноземних мов для середньої школи (1953 р.) використовує обидва поняття: "освітні та виховні цілі" і
"практична задача". Таким чином, складається враження, що поняття "цілі" розглядається вужче (як
цілі уроку), а термін "задачі" використовується як більш широке поняття.
Необхідно зазначити, що з середини 50-х років ХХ ст. відбуваються певні зміни в розумінні
понять "ціль" і "задача" навчання. У програмах з іноземних мов для середніх шкіл (1955 р., 1959 р.,
1966 р.) слово "цілі" набуває вже більш широкого значення, кореспондується з усім процесом
навчання і вживається у сполученні з визначенням "практичні" (практичні цілі), а значення терміна
"задачі", навпаки, звужується. Він стосується слова "виховні" (виховні задачі). У програмі для
восьмирічної школи (1969 р.) для позначення практичної цілі знову використовується поняття
"задача". Підкреслимо, що на початку 80-х років ХХ ст. автори програм з іноземних мов для середніх
шкіл починають розглядати "практичну, освітню і виховну цілі", а не "задачі". На нашу думку, "цілі"
– загальне поняття. Воно пов’язане з більш глибокою розробкою методологічних основ процесу
навчання і скеровує людську діяльність на майбутній результат. Термін "задачі" є більш конкретним
поняттям, і тому звужує діяльність людини. Так, у програмі для середніх загальноосвітніх шкіл із
викладанням ряду предметів іноземною мовою (1983 р.) акцентується увага на комплексній реалізації
практичної, освітньої і виховної цілей, а слово "задача" взагалі не вживається.
Проаналізовані нами програми з іноземних мов для середніх шкіл дозволяють стверджувати, що
30 – 40-і роки ХХ ст. характеризуються застосуванням поняття "задачі навчання іноземних мов", у
50 – 60-х роках ХХ ст. використовуються обидва поняття ("цілі" і "задачі"), але їх зміст
диференціюється не повною мірою. Щодо 80-х років ХХ ст., то практична, освітня і виховна задачі
називаються "цілями навчання іноземних мов".
Розкриваючи питання розмежування понять "ціль" і "задача", ми не можемо не звернутися до
методичної літератури. ЇЇ аналіз підтверджує зроблені нами висновки про співвідношення понять
"ціль" і "задача". Методичні підручники повністю відображають динаміку смислового навантаження
цих термінів. Так, І.А. Грузинська (1939 р.) і Л.В. Щерба (1947 р.) аналізують "задачі методики
викладання іноземних мов", а не "цілі навчання"; причому в праці "Викладання іноземних мов у
середній школі" (1947 р.) Л.В. Щерба часто вживає словосполучення "практичне, загальноосвітнє і
виховне значення вивчення іноземних мов". В.Д. Аракін (1958 р.) та І.Д. Салістра (1958 р.) виділяють
три задачі: практичну, освітню і виховну. Слово "ціль" вживається у сполученні "ціль уроку". У
"Методиці викладання англійської мови" Б.Ф. Корндорфа (1958 р.) розділ називається "Ціль навчання
іноземної мови в радянській середній школі", а в тексті йдеться про три задачі: практичну, освітню і
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виховну. Проте Б.Ф. Корндорф зазначає, що ці задачі формують загальну ціль навчання іноземної
мови в середній школі.
Слід зауважити, що деякі методисти, розглядаючи практичні, освітні і виховні цілі, об’єднують дві
останні в одну навчально-виховну. Наприклад, О.О. Миролюбов, І.В. Рахманов та В.С. Цетлін
(1967 р.) використовують поняття "ціль" і виділяють дві цілі навчання іноземних мов: комунікативну
і навчально-виховну. Як бачимо, практична ціль починає називатися комунікативною і спрямована на
формування умінь користуватися мовою, що вивчається, як засобом спілкування. Комунікативна ціль,
на думку методистів, визначає увесь навчальний процес, тобто виступає головною, а освітньовиховна – реалізується у процесі досягнення комунікативної цілі. М.Я. Дем’яненко, К.О. Лазаренко,
С.В. Кисла (1976 р.) та Н.І. Гез, М.В. Ляховицький, О.О. Миролюбов, С.К. Фоломкіна, С.П. Шатилов
(1982 р.) також оперують терміном "ціль", проте виділяють не дві, а три цілі: практичну,
загальноосвітню та виховну. Таким чином, підкреслюється загальноосвітня роль іноземних мов.
Заслуговує на увагу точка зору Г.В. Рогової й І.М. Верещагіної (1988 р.), які наголошують на
необхідності досягнення на початковому етапі середньої школи чотирьох цілей навчання іноземних
мов: практичної, виховної, освітньої і розвиваючої. Виділення розвиваючої цілі пов’язане з тим, що в
методичній літературі особливого значення починає набувати важливість і необхідність урахування
мотиваційної й емоційної сфер особистості учня при вивченні ним іноземної мови. Розробляються
прийоми навчання, які дозволяють включати інтелектуальну й емоційну сфери учнів у навчальний
процес, підвищувати мотивацію вивчення іноземної мови.
Отже, як бачимо, якщо в 30 – 40-х роках ХХ ст. у методичній літературі вживається лише термін
"задачі", в 50-х рр. ХХ ст. методисти продовжують його використовувати через відсутність повного
розуміння сутності понять "ціль" і "задача" навчання, то в 60 – 70-х рр. ХХ ст. практична, освітня і
виховна задачі починають розглядатися вже як "цілі навчання іноземних мов". Крім того, в кінці 80-х
років ХХ ст. до практичної, освітньої і виховної цілей додається ще розвиваюча. Таким чином, зміст
поняття "ціль" поглиблюється, розширюється завдяки виділенню не лише практичних результатів, а й
освітніх, виховних і розвиваючих.
У результаті історико-педагогічного аналізу понять "ціль" і "задача" погоджуємося з визначенням
Г.В. Рогової цілі як результату вирішення великої, всеосяжної задачі приведення учня від незнання
іноземної мови до певного оволодіння нею. Ціль досягається шляхом вирішення безлічі конкретних
задач [2: 28]. Звідси випливає, що постановка задач є певним етапом на шляху досягнення загальних
цілей навчання іноземних мов.
У проекті державного освітнього стандарту, запропонованого авторським колективом під
керівництвом доктора педагогічних наук, професора С.Ю. Ніколаєвої, виділяються чотири типи цілей
навчання іноземних мов: практичні, виховні, розвиваючі й освітні. Практичною метою навчання
іноземних мов у межах базового курсу є оволодіння учнями основами іншомовного спілкування, в
процесі якого здійснюються виховання, розвиток і освіта особистості. Ця мета включає вміння:
1) здійснювати усне спілкування в типових ситуаціях навчально-трудової, побутової та культурної
сфер спілкування; 2) розуміти зі слуху основний зміст нескладних автентичних текстів; 3) читати й
розуміти нескладні автентичні тексти різних жанрів та видів з різним ступенем розуміння їх змісту
(читання з розумінням основного змісту; читання з повним розумінням змісту); 4) фіксувати і
передавати письмово елементарну інформацію [11: 4].
Таким чином, сутність практичної мети складають іншомовні мовленнєві вміння у говорінні,
аудіюванні, читанні й письмі, якими повинні оволодіти учні як засобами спілкування.
Дещо по-іншому трактує ціль навчання іноземних мов Ю.І. Пасов. На його думку, ціллю навчання
іноземних мов виступає іншомовна культура, яка означає "... все те, що здатний принести учням
процес оволодіння іноземною мовою в навчальному, пізнавальному, розвиваючому і виховному
аспектах" [12: 31]. Іншомовна культура має соціальний, лінгвокраїнознавчий, педагогічний і
психологічний зміст, що співвідноситься з усіма аспектами навчання. Так, навчальний аспект
відповідає соціальному змісту мети і передбачає оволодіння іноземною мовою як засобом
міжособистісного спілкування в таких функціях:
1) задоволення взаємного або одностороннього інтересу співрозмовників один до одного чи до
об’єктів дійсності (форми спілкування : встановлення відносин та інтерв’ю);
2) необхідність і/або можливість спільних дій чи дій одного із співрозмовників (форми
спілкування: планування спільних дій, одно- або двостороння взаємодія-спонукання);
3) обговорення впливу об’єктів дійсності на співрозмовників (форми спілкування: обговорення
результатів дійсності, дискусія).
Підсумовуючи дослідження Ю.І. Пасова, можемо припустити, що розглянутий навчальний аспект
співвідноситься з визначеною проектом державного освітнього стандарту практичною метою і
виступає складовою іншомовної культури як кінцевої мети навчання іноземних мов.
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Виховання школярів здійснюється через систему особистого ставлення до нової культури і процес
оволодіння цією культурою. Поняття "виховна мета" навчання іноземних мов охоплює виховання:
1) культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі; 2) ціннісних орієнтацій,
почуттів та емоцій; 3) позитивного ставлення до іноземної мови, культури народу, який розмовляє
цією мовою; 4) розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користування нею як
засобом спілкування; 5) таких рис характеру, як доброзичливість, толерантність, колективізм,
активність, працьовитість [11: 4].
Сутність розвиваючої цілі навчання іноземних мов полягає в тому, що у процесі оволодіння
учнями досвідом творчості, пошукової діяльності, усвідомлення явищ як своєї, так і іншої дійсності,
їх подібності та розбіжності передбачається розвиток: 1) умінь переносу знань та навичок у нову
ситуацію на основі здійснення проблемно-пошукової діяльності; 2) мовленнєвих здібностей:
фонетичного та інтонаційного слуху, мовної здогадки, імітації, логічного викладення думок тощо;
3) інтелектуальних і пізнавальних здібностей, а саме: різних видів пам’яті (слухової й зорової,
оперативної та тривалої), уваги (довільної й мимовільної), уяви тощо; 4) готовності вступати в
іншомовне спілкування; 5) готовності до подальшої самоосвіти в галузі володіння іноземними
мовами [11: 4].
Необхідно вказати на деяку розбіжність у сучасних поглядах українських і російських методистів
на виховну й розвиваючу цілі навчання іноземних мов. Якщо Ю.І. Пасов таку особливість, як
розвиток рис характеру (працелюбності, волі, цілеспрямованості, активності), відносить до
розвиваючого аспекту навчання, то в проекті державного освітнього стандарту з іноземної мови,
прийнятого в Україні, вона належить до виховної мети навчання.
Щодо освітньої цілі навчання, то вона передбачає: 1) усвідомлення учнями суті мовних явищ,
іншої системи понять, через яку може сприйматися дійсність; 2) розуміння особливостей свого
мислення; 3) порівняння явищ іноземної мови, що вивчається, з рідною мовою; 4) залучення до
діалогу культур (іншомовної та рідної); 5) оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії та
традиції країни, мова якої вивчається; 6) вміння вчитися (працювати з книгою, підручником,
довідковою літературою, словниками тощо) [11: 4].
У новій програмі для загальноосвітніх навчальних закладів (2001 р.), розробленій в Україні за
редакцією професора П.О. Беха, ми не знаходимо чіткого виділення цілей навчання. За цією
програмою, навчання іноземних мов передбачає практичне опанування учнями мовленнєвих умінь на
рівні, достатньому для здійснення міжкультурного іншомовного спілкування в чотирьох видах
мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні та письмі в типових ситуаціях. Оволодіння
учнями іншомовним спілкуванням передбачає формування в них певного рівня міжкультурної
комунікативної компетентності, яка включає мовленнєву та мовну, соціокультурну та
соціолінгвістичну, дискурсивну і стратегічну компетенції.
Таким чином, цілі навчання іноземних мов, визначені новою шкільною програмою, не повною
мірою узгоджуються з вимогами проекту державного освітнього стандарту. Виникає протиріччя між
інноваційним характером сучасного процесу викладання іноземних мов і традиційним
формулюванням головних цілей шкільного навчання. Тому проблемою, яка чекає на своє вирішення,
є розкриття сутності понять "компетенція", "компетентність", "компетентнісний підхід" та їх
співвіднесення з визначеними державним освітнім стандартом цілями навчання іноземних мов.
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Лытнёва Т.В. Контент-анализ понятийного содержания целевого компонента
обучения иностранным языкам.
В статье осуществляется контент-анализ дефиниций терминов "цель", "задача" в методической
литературе и программах по иностранным языкам для средних школ с целью разграничения
смежных понятий. Анализ основывается на конкретно-историческом подходе. Раскрывается
содержание целей обучения иностранным языкам соответственно проекту государственного
образовательного стандарта.
Lytnyova T.V. Content Analysis of the Aim Component Conceptual Contents of
Foreign Language Teaching.
The paper gives the content analysis of the definitions of terms "aim" and "task" in the methodical literature
as well as in foreign language curricula for secondary schools aiming to differentiate closely-related
concepts. The analysis is based on the specific and historical approach. The contents of the aims of foreign
language teaching in accordance with the state educational standard scheme is revealed.
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ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ
ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
У статті обґрунтовано доцільність використання методу навчальних проектів на уроках
математики як такого, що сприяє підвищенню мотивації учнів до навчальної діяльності та
формуванню в них ключових компетентностей; визначено основні критерії застосування цього
методу відповідно до вимог сучасного уроку; на прикладі навчального проекту "Числові
послідовності в курсі алгебри 9 клас" розкрито технологію методу проектів на уроках математики
та його результативність.
Освіта ХХІ століття – це освіта для людини, її стрижень – розвиваюча, культуротворча домінанта,
виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти й саморозвитку, вміє критично
мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для
творчого розв’язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни [1: 108].
Зміни в суспільстві ведуть до змін пріоритетних напрямків функціонування загальноосвітніх
навчальних закладів на засадах гуманізму, демократії, взаємоповаги, індивідуалізації, створення умов
для саморозвитку і самонавчання, осмисленого визначення своїх можливостей і життєвих цілей.
Школа має дати державі випускника, здатного самостійно здобувати знання і застосовувати їх на
практиці; грамотно опрацьовувати інформацію; бути комунікабельним, контактним у різних
соціальних групах; самостійно працювати над розвитком власного інтелекту, культурного і
морального рівня; критично та творчо мислити, генерувати нові ідеї; приймати рішення; планувати
стратегію власного життя; швидко адаптуватися до будь-яких змін в оточуючому середовищі.
Виконати таке соціальне замовлення держави можна, створивши модель компетентністно
орієнтованої освіти. Майбутнє світу – в проектно-випереджальному навчанні.
Мета статті – показати доцільність використання проектної діяльності учнів на уроках
математики як засобу формування життєвих компетентностей особистості.
Метод проектів є одним із провідних засобів перетворення школи навчання в школу життя,
оволодіння учнями навичками планування власної діяльності, навичками вибору засобів та шляхів її
здійснення, формування та актуалізації життєвого досвіду учнів. Діяльність за проектом допомагає
учню включитися в активну соціальну дію, подолати суб’єктно-об’єктну педагогічну парадигму.
Проект – це результативна дія [2: 57-58]. Навчальний проект – послідовність взаємопов’язаних дій
учнів, які виконуються впродовж встановленого обмеженого проміжку часу, що передбачає активну
діяльність кожного учасника як складової спільної роботи, в результаті якої досягається певна мета та
розв’язуються значущі проблеми.
Метод проектів – не нове явище в педагогіці. Він виник на початку ХХ століття в американській
школі, застосовувався й у вітчизняній дидактиці (зокрема в 20-30 роках). Останнім часом цьому
методу приділяється значна увага в багатьох країнах світу. Спочатку його називали методом проблем,
і пов’язувався він з ідеями гуманістичного напряму у філософії та освіті, розробленими
американським філософом і педагогом Дж. Дьюї та його учнем В.Х. Кілпартиком. Дж. Дьюї
пропонував будувати навчання на активній основі, за допомогою цілеспрямованої діяльності учня,
пов’язуючи з його особистісною зацікавленістю саме в цьому знанні.
Застосування методу проектів пов’язане з прагненням учителів розв’язати основні проблеми
уроку: проблему, пов’язану з колективним способом організації навчання й індивідуальним
характером сприймання, інтелектуальної діяльності, емоційного реагування та розвитку учня;
проблему, пов’язану з організацією прямого та зворотнього зв’язку між учителем та учнями. Її
сутність полягає в тому, що прямий зв’язок (учитель – учень) є регулярним, а зворотний (учень –
учитель) – нерегулярний, епізодичний; проблему, що виникає внаслідок протиріччя між вербальним
характером навчання, під час якого учні слухають, читають, спостерігають, розв’язують
запропоновані вчителем задачі, і завданнями різнобічного розвитку молоді, здатної до творчого
мислення, активної перетворюючої діяльності; проблему, пов’язану з реальним обсягом конкретного
навчального матеріалу, який необхідно засвоїти в межах програми, часом, необхідним для його
вивчення, та тривалістю уроку [3: 5]; проблему, пов’язану з формуванням ключових компетентностей
особистості.
Основними вимогами до використання методу проектів є такі: наявність значущої в
дослідницькому або творчому плані проблеми або задачі, що вимагає для свого розв’язання
дослідницького пошуку; охоплювати достатній обсяг навчального матеріалу; наявність цікавих
завдань; практична, теоретична, пізнавальна значущість очікуваних результатів; самостійна
© Слінчук В.І., 2007
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(індивідуальна, парна, групова) діяльність; визначення кінцевої мети проекту; визначення базових
знань, необхідних для опрацювання проекту; структурування змістовної частини проекту (з вказівкою
поетапних результатів); використання дослідницьких методів (визначення проблеми та зумовлених
нею завдань дослідження; висування гіпотез рішення, обговорення методів дослідження; оформлення
кінцевих результатів; аналіз отриманих даних; підведення підсумків, коригування, висновки).
Застосування методу проектів в процесі викладання шкільного курсу математики дає можливість:
перетворити абстрактну математику (такою її бачить більшість учнів) на цікаву та особистісно
значущу, що сприяє розвитку творчих здібностей особистості; активізувати навчально-пізнавальну
діяльність учнів при вивченні математики; забезпечити зв’язок теоретичного матеріалу з його
практичним застосуванням; надати учням більш повної самостійності; формувати ключові життєві
компетентності: уміння вчитися, загальнокультурну, громадянську, підприємницьку, соціальну,
інформаційно-комунікативну та компетенцію збереження здоров’я; значно підвищити
результативність вивчення конкретної теми.
Проаналізуємо навчальний проект "Числові послідовності в курсі алгебри 9 класу" з точки
зору формування ключових компетентностей.
Стратегія проекту: самостійне вивчення учнями властивостей числових послідовностей та їх
застосування при розв’язуванні практичних задач.
Тип проекту: дослідницько-пошуковий – діяльність учнів спрямована на розв’язання проблем,
результат яких заздалегідь невідомий. Проект за своєю структурою наближений до наукового
дослідження: постановка проблеми; планування пошуково-дослідницьких дій; збирання інформації; її
аналіз та узагальнення; підготовка та оформлення результатів проекту; публічна презентація
результату; рефлексія, висновки.
Тривалість проекту: 14 академічних годин
Очікувані результати: самостійне вивчення та ґрунтовне засвоєння теми "Числові
послідовності"; вироблення уміння обробляти інформацію; розвиток мислительних операцій: аналіз,
порівняння, аналогії, узагальнення; розвиток навичок роботи з комп’ютерними програмами; розвиток
уміння співпраці у групі; розвиток уміння брати на себе відповідальність за особисту та групову
роботу.
План реалізації проекту:
- Мотиваційний етап – представлення учням проблем у вигляді трьох задач, що викликають
цікавість і пробуджують пізнавальний інтерес учнів до вивчення цієї теми:
·
З’ясування можливості видачі кількості зерен за винахід шахів у якості винагороди,
якщо за першу клітинку треба дати 1 зернину, за другу – 2 і т.д.
·
Визначення переможця при складанні угоди терміном на один місяць за щоденний
обмін 100000 рублів на 1 копійку за перший день, 2 копійки за другий і т.д.
·
Визначення можливості проходження 3-х метрів, якщо перший крок дорівнює 1 м, а
наступні кроки зменшуються вдвічі.
- Організаційний етап – об’єднання учнів у групи, визначення теми та мети проекту, часового
проміжку роботи над проектом, плану його реалізації, форми представлення проекту учнями.
- Консультативно-контролюючий етап – надання допомоги учням під час обробки інформації, у
процесі знаходження відповіді на незрозумілі питання, під час розв’язування задач; контроль за
ходом реалізації проекту та якістю роботи над ним у вигляді тестів чи практичних робіт; перевірка
рівня засвоєння знань та умінь учнів оперувати ними; консультування учнів в організації захисту
проекту, захист проекту.
- Рефлексивний етап – аналіз та самоаналіз учнями роботи над проектом.
Дидактична мета проекту:
навчальна: сприяння формуванню ґрунтовних знань з цієї теми та вмінь їх застосовувати в
процесі оперування числовими послідовностями, підвищенню мотивації учнів для отримання нових
знань, виробленню вміння конструювати свої знання, формуванню вміння висувати, аргументувати та
захищати свої ідеї;
розвивальна: сприяння розвитку творчих здібностей учнів, критичного мислення, навичок
аналізу та рефлексії, комунікативних умінь, уміння презентувати свою роботу;
виховна: сприяння вихованню відповідальності, самодисципліни та самоорганізації, бажання
виконати роботу якісно;
соціальна: сприяння усвідомленню значення спільних зусиль, роботи в команді, розвитку
здібностей учнів організовувати творчість інших.
Реалізація проекту сприяла формуванню ключових компететностей.
У рамках компетентності вміння вчитися проект сприяв формуванню:
1. Навчально-організаційних вмінь та навичок: розуміти мету діяльності, самостійно її
окреслювати та визначати завдання для її досягнення; розуміти цінності часу та вміти його
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розподілити й контролювати; здатність працювати в різному темпі; планувати послідовність
виконання завдання; організовувати робоче місце; зосереджувати увагу на одному об’єкті навчальної
діяльності; розподіляти увагу між різними об’єктами навчальної діяльності; змінювати план
діяльності у зв’язку зі зміною умов її виконання; складати алгоритм розв’язання навчальних задач;
прогнозувати результат діяльності, докладати зусилля для його досягнення.
2. Навчально-інформаційних вмінь та навичок: швидко актуалізувати й відтворювати
потрібну інформацію; самостійно шукати нову інформацію з різних джерел; користуватися
інформаційно-комунікативними технологіями, каталогами, різноманітною довідковою літературою,
складати бібліографію; працювати з графіками, схемами, таблицями; складати план, тези виступів;
працювати самостійно з підручником; будувати процес самонавчання за певним завданням; знати і
використовувати прийоми смислового групування матеріалу; вміти впорядковувати та відтворювати
інформацію (план, алгоритм, таблиця, схема, класифікація, стислий переказ тощо); вміти
перетворювати інформацію на спосіб діяльності; досконало застосовувати загально мовленнєві
вміння й навички: зосереджено слухати та опрацьовувати матеріал; виділяти смислові елементи
висловлювань; формулювати запитання проблемно-пошукового типу; запитувати й вибірково
відтворювати матеріал з елементами логічного опрацювання; зв’язно, послідовно, доказово
відповідати; здійснювати опис, пояснення, відтворення інформації, сприйнятої з паперових носіїв;
ущільнювати й розгортати інформацію залежно від мети діяльності; вести діалог, брати участь у
дискусії.
3. Навчально-інтелектуальних умінь та навичок: аналізувати різні навчальні об’єкти,
розрізняти їх істотні та несуттєві ознаки: типові й одиничні; різнобічно аналізувати один об’єкт;
порівнювати (зіставляти й протиставляти, здійснювати повне порівняння); встановлювати тотожність,
аналогію; виділяти головні ознаки, об’єкти, якості; виділяти головне в явищах, процесах діяльності;
визначати й пояснювати сутність поняття формулювати висновок-узагальнення; висловлювати
аргументовані критичні судження й думки; вилучати зайве за різними ознаками; групувати й
класифікувати за певними ознаками.
4. Творчих умінь: виявляти пізнавальну трудність і формулювати її як задачу, проблему,
пізнавальне запитання; встановлювати зв’язки між новими та засвоєними знаннями; переносити
знання й способи діяльності, життєвий досвід у нову ситуацію; застосовувати аналогію як засіб
засвоєння нового; уявляти та прогнозувати (вміти висловлювати припущення, здогадки, гіпотези);
моделювати, комбінувати, доповнювати, продовжувати, перетворювати.
5. Контрольно-оцінних, рефлексивних вмінь та навичок: вміти застосовувати різні способи
перевірки та контролю свої діяльності за планом, зразком, аналогією, відповіддю, схемою; вміти
прогнозувати результат, користуватися різними способами виправлення помилок; оцінювати
відповідність обраних засобів завданням роботи; вміти аналізувати, пояснювати й оцінювати свої дії;
брати участь у власному оцінюванні навчальної роботи; виявляти готовність до взаємоконтролю і
взаємооцінювання в парній, груповій роботі.
Для формування в учнів навичок інформаційної компетентності у процесі реалізації проекту були
створені ситуації, у яких учні самостійно добирали потрібні джерела інформації, самостійно працювали
з підручником, енциклопедичною та науково-популярною літературою, на підставі отриманої
інформації (з підручника чи інших джерел) учні систематизували інформацію у вигляді схем, таблиць і
вміли їх пояснити; самостійно створювали презентації проектів у вигляді збірників цікавих задач з цієї
теми.
Для формування в учнів навичок загальнокультурної та соціальної компетентностей
відбувалося діалогічне спілкування з метою узгодження розуміння термінології, уточнення опису ситуації,
роз’яснення процесу вивчення нового матеріалу. Учні самостійно визначали і приймали стратегічні,
тактичні рішення: як виконати поставлене проблемне завдання, яким шляхом краще йти, щоб досягти
успіху, який шлях найбільш раціональний, вчилися організовувати роботу команди, вчилися і вчили
інших творчості.
Для формування в учнів навичок підприємницької компетентності перед учнями ставилося
творче завдання презентації проекту у вигляді збірника цікавих задач з теми "Числові послідовності"
та його реклами.
Для формування навичок комунікативної компетентності учні виконували певні ролі, активно
спілкувалися, обговорювали ситуації, проводили захист проектів, розширювали свій словниковий
запас через термінологічну базу цієї теми, проводили словесний аналіз виконаної роботи з
висновками.
Для формування в учнів навичок компетентності збереження здоров’я застосовувалися
методи самооцінки та самопізнання; планування та раціонального використання часу.
Рефлексія такого проекту показала, що проектна діяльність учнів на уроках математики є не тільки
ефективною, а й захоплюючою. На запитання "Чи сподобалась вам проектна діяльність?" 75 % учнів
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заявили про своє захоплення. Аналіз роботи учнів у групах показав, що 73 % учасників проекту
працювали за дорученням керівника групи, що свідчить про уміння організовувати і бути
організованим. 17 % учнів висловили, що керівник групи був хорошим організатором, 25 % – умілим
мотиватором, 58 % – хорошим організатором і умілим мотиватором, що свідчить про сформованість
лідерських якостей керівників груп. 8 % учнів визнали роботу груп вимушеною, 25 % – злагодженою,
34 % – ефективною, 33 % – активною. Самоаналіз учнями своєї роботи показав, що 50 % добре
вивчили тему, 42 % навчилися взаємодіяти з членами групи. Тематичне оцінювання учнів з цієї теми
дало такі результати: 30 % учнів справилися з контрольними завданнями на середньому рівні; 40 % –
на достатньому рівні; 30 % – на високому рівні.
Аналіз проектної діяльності учнів та її результатів показав доцільність використання методу
проектів на уроках математики як засобу формування ключових компетентностей учнів.
У сучасних умовах функціонування загальноосвітніх навчальних закладів метод навчальних
проектів буде широко впроваджуватись у навчально-виховний процес як метод, що сприяє
формуванню ключових компетентностей учнів та є одним із шляхів середньої освіти до їх життя.
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Слинчук В.И. Формирование жизненных компетентностей учащихся средствами учебного
проекта на уроках математики.
В статье обусловлена целесообразность использования метода учебных проектов на уроках
математики как такого, который способствует повышению мотивации учащихся к учебной
деятельности и формированию у них ключевых компетентностей; определены основные критерии
применения данного метода в соответствии к требованиям современного урока; на примере
учебного проекта "Числовые последовательности в курсе алгебры 9 класса" раскрыта технология
метода проектов на уроках математики и его результативность.
Slinhuk V.I. Pupils’ basic skills formation through using project work in teaching Mathematics.
The article reveals the purpose of using project work as a means of generating a motivation to successful
learning and developing basic skills in teaching Mathematics. The main criteria of the given method usage
according to the modern lesson requirements by example of the educational project "Numerical consistency
in the course of Algebra, the 9th form" are determined. The technique of the project work at the Mathematics
lessons and its effectiveness are exposed.
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СТРАТЕГІЯ СПОНУКАННЯ У ГЕНДЕРНО МАРКОВАНОМУ ДИСКУРСІ ПЕРСОНАЖІВ
СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ ДРАМИ
Стаття присвячена вивченню особливостей реалізації стратегії спонукання, яка є
результатом взаємодії різноманітних факторів. Дослідження гендерно маркованих реплік
персонажів сучасної англійської драми з позицій дискурсивного аналізу дозволяє виявити
особливості двох типів дискурсу – персонажного та гендерного.
Гендерні дослідження як відносно нова галузь гуманітарних знань забезпечують аналіз мови як
засобу, який дозволяє зрозуміти поведінку людини [1]. Когнітивно-дискурсивний підхід, у свою
чергу, забезпечує вичерпний опис мови й акцентує зміщення фокусу уваги сучасної науки від
статичної точки зору до динамічної концепції мови [2: 52]. Поєднання гендерно орієнтованого і
когнітивно-дискурсивного підходу надають нам можливість дослідити окремий тип дискурсу –
гендерно маркований, що є однією з найважливіших задач у дослідженні цього складного
соціолінгвістичного феномену, який завершує шкалу лінгвістичних одиниць і виходить за межі суто
лінгвістичного аналізу [3: 5]. Наше лінгвістичне дослідження присвячене аналізу гендерно
маркованого дискурсу персонажів сучасної англійської драми як особливого комунікативного явища,
що відноситься до специфічної соціокультурної діяльності. Стаття має на меті дослідити гендерно
марковану стратегію спонукання і тактики, що реалізуються у дискурсі персонажів як результат
взаємодії комунікативно-прагматичних, соціокультурних і психологічних факторів.
Можливість дослідження гендерно маркованих реплік персонажів драматичного твору з позицій
дискурсивного аналізу привертає увагу до різноманітних зв’язків мови з середовищем, в якому
протікає діяльність людини [3: 6]. Вибір драми як матеріалу для гендерного дослідження дозволяє
об’єднати аналіз двох видів дискурсу, а саме гендерного і персонажного, що є актуальним на тлі
дослідження окремих типів дискурсу [див. напр., 3; 4]. У сучасному мовознавстві персонажний
дискурс може бути визначений як складне соціально-комунікативне явище, яке за способом свого
вираження є формою відтвореного мовлення [4: 186]. При цьому специфіка персонажного дискурсу
полягає в тому, що він не є висловлюваннями персонажів у ситуації спілкування. У даному разі
автором висловлювання є драматург, що створює дискурс персонажів відповідно до власного досвіду
реального спілкування [5: 35]. Автор драматичного твору використовує свої знання й уявлення про те,
як говорять реальні люди в певних ситуаціях спілкування для створення конкретних образів.
Персонажний дискурс є як засобом створення образів, так і засобом передачі ставлення автора до них,
що призводить до його багатоплановості [6: 80]. Репліки персонажів передають не тільки особливості
їхнього мовлення, характери й цілі спілкування, а й рух сюжету, авторську позицію в розв’язанні
обговорюваних проблем. Персонажне мовлення є практично єдиною формою зображення дійових
осіб. Саме воно розкриває соціальні, психологічні, етичні якості особистості, дає досить цілісну
характеристику людини [5: 80]. Особливість персонажного дискурсу драми полягає в тому, що
двочленна опозиція художнього твору – дискурс наратора :: персонажний дискурс набуває
специфічних рис. Нараторський дискурс представлено сценічними ремарками й заголовком п’єси, що
організують твір у єдине ціле. Таким чином, персонажний дискурс виступає майже єдиним засобом
демонстрації позиції автора драматичного твору.
Для реалізації мети керувати діяльністю співрозмовника, домогтися від нього певних дій,
мовленнєвої реакції або змінити його розумовий чи емоційний стан, комунікант здійснює планування
і прогнозування процесу спілкування відповідно до свого соціального й культурного досвіду, системи
цінностей, стереотипного сприйняття дійсності, приналежності до певної лінгвокультурної спільноти,
статусної позиції, тобто обирає стратегії, що втілять його мотиви, потреби, установки й інтенції [7:
61]. Гендер як одна з найважливіших статусних характеристик також детермінує вибір стратегії
спілкування.
У процесі ідеальної кооперативної взаємодії комуніканти виконують певні дії, беручи до уваги як
свої інтереси, так й інтереси співрозмовника. Кооперативне спілкування є плідним, конструктивним і
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перебігає з урахуванням конвенцій спілкування [8; 9]. Повне або часткове ігнорування потреб одного
з комунікантів, що відбувається у відповідності до стратегічного принципу пріоритетів інтересів
мовця [7: 121], призводить до порушення принципів Кооперації та Ввічливості, і, як наслідок,
виводить партнерів за межі кооперації.
Як свідчить аналіз драматичних творів, певні вимоги до комунікантів протилежної статі
висуваються в репліках персонажів обох статей і реалізуються завдяки стратегії спонукання [10: 28].
При цьому обираються як кооперативні тактики непрямого спонукання, так і некооперативні тактики
прямого спонукання, погрози, вимагання. У якості реакції на стратегію спонукання в мовленні
персонажів обох статей знаходимо кооперативну тактику надання послуги, що вимагається, без
додаткових умов, некооперативні тактики надання послуги з додатковими умовами, ненадання
послуги у вигляді ігнорування вимоги, прямої відмови.
Для мовлення персонажів-чоловіків найприйнятнішою тактикою висунення вимоги є прямий
наказ. Так, під час спілкування подружньої пари персонаж-чоловік шукає вигаданий привід, щоб
уникнути небажаного візиту тещі:
GRAHAM. Ring her and say I’ve got rabies [11: 8].
У такій ситуації ін’юнктив не типовий для комунікативної поведінки персонажів-жінок, тому що,
як правило, ігнорується чоловіками. Наприклад:
AMANDA. George! Don’t keep repeating everything I say. Aunty!
GEORGE. Aunty? Oh, God! Yes, Aunty.
AMANDA. She came early.
GEORGE. She bloody well did! [12: 4].
Ін’юнктив також може заперечуватися висловлюванням персонажа-чоловіка:
TESSA. Oh, leave her alone.
GRAHAM. She never leaves me alone, does she? She radiates disapproval of everything I say and do [11:
9]; або супроводжуватися директивами, що спонукають адресата-жінку до дій, які можна розглядати
як тактики компенсації адресанту за взяту на себе обіцянку. Наприклад, у ситуації спілкування
подружжя чоловік реагує на спонукання дружини й обіцяє відремонтувати автомобіль в обмін на
приготовлений нею обід:
TESSA. Do your best.
GRAHAM. You – go and stuff your bird and I’ll do my best [11: 9].
У мовленні персонажів-жінок для реалізації стратегії спонукання найбільш характерною є тактика
непрямого прохання, що дає автору можливість продемонструвати прагнення персонажа-жінки
збільшити шанси в досягненні своєї мети та залишитись у зоні кооперативного спілкування.
Наприклад, при звертанні персонажа-жінки до дорослого пасинка:
CELIA. Now, please, help old George. I don’t want him walking out on us [13: 12].
У той же час, персонажі-чоловіки або не виконують вимоги, реалізовані в непрямих проханнях
персонажів-жінок. Наприклад, коли персонаж-жінка просить піти непрошеного гостя, співрозмовник
ігнорує непряме прохання:
PAULA. Look, you really must go now.
FRANK. Do you mind if I have a drink? [14: 3], або висувають зустрічні вимоги до персонажа-жінки
за погодження виконати певні зобов’язання навіть у ситуації, коли персонаж-чоловік має нижчий
статус, ніж персонаж-жінка. Така поведінка є одним зі способів підвищення статусу персонажачоловіка. Як то, у комунікативній взаємодії п’ятдесятирічної письменниці-господарки квартири й
двадцятирічного студента-квартиранта:
LINDSEY. But you must make me a promise.
DICKON. Not to do it again.
LINDSEY. Not to do it here.
DICKON. I'll promise but you’ll have to help me [15: 18].
Висунення вимоги здійснюється також за допомогою тактики погрози. У кількісному відношенні
мовленнєвий акт менасива характерніший для персонажів-жінок. Як показують приклади, у мовленні
персонажів-жінок менасиви використовуються для показу низької результативності інших засобів
впливу на слухача, особливо коли персонаж-чоловік намагається довести неспроможність вимог
жінки. У наведеній нижче репліці персонажа-жінки застосовується менасив, аби вигнати друга
чоловіка, що її шантажує:
PAULA. I think you’d better go. Now!
FRANK. (reasonably) But I’m trying to help you.
PAULA. (pointing to the door) Get out![...]If you don’t get out of here I shall call the police!
FRANK. The police? Whatever will you tell them?
PAULA. (nervously) I’ll –I’ll tell them you broke into my house.
FRANK. But I didn’t. (Pointedly) You opened the front door yourself [14: 11].
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Доведення персонажем-чоловіком неспроможності менасива персонажа-жінки зводить нанівець
дієвість погрози, яка вводиться після застосування слабших засобів впливу, в цьому випадку
непрямого прохання.
Дослідження особливостей реалізації стратегії спонукання в гендерно маркованому дискурсі
персонажів сучасної англійської драми свідчить про те, що мовлення персонажів-жінок направлене на
реалізацію кооперативних стратегій спілкування і враховує інтереси слухача, що дозволяє їм
залишатись у зоні кооперативного спілкування. У той же час мовлення персонажів-чоловіків
будується на першочерговому врахуванні принципу пріоритетів інтересів мовця і призводить до
некооперативного спілкування. У такий спосіб гендерно марковане мовлення персонажів відбиває
знання авторів драматичних творів про особливості гендерно маркованого дискурсу англомовної
лінгвокультурої спільноти. Однією з подальших розвідок у цьому напрямі є, на наш погляд,
створення типології гендерно маркованих комунікативних стратегій.
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Борисенко Н.Д. Стратегия побуждения в гендерно маркированном дискурсе персонажей
современной английской драмы.
Статья посвячена изучению особенностей реализации стратеги побуждения, которая является
результатом взаимодействия различных факторов. Исследование гендерно маркированных реплик
персонажей современной английской драмы с позицій дискурсивного анализа позволяет виявить
особенности двух типов дискурса – персонажного и гендерного.
Borisenko N.D. Strategy of inducement in gender marked discourse of Modern
English Drama personages.
The article deals with the investigation of peculiarities of inducement strategy realization which is the result
of different factors interaction. Research of gender marked Modern English Drama personages’ remarks
from the point of view of discourse analysis makes it possible to reveal the peculiarities of two types of
discourse – personages’ and gender ones.
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ВАЛЕНТНІСТЬ АНГЛОМОВНИХ ІННОВАЦІЙ ЯК ОЗНАКА СИНЕРГЕТИЧНОСТІ
МАКРОСИСТЕМИ СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Статтю присвячено вивченню явища валентності англомовних новотворів із точки зору сучасної
лінгвосинергетичної парадигми. Проведені дослідження унаочнюють здатність як складових
підсистем, так і всієї макросистеми словникового складу англійської мови до самоорганізації.
Як відомо, розвиток усіх ланок суспільного життя провокує співдинамічне зростання системи
словникового складу сучасної англійської мови, тобто арсенал мовних одиниць продовжує постійно
розширюватися. Таке збільшення відбувається за рахунок дії складових "операційних" підсистем
словникового складу, які в сучасній лінгвістиці традиційно іменуються "шляхами" його поповнення.
Проблема структуралізації та функціонування складових рівнів мовної системи розглядалася
багатьма дослідниками [1; 2]. Проте, існуючі багатопланові дослідження не в змозі задовольнити
сучасні лінгвальні потреби в новому синергетичному баченні системи словникового складу сучасної
англійської мови. Зокрема, функціональні особливості цієї макросистеми також мають бути
розкритими з точки зору лінгвосинергетичної парадигми.
У ролі об’єкта або методологічної бази дослідження лінгвосинергетика поставала у працях таких
вчених як М.В. Базилєв, І.А. Герман, В.А. Піщальнікова, Є.В. Пономаренко, О.О. Семенець та ін.
Принципи самоорганізації складних систем висвітлювались у працях таких вчених як Є.Н. Князєва,
С.П. Курдюмов, Г.Г. Малінецкий, Н.В. Піддубний, Г. Хакен, та ін.
Вивченню процесів та шляхів збагачення словникового складу англійської мови значної уваги
приділяли такі вітчизняні та зарубіжні дослідники, як Ю.О. Жлуктенко, В.І. Заботкіна, Ю.А. Зацний,
А.Е. Левицький, Н.Г. Олексенко, М.М. Полюжин, Р. Барнхарт, Дж. Ейто, С. Морт, Р. Фішер та ін.
Отже, динаміка розвитку такої складної синергетичної системи, як словниковий склад, обумовлює
назрілу необхідність дослідження взаємозв’язків між всіма її складовими підсистемами. Для
досягнення поставленої мети необхідним постає дослідження дериваційних (репродуктивних)
властивостей інноваційних мовних утворень, які функціонують у структурі словникового складу.
Вказана мета роботи зумовлює необхідність вирішення таких конкретних завдань:
- визначити загальне поняття та розробити типологію валентності мовних інновацій;
- встановити взаємозв’язки між різними типами новотворів;
- окреслити репродуктивні властивості англомовних інновативів у загальносистемному
синергетичному аспекті;
- унаочнити функціонування різних типів деривації та навести приклади похідних
англомовних інновацій;
Як відомо, поняття "валентності" традиційно розглядається дослідниками як здібність мовної
одиниці вступати у зв’язок з іншими мовними одиницями (тобто приєднуватись). Тим самим,
значення цього терміну трактувалося лише як можливість утворення одиниць лексичного типу
шляхом композиції або афіксації. У зв’язку з цим, відмітимо, що показник валентності мовних
одиниць не можна встановити шляхом підрахунку дериватів, оскільки похідні одиниці являють
собою результат цієї функціональної особливості складових одиниць системи словникового складу.
Спираючись на результати попередніх досліджень [3; 4; 5; 6; 7] вважаємо за доцільне наголосити
на тому, що система словотвору сучасної англійської мови оперує підсистемами, функціонування
яких логічно може бути зведеною до творення мовних інновацій різного типу. Проте, такі інновації
являють собою не тільки нові слова (де в ролі сукупності постають як нова форма, так і нове
значення), а й семантичні та форматичні новотвори (нові лише за значенням або за формою). При
цьому слід зазначити, що поняття деривації, а тим самим і валентності, має бути значно
розширеним.
На наш погляд, необхідно розрізняти "потенційну внутрішньосистемну", "потенційну
міжсистемну"; "активну внутрішньосистемну" та "активну міжсистемну" валентність. Під
потенційною внутрішньосистемною валентністю ми розуміємо апріорну можливість включення
одиниці будь-якого мовного рівня у процеси подальшої деривації. Враховуючи тріадний характер
системи деривації сучасної англійської мови, можна розглядати поняття потенційної (а також
активної) внутрішньосистемної валентності як у широкому, так і вузькому плані.
Так, наприклад, у широкому розумінні показник внутрішньосистемної валентності мовної
інновації, яка виникла в будь-якій із підсистем дорівнює трьом. При цьому мається на увазі
можливість її включення у репродуктивні системи словотвору, семотвору (семантичної деривації) або
формотвору (форматичної деривації).
© Гармаш О.Л., 2007
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При цьому ми маємо на увазі, що кожна повна мовна інновація, тобто та, яка має нове значення і
нову форму, має потенційну можливість набути нової форми, нового значення, чи бути включеною у
подальші словотворчі процеси. Так само й форматична інновація може набути нового значення, бути
використаною в системі словотвору, взяти участь у подальших формотворчих процесах. Семантичні
новотвори, відповідно, мають можливість надалі функціонувати у трьох операційних підсистемах
словникового складу сучасної англійської мови.
Слід також брати до відома можливість подальшої деривації мовної одиниці лише в межах тієї ж
підсистеми, в якій вона утворилась (тобто у вузькому плані). При цьому показник внутрішньосистемної валентності буде дорівнювати кількості функціонуючих у системі механізмів.
Враховуючи динамічний характер системи словникового складу сучасної англійської мови взагалі,
та систем словотвору та формотвору зокрема, їх здібність розширювати арсенал репродуктивних
механізмів, зауважимо, що показник валентності буде постійно змінюватися. Отже, зважаючи на
синергетичний характер зазначених підсистем, показник внутрішньосистемної валентності (у
вузькому значенні) може бути охарактеризований поняттям "мобільності", тобто віддзеркаленням
системоорганізаційних коливань.
Зазначимо, що наряду з такими трьома підсистемами як словотвір, семантична деривація та
формотвір, у макросистемі словникового складу сучасної англійської мови також функціонує
запозичення. У цьому зв’язку, перші три підсистеми, на наш погляд, було б доцільним іменувати
"операційно-дериваційними". Що стосується запозичення, то цю підсистему словникового складу
сучасної англійської мови, з точки зору її функціональних особливостей, було б логічним іменувати
"операційно-трансплантаційною".
Влучність запропонованого терміна можна підтвердити тезою про те, що кінцевою одиницею дії
запозичення не постає дериват (повний або частковий), як у випадку зі словотвором, семодеривацією
та формодеривацією. Натомість, у ролі продукту функціонування системи запозичення постає лише
факт трансплантацій мовних одиниць. Відзначимо, що запозичення можуть носити як інтрасистемний
так і екстрасистемний характер, що в традиційній лінгвістиці іменується "внутрішньомовним" та
"іншомовним" запозиченням.
Це підтверджує апріорну можливість ентранжування англомовних інновацій в лінгвальні системи
інших мов світу. Саме такі властивості "трансмовної міграції одиниць комунікації" і позначає термін
"потенційної міжсистемної валентності". Зважаючи на те, що в сучасному світі функціонує значна
кількість мов, показник потенційної міжсистемної валентності практично дорівнює їх числу.
Що стосується "активної міжсистемної валентності", то її прикладом можуть послугувати
інтернаціоналізми, які виникли в англійській мові і використовуються в іншомовних лінгвальних
системах. Кількість таких систем, які запозичили певну англомовну одиницю й оперують нею,
зумовлює кількісний показник активної міжсистемної валентності. При цьому зазначимо, що він
може змінюватися в залежності від коливання кількості мов-реципієнтів.
Так, англомовним інтернаціоналізмом можна вважати таку одиницю як crack "різновид
очищеного кокаїну". Це слово, як зазначають вчені, з’явилося в сленгові, й "у зв’язку з
розповсюдженням відповідного наркотику не тільки стало його офіційним найменуванням кінця
минулого століття, але й перетворилося на інтернаціональну одиницю (пор.- укр. "крек", рос. "крек")
та навіть у центр подальшого словотворення" [8: 200].
За участю цієї лексичної одиниці утворились похідні crack-baby "дитина батьків-наркоманів",
сrack-cocaine "кокаїн у вигляді крека", crack-binging "сеанси вживання креку", crack-house
"приміщення, в якому торгують креком", crack-crime "злочинність, пов’язана з вживанням креку",
crack-squad "підрозділ поліції для боротьби з креком". На початку нового тисячоліття за участю цієї ж
одиниці було утворено інновацію crackberry.
"In Washington and elsewhere, the devices are referred to as "CrackBerries" because of their addictive
quality. Philippe Reines, a 34-year-old Democrat who works on Capitol Hill (and who coined the term
"blirting," for BlackBerry flirting), said he went through severe withdrawal after finding that Martha's
Vineyard lacked BlackBerry reception. Mr. Reines wandered around the Vineyard for days looking for spots
of coverage before begging an airline employee to take his BlackBerry on a round trip to the mainland,
where it could send and receive messages. He got 129 newmessages, many of them social" [9].
Так само численні новотвори, які позначають поняття науки і техніки за досить короткий часовий
увійшли в системи інших мов світу, серед них можна виділити такі як Alt-Tab, bitcom, blog,
cyberpiracy, darknet, domainer, Internot, spam, weblish, Wi-Fi, zitcom, e-mail, chat та ін.
"On a recent morning I was toiling away, when my PC began talking—not something I normally expect
when I'm working in Microsoft Excel. I heard voices, then music. I Alt-Tabbed through my running apps until
I came to the AIM client with my active buddy list. Running in the top of the window was a roughly 240-by120 video of the trailer for a new Ben Affleck movie" [10].
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"The site staffs 15 comedians who post new bits several times a day in text, video and audio formats; the
constant updates ensure that the jokes lampoon the most up-to-the minute newsmakers and current events.
Users can rate and comment on the material. Also featured are "bitcoms," brief, sitcom-like videos made for
quick Internet viewing" [11].
"Blogs are set up to be personal forums for someone's opinions. That's the point, the liberating thing
about them. bloggers don't have to get their copy past an editor, and they can sound off at any length — no
word limits in cyberspace. They're products of a seismic cultural shift that makes someone's hangover as
newsworthy as the arrival of a Harry Potter novel. The sassier the voice, the more successful the blog is
likely to be" [12].
"A big company doesn't want to find out a 12-year-old kid has already registered its name,' Ms. Bailey
says. This was pretty much the case for Apple Computer Inc. when it discovered 16-year-old Calgary student
Abdul Traya held title for the domain name appleimac.com, which he registered two months after Apple
announced the iMac computer launch. Mr. Traya received a letter from Apple's lawyer saying he committed
an act of 'blatant cyberpiracy" [13].
"The script for the next Matrix sequel? No — because the darknet is already here: it is the unofficial side
of the internet. And its resilience guarantees that it will remain a thorn in the side of the music and movie
industries, whatever successes they may have in crushing its early manifestations" [14].
"A single good domain name — Candy.com, Cellphones.com, Athletesfoot.com — can bring in hundreds
of dollars a day, in some cases while the owner hardly lifts a finger. .....designing the sites and tapping into
one or the other of the search engines’ advertising networks to add the best-paying links. Many other big
domainers cut out the middlemen, creating their own webpages and working directly with Google or Yahoo"
[15].
"A psychologist has a new name for managers who see no reason to get internet access: Internots. The
word comes from Dr David Lewis, the man who coined the phrase "road rage" [16].
"A commission appointed by Gov. Jim Gilmore has recommended imposing criminal and civil penalties,
including possible jail terms, for sending spam using Internet service providers based in Virginia" [17].
"Just as the government is spending about Pounds 200m on a programme to reimpose the traditional
rigour of literacy and numeracy, it also faces one of the greatest technological challenges to English. The
internet and e-mail have already spawned their own words and grammar which has been dubbed weblish"
[18].
"From the home, we move to public access spaces. Working with companies like Wayport, MobileStar,
and Airwave, hundreds and hundreds of airports, hotels, and even restaurants are rolling out Wi-Fi access.
On Jan. 3, Starbucks and Microsoft announced that in early spring each coffeehouse would begin offering
Wi-Fi access for its patron" [19].
"Press barons Kellner and Ancier, famous for their WB zitcoms and teen soaps, are attempting to
"young-up" the news. The new zippy format is supposed to be hip, hipper than hip, as a way of trapping
young people into watching the news" [20].
"In the online world, meatloaf refers to unsolicited mass e-mail sent out by an individual. These people
post their personal rants and raves to an extensive mailing list compiled by collecting personal addresses
from chats and so forth. These are then fired off at any time of the day or night, regardless of whether the
receiver cares for what's inside" [21].
"Every speaker was competing with the distractions of e-mail, instant messaging, Web surfing, online bill
paying, blogging and an Internet chat "back channel" where conferencees supplied snarky commentary on
the speakers. Stone nailed the behaviour so precisely that some audience members actually raised their faces
and started listening intently" [22].
Говорячи про активну внутрішньосистемну валентність, ми маємо на увазі конкретні
дериваційні кроки певної мовної одиниці як у вузькому, так і в широкому розумінні, (тобто в межах як
однієї, так і декількох репродуктивних підсистем). У цьому зв’язку вважаємо доцільним розрізняти
подальші деривати в залежності від характеру задіяних у процесі їх формації механізмів.
Так, результатом процесу деривації в межах однієї системи можна вважати "внутрішньосистемні
деривати", а результатом процесу деривації в межах декількох систем можна вважати
"міжсистемними" або "змішаними" дериватами. Відповідно, типи утворених репродукцій слід, на
наш погляд, іменувати "внутрішньосистемими" та "міжсистемими". Прикладами англомовних
інновацій, які послугували базою для подальшої внутрішньосистемної репродукції в межах
словотвору, можна вважати такі як mancation, voluntourism, audioblog, neuroethics та ін.
Так, телескопна мовна інновація mancation (man + vacation), послугувала базою для утворення
цілого ряду внутрішньосистемних похідних. Серед них такі як: mancationer n., mancationing pp.
"Without realizing it, Meadows and his friends – Bill, Paul and Chris, who have taken a yearly vacation
together, just the boys, since 2002 – have been part of a growing trend in the travel industry toward
getaways for guys. Meadows, who lives in Tampa, Fla., likes to think he and his fellow mancationers coined
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the term (they registered the site www.mancation.com to share their vacation stories and help others plan
their own mancations), which is now a buzzword in the travel business" [23].
Останнім часом у системі словотвору англійської мови з’явилась інноваційна мовна одиниця
voluntourism , яка була утворена за допомогою телескопії (volunteer + tourism). За рахунок включення
цієї лексичної одиниці у процеси внутрішньосистемної деривації, були утворені такі репродуктиви як:
voluntourist n. та voluntour n.
"But that's just not realistic anymore given that a growing number of tourists – especially aging Baby
Boomers and students — are keen to explore some of the darkest corners of the world, and maybe even work
there for a while on "voluntourism" projects" [24].
Як правило, лінгвальні потреби у номінації супутніх реалій тих явищ, процесів, об’єктів, що
позначаються в сучасній англійській новими мовними одиницями, сприяють утворенню дериватів.
Виникнення нової лексичної одиниці audioblog обумовило включення останньої у процеси подальшої
репродукції. Так, за допомогою афіксації система словникового складу поповнила свій склад такими
конституентами як audioblogger n., audioblogging pp.
"Irish is an audioblogger – one of a new breed of tastemakers who devote their spare time to
disseminating, free of charge, music that's obscure, unusual, cutting-edge, or on the verge of being forgotten.
Irish calls it ''the best music you've never heard"
"The principle behind an audioblog – also called MP3 blog – is simple. You find a track you want to
share with the masses. You place it online as an MP3 file, which anyone with a fast connection can play or
save. And you write a little commentary, which might be pithy or detailed, straightforward or oblique.
Think of each post as a whimsical capsule review, with sound attached. Audioblogging represents the
latest stage in the natural history of the music geek" [25].
Іншим прикладом внутрішньосистемної деривації в межах словотвору можуть послугувати такі
новотвори, які виникли на базі неологізму neuroethics. Серед них neuroethical adj., neuroethicist n., які
були утворені шляхом включення механізму афіксації.
"Welcome to the exploding new field of neuroethics, the study of the ethical and philosophical dilemmas
provoked by advances in brain science. It's only since a seminal conference in 2002 that the field has even
existed; shortly thereafter, Penn and Stanford founded the first academic centers for neuroethics in the
country. Last year a multidisciplinary group – including philosophers, lawyers and psychologists – created
the neuroethics Society to explore the issues in a formal way.
Just in time. As brain science becomes increasingly sophisticated, the moral and legal quandaries it
poses threaten to proliferate into every part of our lives. ... Even in their current state, brain scans may be
able to reveal, without our consent, hidden things about who we are and what we think and feel. Before such
scans are used, neuroethicists warn, we must understand what they can and cannot do" [26].
Цікавою ілюстрацією внутрішньосистемної репродукції в межах формотвору можуть
послугувати такі інновації, які утворюються "за принципом сендвіча". При цьому серединна одиниця
словосполучення піддається креолізації, і поміщується між ініціальними скороченнями першого та
останнього слів. Саме таким чином утворились нові форми мовних одиниць, які послугували базою
для подальшої форматичної репродукції. Серед них B2B (business-to-business), B2C (business-toconsumer), C2C (consumer-to-consumer).
"Online retail sales have risen from nothing to about $20 billion. Business-to-business transactions – that
B2B thing – have grown to $109 billion. By 2003, Forrester Research estimates, online retail sales will grow
to $144 billion, and B2B business e-commerce will jump to $1.3 trillion" [27].
"Toyota's venture will target industry players who distribute and sell repair parts, but the system also will
have a B2C element. That means IStarXchange could compete with such B2C players as GR8RIDE.com, an
online start-up that hopes to sell aftermarket parts to car buffs" [28].
"B2B transactions are easily distinguishable from business-to-consumer, or B2C, such as someone's
buying a book on Amazon.com. An example of C2C commerce? Why, online auctioneer eBay" [29].
Представлені інновації, як свідчать наведені нижче приклади, були задіяні в системі форматичної
деривації. За їх участю шляхом інноваційного механізму форматичної телескопії були утворені такі
репродуктиви як B2B2C, (вusiness-to-business-to-consumer), C2B2C (сonsumer-to-business-to-consumer).
"Another general message to the believers was: B2B (business-to-business marketing) and B2C (business
to consumer) are so five minutes ago; from now on it's all about B2B2C" [30].
"Terms like B2B, B2C and C2C are the buzzwords that raise eyebrows. Little do they know that Internet
models change so fast that they have 'mutated' into B2B2C and C2B2C along with the e-commerce models"
[31].
Не можливо, також, не відзначити подальшу формотворчу активність такої мовної одиниці як
yuppie (young upwardly mobile professional person). Вона послугувала справжнім центром творення
форматичних репродукцій за принципом дії аналогії. До їх числа можна віднести такі інновації як:
huppie (hispanic urban professional person), duppie (depressed urban professional person), luppie (latino
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urban professional person; lesbian urban professional person), skippie (school kid with income and
purchasing power).
"Mr. Munoz stresses that the crime rate has been dropping in Little Village and that he backs a taxincrement financing district in his ward – a controversial stance in other Hispanic areas. Because the
neighborhood is improving, "folks like me – yuppies, luppies, huppies, whatever you want to call them —
will be able to find homes here," he says, referring to the Latino and Hispanic variations of young urban
professionals" [32].
Що стосується явища міжсистемної репродукції, то воно може реалізуватися в таких напрямках,
які представляють собою різні комбінації та послідовність включення механізмів систем словотвору,
семантичної деривації, форматичної деривації. Так, прикладом реалізації явища подальшої деривації
в напрямку формотвір → семотвір можуть послугувати нові значення таких форматичних утворень
як B2B, B2C, P2P (peer-to-peer), E2E (entrepreneur-to-entrepreneur) які останнім часом реалізують нові
семантичні варіанти.
B2B - back-to-banking, back-to-basics, back-to-business school, back-to-consulting;
P2P - path-to-profitability, path-to-profitability, pirate-to-pirate;
B2C - back-to-consulting;
E2E - end-to-end;
Прикладами реалізованих міжрівневих дериваційних кроків у напрямку формотвір → словотвір,
можуть послугувати такі змішані англомовних інновацій, як WAPathy та WAPlash, що утворились на
базі форматичної інновації WAP (Wireless Application Protocol).
"Most people have barely heard of WAP phones – the mobiles which use a cut-down version of the
Internet – yet already there's a new word to get used to: WAPathy. Instead of connecting to the latest
technology, the early signs are that people are switching off" [33].
"This week we look at one of the snappiest words to talk its way into the language of the new economy. In
a cutting edge dictionary it comes between Walmartian (someone who buys everything from jump leads to
jewellery at Wal-Mart) and warpig (a very ugly person). The word which is keeping the wireless industry
awake at night is WAPlash" [34].
Отримані в процесі дослідження результати унаочнюють дію загальносистемної синергетичної
здібності словникового складу до самоорганізації. Розроблена нами типологія валентності мовних
інновацій сприяє проведенню подальшого синергетичного дослідження макросистеми словникового
складу сучасної англійської мови, допомагає встановити взаємозв’язки між різними синергетичними
підсистемами якими він оперує. Саме цим і обумовлюється актуальність подальших розвідок в цьому
напрямку.
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Матеріал надійшов до редакції 26.05. 2007 р.
Гармаш Е.Л. Валентность англоязычных инноваций как признак синергетичности
макросистемы словарного состава современного английского языка.
Статья посвящена изучению явления валентности англоязычных новообразований с точки зрения
современной лингвосинергеческой парадигмы. Проведённые исследования наглядно демонстрируют
способность как составных подсистем, так и всей макросистемы словарного состава английского
языка к самоорганизации.
Garmash O.L. The valency of English innovations as a sign of sinergetic character of
modern English vocabulary.
The article focuses upon the phenomenon of valency of English innovations from the modern lingvosinergetic point of view. The investigations conducted visualize the capability both of constituent subsystems
as well as the whole macrosystem of the English vocabulary to self-organizing.
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ЕНЦИКЛОПЕДИЧНІ ЗНАННЯ ЯК КОМПОНЕНТ КОГНІТИВНОЇ СЕМАНТИКИ СЛОВА
У статті наголошується на необхідності звернення до світу екстралінгвістичних реалій під час
розробки концепцій лексичного значення, яке лише частково передається обмеженим типом
словникової дефініції. Обґрунтовується також вагомість екстралінгвістичних знань для
реконструкції семантики середньоанглійської лексики.
У вітчизняній та зарубіжній лінгвістиці питання про межі семантики все ще залишається
відкритим. Унаслідок цього дотепер ще не створено загальноприйнятої теорії значення. Зокрема, у
когнітивній науковій парадигмі знання і значення вивчаються в їх співвіднесеності й кореляції,
постійній взаємодії [1: 31]. Одне з основних понять, на яких ґрунтується когнітивна семантика, це те,
що лінгвістична семантика є енциклопедичною за обсягом. Значення лексичної одиниці не можна
повністю передати обмеженим типом словникового визначення. Усе, що ми знаємо про реально
існуючий об’єкт, може в принципі вважатися таким, що робить внесок у значення мовного знака,
якого він стосується. У когнітивній семантиці лексичні поняття мають невизначені межі в тому
розумінні, що вони містять у собі периферійні зони, навколо окреслених концептуальних центрів.
Вважається, що семантичні дослідження не можуть проводитися автономно, а повинні здійснюватися
в тісному зв’язку з іншими науками, що вивчають людське мислення (з психологією, штучним
інтелектом, культурною антропологією і т.п.). У когнітивній лінгвістиці семантичні дослідження не
можуть ігнорувати фони досвіду й культури носіїв мови. Мова виступає одним з основних
когнітивних знарядь людини, і її необхідно вивчати не автономно, а в рамках когнітивної функції,
тобто інтерпретації, упорядкування, збереження й вираження досвіду людини. З цього також видно,
що не існує принципової різниці між семантичними, енциклопедичними та концептуальними
знаннями [2: 115].
Основні положення когнітивної семантики беруть свій початок від прототипної семантики, якій не
притаманна ідея про те, що в природних мовах існує автономна семантична структура, яка вивчається
сама по собі, незалежно від інших когнітивних здібностей людини. За прототипною теорією значення
у природних мовах можуть досліджуватися тільки разом з енциклопедичною інформацією індивіда.
Прототипна теорія намагається звести до мінімуму різницю між семантичними та енциклопедичними
знаннями, оскільки в кінцевому рахунку лінгвістична категоризація є таким самим когнітивним
явищем, як й інші когнітивні здібності людини [2: 130].
Установлення меж знань кожного слова неможливе без глибокого вивчення не тільки
лінгвістичної, але й екстралінгвістичної реальності. Питання, що стосуються співвідношення
лінгвістичної та екстралінгвістичної семантики (лінгвістичного словника й енциклопедії, ядра й
периферії значення, семантики і прагматики) продовжують знаходитися у центрі уваги лінгвістів, які
дотримуються когнітивного напряму (традиційний підхід до лінгвістичних досліджень, що
грунтувався на тісному взаємозв’язку лінгвістичних та екстралінгвістичних реальностей, намагався
максимально їх протиставити) [2: 122].
Виходячи з того, що найбільший обсяг знань ми отримуємо через опис їх у словниках, тобто
вербальним шляхом, для кожного слова повинні бути визначені межі знань, носієм яких воно є.
Труднощі такого визначення обумовлені тим, що "база знань не є статичним "сховищем інформації" –
вона представляє собою систему, що самоорганізовується і саморегулюється, рухливу й мінливу на
основі нових даних" [3: 7], куди, на думку О.М. Шахнаровича, входять такі компоненти: мовні знання
– знання мови (граматика (з фонеткою і фонологією), доповнені знаням композиційної та лексичної
семантики, вживання лексичних одиниць, принципів мовленнєвого спілкування); позамовні знаня
(про контекст і ситуацію, адресата, у тому числі знання, пов’язані з цілями й планами адресата, його
уявлення про того, хто говорить, навколишню обстановку тощо); загальнофонові знання про світ,
події в ньому, дії та процеси [4: 86].
За словами О.С. Кубрякової, "розглядаючи питання про співвідношення мовної й немовної
дійсності крізь призму категорії значення, виникає проблема диференціації знань про світ і знань
мови, зокрема, значень, проблема розмежування екстралінгвістичного й власне лінгвістичного у
визначенні мовних значень, а в кінцевому рахунку – проблема співвідношення енциклопедичних і
лінгвістичних даних у лексикографії" [5: 21].
На сучасному етапі виділяються два підходи до вирішення цієї проблеми: один з них грунтується
на принциповому розмежуванні лінгвістичної та нелінгвістичної семантик, а другий "передбачає при
розробці концепцій лексичного значення широкий вихід у світ екстралінгвістичних реалій,
допускаючи при цьому включення у сферу власне мовної семантики не тільки "найближчого", але й
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"найдальшого" значень, не тільки структурно-мовного, але й індивідуально-психологічного її
компонентів, значень, що грунтуються на відображенні як реально існуючих положень речей у світі,
так і уявної реальності" [6: 62].
Труднощі, що виникають при спробі розподілити семантику на мовну й немовну, обумовлені тим,
що лексичне значення своєю більшою частиною звернено до позамовної реальності. А.М. Кузнєцов
вбачає недоліки семантичних робіт у невиправданому прагненні відгородитися від будь-якої
екстралінгвістики в пошуках мовного значення. Він відзначає, що "семантику мови неможливо
вивчити й експліцитно представити без звернення до позамовних знань про реальний світ, але її не
можна вивчити, не проводячи також принципової різниці між тим, що отримано у мовному змісті від
зовнішнього світу, а що від внутрішньої структури, що вже стало власністю мови, а що залишається
надбанням позамовного понятійного змісту" [6: 62]. При такому підході семантика "надто розширено
тлумачить змістовний аспект мови, включаючи в нього весь комплекс людського знання про
реальний, ймовірний та фантастичний світ, розмиваючи межі між значенням мовним і
енциклопедичним, буденним (наївним) і науковим" [7: 11].
Метою статті є показ вагомості енциклопедичних знань для реконструкції семантики слів не
зафіксованих ідеографічно, зокрема, професійних назв, що збереглися до наших днів лише в якості
антропооснов назв прізвищного типу середньоанглійського періоду. Енциклопедичним компонентом
значення цих слів (їх периферією) вважаємо відомості про професії в Англії середньовічного періоду
та номінативні особливості найменуваня осіб за професією в середньоанглійській мові, зокрема,
найменування осіб, професійно пов’язаних з торгово-грошовими операціями.
Пізнє середньовіччя (XII-XV ст.) ознаменувалося в Англії значним зростанням ремесел. Зростання
міст як центрів ремесла і торгівлі, що отримав додатковий імпульс у результаті нормандського
завоювання, прискорив процес відокремлення ремесла від сільського господарства. Уже на початку
цього періоду "зростання виробничих сил в Англії призвів до відомої диференціації ремісничих
занять, до розділення ремесел на окремі, спочатку ще не дуже роздроблені, але відмінні і самостійні
галузі ремісничого виробництва" [8: 273]. Концентрація ремісників у містах спричинила посилення
спеціалізації ремесел, яка з плином часу прийняла широкі маштаби. У цьому з приходом норманнів
важливу роль зіграв попит заможних міщан на предмети роскоші, що вимагало удосконалення
виробничого процесу й підвищення майстерності ремісників. Відбувається поділ праці в межах
окремих ремесел [9: 10]. Ці тенденції в розвитку ремесел в Англії вилилися у створення ремісничих
гільдій, що отримали право на монопольне заняття тим чи іншим ремеслом у місті. Перші згадки про
такі гільдії відносяться до початку XII століття (гільдії ткачів у Лондоні, Вінчестері, Оксфорді) [8:
273-274]. Спочатку всі члени ремісничої гільдії самі торгували виготовленими ними виробами. Однак
поступово в межах гільдії відбувалося соціально-майнове розшарування ремісників. У результаті вже
в XIV ст. у кількох гільдіях виділилися більш заможні майстри, які займалися не стільки самим
виробництвом, скільки його організацією і збутом продукції [10: 68-69; 11: 4-5].
Для лінгвіста, який вивчає мовні засоби номінації ремісників, ця обставина має суттєве значення,
оскільки це значить, що в XIV-XV ст. найменування особи не завжди несло інформацію про справжнє
відношення його носія до виробництва того продукту, який послужив ознакою для номінації.
Наприклад, як указує С. Трапп, людина, ідентифікована як "міщанин та золотар" (citizen and
goldsmith), що відповідає традиції того часу згадувати в документах громадянський статус людини та
його приналежність до тієї чи іншої міської гільдії [11: 3-4], міг бути або найманим робітником, або
самостійним ремісником, який володів власною невеликою майстернею, або багатим купцем і
фінансистом, який вкладав засоби окрім ювелірної справи в інші види виробництства. Це свідчить
про тісний зв’язок між двома сферами людської діяльності – ремеслом і торгівлею – у досліджуваний
період і утруднює проведення чіткої границі між середньоанглійськими мовними найменуваннями
ремісників і торгівців.
У досліджуваний період ремесло й далі залишалося важливим підсобним заняттям сільських
жителів, які самі забезпечували внутрішні потреби домашнього господарства в життєво важливих
предметах. Процеси, які відбувалися у цей час в економіці англійського села, зокрема, виникнення
великих господарств-манорів, коммутація повинностей (переведення їх на гроші [12: 70; 14: 88]),
викликали до життя тип сільського жителя, який суміщав у одній особі селянина, ремісника й
торгівця [10: 152] й отримував прибуток від виготовлення і збуту ремісничих виробів. Такими були
сільські м'ясники, пекарі, ковалі, чоботарі, шевці, столяри, які часто фігурують у фінансових
документах [10: 152].
Важливим соціально-економічним процесом, що проходив у житті середньоанглійського
суспільства, було бурхливе зростання торгівлі в Англії в ХІ-ХП ст., підготовлене усим попереднім
розвитком матеріального виробництва і привело до третього великого поділу праці –
відокремлення торгівлі від виробництва і формування класу, що займався вже не вироництвом, а
лише обміном продуктів, а саме купців. Процес виділення купців у самостійний клас був
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поступовим і в XII-XV ст. в Англії набував різних форм. Так, в кінці XII - на початку XIII ст. в
англійських містах створювалися так звані gilda mercatoria (купецькі гільдії), які захоплювали
торговельну монополію в містах і об'єднували не лише торговців, але й ремісників [13: 266]. На
перших порах ремісники самі займалися збутом своєї продукції. У результаті соціальноекономічної диференціації робітників всередині ремісничих гільдій окремі майстри займали
панівне положення, поступово перетворюючись у капіталістичних підприємців, які керували
працею інших і збували готову продукцію. Частими були зафіксовані документально випадки, коли
такі підприємці займалися оптовою торгівлею товарами, яких вони не виробляли, і навіть були
пов'язані із зовнішньою торгівлею такими товарами [11: 5-6]. В кінці XIV ст. укріпили свої позиції
власне купецькі гільдії [14: 91]. Великі купці у цей час нерідко фінансували окремі ремесла,
забезпечуючи безпосередніх виробників сировиною та знаряддями праці [11: 10-12]. Тим самим вони
поступово захоплювали керівництво виробництвом і економічно підкоряли собі виробників. Дуже
важливу роль у підприємницькій діяльності англійських купців у досліджуваний період
відігравала зовнішня торгівля. Причому в XIII-XIV століттях Англія займала провідне положення
серед інших країн як експортер шерсті, а пізніше, в XV ст., і шерстяних тканин. Окрім великої
оптової торгівлі, здійснюваної великими купцями, що в середньоанглійський період називалися
merchaunt [15: 75], важливу роль відігравала й менш маштабна оптова, а також роздрібна торгівля,
здійснювана в крамницях, на місцевих базарах дрібними та мандрівними торговцями (chapman,
berester, hukster, peddlar).
З процесами спеціалізації, що торкнулися не лише ремісничого виробництва, але й торгівлі,
пов'язана поява назв торговців, що спеціалізувалися на торгівлі певним товаром. Бажання носіїв мови
максимально ясно і недвозначно відображати відношення об'єкта номінації до певного предмета
спричинилося до появи назв-композит, у морфорлогічній структурі яких наявна основа іменника, що
позначає предмет торгівлі. Розглянемо композити з другим компонентом mongere. Слово monger
збереглося з давньоанглійського періоду (ОЕ mangere 'monger, dealer, trader', forms: mangere, mongere,
monger та ін.'І. A dealer, trader, trafficker [18; 975]', а в середньоанглійському періоді входить до
складу численних складних слів і дуже рідко зустрічається у самостійному вжитку. У
середньоанглійській мові mongere ще зберігає живий зв'язок з дієсловом mongen "торгувати", що
дозволяє розглядати композити з компонентом monger як еквіфінальні складні слова (пам'ятаючи
роль аналогії як засобу словотвору таких лексичних одиниць), коли перший іменний компонент
поєднується з уже готовою лексичною одиницею mongere. Наведемо кілька таких лексем, що
фіксуються в якості антропооснов назв прізвищевого типу середньоанглійського періоду: Roger le
Bucmanger' [19: 1221] (ME Buck < ОЕ buc 'male deer', OE bucca 'he-goat') ; Margaret le
Buttermonggere [20: 1306]; Ralph le Cheverelmongere [21:1310] (ME chevrelle 'kid'); Richard
Clothmongere [22: 1296]; Richard Fethermongere [21: 1282]; Richard le Flexmongere [23: 1294]; John
Furmonger [24: 1490-1508]; Luke le Garlekmongere [21: 1309]; Elias le Hatermongere [22:1251] (ME hater
< OE hseteru) '1. Clothes, clothing collectively [18: 1000] (pi.); 2. (sg.) A garment, a vestment [18: 1225];
Henry Heimongere [25: 1230] (ME hey, hei 'hay'); Richard Honymanger [26: 1382] (ME hony 'honey');
Ailred Ismangere [25: 1165-72], Hervey le Ismongere [27: 1248]; Robert madermanger [25: 1230];
Richard Pe_semongere [28: 1198] ( ME pese < OE pise, piose, pyse) 'pease, the earlier form of PEA' [18];
Alan le Rusmangor [22: 1210] (ME russe < OE rysc 'rush'); Emma le Sclopmongere [22: 1317] (slop,
also sloppe, slope, slopp [Of obscure history] '1. A charmed bag employed to steal milk from cows [18:
1303]; 2. An outer garment, as a loose jacket, tunic, cassock, mantle, gown, or smock-frock [18: 1386];
Thomas le Strumonger [22: 1285], Richard Straumongere 1294 MEOT (OE streaw, ME strau 'straw'); Robert
Wastelmonger [29: 1317] (wastel < OF wastel, northeastern var. of guastel, gastel) 'Bread made of the
finest flour; a care or loaf of this bread [18: 1194]; Robert le Waxmongere [29: 1310].
Тісний зв'язок між двома сферами людської діяльності – ремеслом і торгівлею – у
досліджуваний період утруднює проведення чіткої границі між середньоанглійськими мовними
найменуваннями ремісників і торгівців. Оскільки в структурі наведених слів відношення особи до
предмета, який послужив ономасіологічною ознакою, не експлікується і виражається двома
можливими предикатами "виготовляти" і "продавати", то когнітивна семантика розгянутих слів
утворює дві різні когнітивні моделі, тобто різні фрейми (акціонального типу, за С.А. Жаботинською [16: 12-25]), що відображають дві різні стереотипні ситуації: "ДЕХТО: агенс ДІЄ: виробляє
ДЕЩО: пацієнс" та "ДЕХТО: агенс ДІЄ: продає ДЕЩО: пацієнс".
Отже, вважаємо енциклопедичні знання релевантними, по-перше, для реконструкції лексичної
семантики слів, по-друге, для побудови когнітивної моделі цих слів. Окрім того, енциклопедичні
знання вважаємо частиною ментально-психонетичного комплексу, який інтегрує логічну
інформацію з асоціативно-метафоричною (яка базується на знаковій переінтерпретації знань у
термінах інших концептуальних сфер) [17: 53]. Енциклопедичні знання відносимо до термінальної
частини, тобто до периферії ментально-психонетичного комплексу. Враховуючи широкі можливості
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моделювання ментально-психонетичних комплексів щодо аналізу семантики слів, енциклопедичні
знання посідатимуть у цьому процесі важливе місце як частина структури цих моделей.
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Добровольская О.Я. Энциклопедические знания как компонент когнитивной семантики слова.
В статье подчёркивается необходимость обращения к миру экстралингвистических реалий при
разработке концепций лексического значения, которое лишь частично передаётся ограниченным
типом словарной дефиниции. Обосновывается также весомость экстралингвистичесикх знаний для
реконструкции семантики среднеанглийского языка.
Dobrovolska O.J. Encyclopedic Knowledge as a Part of Cognitive Meaning of Words.
In the article the necessity of the inclusion of extralinguistic knowledge in the elaboration of various lexical
meaning conceptions is proclaimed. The article proves this statement on the examples of the Middle English
vocabulary semantic reconstruction.
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ОБРАЗ БУТТЯ В РОМАНІ Е. ДОКТОРОУ "РЕГТАЙМ"
У статті розглянуто образ буття в постмодерністському романі Е. Доктороу "Регтайм" з точки зору
співвідношення буття та часу взагалі й особистості та соціально-історичного часу зокрема, а також
принципи його створення – історичну містифікацію як на рівні жанру та стилю, так і на рівні сюжету.
В останню третину ХХ століття сформувався постмодернізм як літературно-філософський напрям,
основою якого є відмова від лінійного розуміння часу й історії. Сама об’єктивна реальність
ХХ століття (дві світові війни, революції та диктатури, тоталітарні режими з концтаборами та
геноцидом, тероризм) ще до свого втілення в реальність суб’єктивну, тобто художню, дає всі підстави
заперечувати розуміння раціоналістичного буття як лінійного поступального прогресу. Оскільки "все,
що входить у поняття "європейська традиція", сприймається постмодерністами як традиція
раціоналістична, і у такий спосіб тією чи іншою мірою неприйнятна" [1: 204], то децентричність,
відсутність внутрішнього стрижня постмодерністської літератури покликана заперечувати будь-який
прояв системності як носія раціонального начала. Художня реальність постмодернізму виявляється
хаосом, абсурдом, мозаїкою неупорядкованих фрагментів. Уявлення про світ як хаос зумовило
принцип тотальної деконструкції тексту, до того ж деконструкція виступає "одночасно і
філософською позицією .., і літературно-критичною течією, що прагне наблизити ... Філософію та
Літературу" [2: 212]. У зв’язку з деконструкцією тексту жанр, композиція, характер стосунків авторгерой-читач, сюжет і фабула підлягають кардинальному переосмисленню, оскільки відповідно до
поняття "світ як текст" (Р. Барт) і текст як "інтертекстуальність" (Р. Барт, Ю. Кристєва, М. Фуко) до
тексту твору додаються не лише літературні твори всіх напрямків, але й явища політичної,
філософської, етичної, естетичної та інших сторін життя – так, заперечуючи будь-яку раціональність
як систему, постмодернізм на ґрунті свого нігілізму створює нове системне утворення, в якому
зовнішня безсистемність і принцип деконструкції тексту стають базовими на обох рівнях художнього
тексту – і філософському, і формальному. Автори постмодерністських творів синтезують зображення
історії як домінуючого фактору з зображенням суб’єктивного особистісного начала на тлі історичних
подій та фактів: відповідно до постмодернізму зі властивим йому релятивізмом, "історик – завжди
романіст, оскільки не існує ані остаточних істин, ані якоїсь одної вичерпної версії подій" [3: 459].
Вони вводять у зміст своїх творів такі аспекти, які дозволяють по-новому інтерпретувати й оцінювати
історичні ситуації, оригінально трактувати історію, і саме внесення у наратив авторського
оцінювального критерія зумовлює створення образу часу або образу буття.
Одним із творів сучасної літератури, де історія постає гранично суб’єктивною, є відомий
постмодерністський роман американського письменника Е. Доктороу "Регтайм". Завданням цієї статті
є дослідження образу буття у цьому творі, а також принципів його створення.
Матеріалом художнього аналізу Е. Доктороу є історія Америки початку ХХ століття. Образ буття
в "Регтаймі" пов’язаний із проблемою співвідношення особистості й соціально-історичного часу,
оскільки "сенсом буття сущого, яке ми називаємо присутністю, виявляється часовість" [4: 17].
Символіка назви роману розкриває авторське розуміння часу й Америки – сучасного Вавілону.
Регтайм – це танцювальна музика американських негрів, яка заснована на поєднанні двох ритмічних
ліній, що не співпадають, і витримана у стилі стрімкого поступу. На думку автора, розвиток країни,
американського суспільства є стрімким і дисонансним рухом, алогічним і хаотичним. Епіграф роману
– слова, що належать відомому американському музиканту Скотту Джапліну: "Не квапся. Граєш
регтайм, ніколи не поспішай" [5: 7]. Він у повній мірі співвідноситься з епіграфом роману О. Хакслі
"Хоровод блазнів", словами Крістофера Марло: "Мої герої, як козлоногі сатири, пройдуть перед вами
у хороводі блазнів" [6: 220]. У сатиричному романі О. Хакслі хоровод об’єднує "істоти, що
проносяться у дикому танці, яким ніколи не судилося зрушитися з місця" [7: 7]. У подібний танок,
який не вносить жодних змін у розвиток, вступили й герої Е. Доктороу. Так услід за О. Хакслі
американський письменник другої половини ХХ століття викриває ілюзії стосовно майбутнього
квітучої демократії. Він вдається до історичної містифікації, тобто до "саморефлексивного"
пародійного роману, в межах якого белетристика та фікція (історія та вигадка) є взаємопов’язаними,
внаслідок чого час у "Регтаймі" позбавляється реального змісту і наповнюється примарами
майбутнього. У такий спосіб маніакальний пошук Пірптоном Морганом самого себе в образі
єгипетського фараона, ідея історичної визначеності наперед свого генія виявить себе в личині
фашизму, який обґрунтовує свою міфологічну передвизначеність у наслідуванні арійцям. У свою
чергу натовп людей, "що копирсалися, як черв’яки, на сфінксі" [5: 276], а також "нью-йоркські
гіганти" на чолі з потворним коротуном-менеджером Мак-Гроу асоціюються з потужними двигунами
сучасної масової культури – туризмом і спортом.
Складний, суперечливий образ буття й самої Америки, "білої" та "чорної", створюється завдяки
переплетінню сюжетних ліній роману. Твір складається із розрізнених глав, які поєднуються в
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наративі оповідача: один герой стає приводом для чужої долі або поворотом у ній. Герої роману
створюють пари, кожний із них реалізує свої прагнення, а ці прагнення накладаються на інтереси
інших. Такими парами стають Батько й Татко, Мати й Сара, Молодший Брат і Колхаус Уокер
Молодший, Морган і Форд, Емма Голдмен й Евелін Несбіт, Стенфорд Уайт і Гаррі Кей Фсоу,
ескейпіст Гудіні й коммодор Пірі. Герої реалізують себе не одночасно, а послідовно, але здійснення
їхніх прагнень співпадає в часі. Ситуація, коли несхожі люди вирішують одну й ту ж проблему, і
навпаки, схожі – різні проблеми, дозволяє автору моделювати всі аспекти однієї теми. При цьому всі
герої статичні, вони не є повноцінними характерами. Оскільки автор "менш за все прагне надати
своїм персонажам субстанційності: пласкі фігурки, що оживають на кіноекрані часу ... й живуть рівно
стільки, скільки звучить мелодія на механічному піаніно" [8: 498], то всі герої, ті, що вигадані, й ті,
що реально існували, виявляються лише маріонетками однієї трагікомічної дії – часу, який не
викристалізувався й ще не став історією. Ланцюгом, що поєднує обидва плани роману – вигаданий та
історичний – є попередження Малюка, адресоване Гудіні: "Попередь ерцгерцога!" [5: 16]. Так вже на
перші сторінки роману висувається тема глобальної катастрофи – першої світової війни. І хоч "у Гаазі
відкрився Палац миру, і сорок дві нації делегували на церемонію своїх представників" [5: 271], час
катастрофи, в яку буде втягнута й Америка, наближається. Світ напередодні війни змальовується
письменником калейдоскопічно, за допомогою окремих штрихів, що швидко змінюють один одного:
конференція соціалістів у Відні, нові течії в мистецтві (паризькі художники малюють портрети з
двома очима на одному боці обличчя), професор у Цюриху "надрукував папірець, в якому доводив,
що Всесвіт є вигнутим" [5: 271]. У цьому рухомому світі, що втратив глузд і стабільність, герої
шукають себе й відбуваються дивовижні метаморфози: Татко – злидень, соціаліст із Західної Європи,
торговець-невдаха й художник виявляється кіномагнатом; Мати – поважна вдовиця після річної
жалоби побралася з Татком і стає голівудською левицею; Молодший Брат, смиренний буржуа, стає
бомбарем і підривником. Але для інших героїв подібні метаморфози є ілюзорними, бо внаслідок своїх
пошуків вони знаходять смерть. Загинули бунтівники – чорний Колхаус Уокер Молодший і білий
Молодший Брат. Останній запропонував Сапаті, котрий очолював мексиканських повстанців,
"підняти у повітря все, що захочете" [5: 270], і загинув у бою з урядовими військами на тому місці, де
пізніше загине й сам Сапата. До смерті, "берегів Своєї Суті" [5: 283], прибуває Батько. Бізнесмен і
патріот, що розбагатів на виготовленні прапорів, Батько після смерті Молодшого Брата зайнявся
реалізацією його смертоносних винаходів, які виявилися "настільки передовими", що США не змогли
їх втілити до другої світової війни" [5: 281]. Він загинув на "Лузітанії", яку торпедувала німецька
субмарина. Смертю закінчується пошук самого себе в різних історичних епохах Пірптона Моргана,
йому не вдалося знайти обґрунтування своєї теорії щодо міфологічної передвизначеності своєї долі.
Письменник, який намагається відтворити менталітет американців, у мотивах поведінки героїв
підкреслює спільне для всіх прагнення успіху, що ототожнюється з великими грошима. Вчинки героїв
розкривають читачеві світ рефлексії автора – печальної, іронічної, відверто саркастичної. Цілий
комплекс тем – бездуховності меркантильного світу, девальвації традиційних цінностей, фальшивих
ідеалів, абсурдності існування людини – пов’язаний із сюжетною лінією Моргана. Все, чого
торкається магнат, стає "предметом красивого побуту" [5: 272], як золоте розп’яття, що
перетворюється на стилет. Він щиро вважає, що гроші є атрибутом його генія, тому ставить себе вище
за коронованих осіб і "хоче вибрати клаптик землі на Нілі для власної піраміди" [5: 273]. За
допомогою гротеску, який виводить образ за межі можливого, деформуючи його, "наближаючи
далеке та поєднуючи взаємовиключне" [9: 120], письменник викриває манію величі героя. Морган
прагне отримати божествений знак і задля цього залишається на ніч у піраміді, котру сам раніше
пограбував. Там йому наснилося, що він – брудний торговець на базарі давнього світу, а іншим
"знаком Осіріса" були клопи, яких він виявив на собі. Пошуки сенсу буття в Єгипті, символом загадки
котрого є сфінкс, завершилися невдачею – давні святині перетворилися на дешеві фетиші.
Погіршення здоров’я сприймається Морганом як "той самий знак, якого він очікував" [5: 276], тому
його смерть символізує не лише кінець епохи стабільності, що відходить у минуле разом із ним, але й
абсурдність буття як такого – тотальна руйнація бовваніє перед людством. Останні слова олігарха
виявляються пророчими: "Війна прискорить усю справу" [5: 276]. Особливе місце в системі образів
роману Е. Доктороу посідає ілюзіоніст Гаррі Гудіні. Деякі дослідники роману вважають, що Гудіні –
справжній митець, який "творить нові й нові чудеса ... який грає зі смертю, який доводить собі й
людям, що немає таких ... меж, перед котрими відступила б звільняюча сила мистецтва" [8: 498].
Однак образ Гудіні припускає інші тлумачення. У день убивства ерцгерцога Фердинанда в Сараєво
ілюзіоніст демонстрував черговий трюк: підіймаючись догори ногами на висоту багатоповерхового
будинку в гальмівній сорочці й розгойдуючись на висоті, він звільнявся від неї. Гудіні вивищується
над рекламою свого шоу, над табло бейсбольної інформації, над Таймс-сквером, над усім абсурдним
світом, що на хвилину зупинився, щоб "подивитися на великий шухер" [5: 278]. У цей момент у його
свідомості виник далекий образ із минулого: "Він побачив Малюка, хлопчика, що дивився на своє
відображення у сяючих фарах автомобіля" [5: 280]. Містичне попередження Малюка виявилося
невиконаним, оскільки все, що відбувається, є випадковим і безсистемним. А саме мистецтво Гудіні,
яке засноване на кітчі, видовищності, шокуванні пересиченої публіки, є уособленням американської
культури ХХ століття. В іронічному контексті наративу трюки Гудіні, як і бейсбольні ігри, всі
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нещастя, скандали і брудні історії, вписуються в єдине грандіозне панамериканське шоу. І нехай за
межами "чудесної Америки" йде війна, тут все залишається таким, як і раніше, – народ плює на всі
боки (Америка – "країна плювків, що розлітаються" [5: 267], "продає витрішки" й одразу забуває
побачене).
У фінальному епізоді роману автор порівнює історію з нотами для піаніста: "Ера регтайму, що
супроводжувалася тяжким диханням машин, відходила вдалечінь" [5: 284]. Який танок визначатиме
подальший рух Америки – невідомо. Автор прощається зі своїми героями, які вийшли "нізвідки" і
прийшли в "нікуди", тому що кожний з них переживає особисту драму, яка не приносить зцілення і не
стає новою стадією їх внутрішнього розвитку.
Аналіз роману Е. Доктороу "Регтайм" дає можливість зробити висновки щодо особливостей
образу буття в ньому і принципів його створення. Як письменник-постмодерніст Е. Доктороу
синтезує зображення історії – широкого тла історичних фактів і подій – з особистісним началом,
внаслідок чого історизм, притаманний класичному історичному роману, поступається місцем
суб’єктивно-оригінальній інтерпретації історії. Авторський оцінювальний критерій зумовлює
особливості образу буття в романі – він являє собою художнє втілення авторської концепції світу як
грандіозного, всеохоплюючого фарсу. На думку автора, трагедія людства полягає у відсутності
розвитку, тупцюванні на одному місці, алогічному й хаотичному, незважаючи на його стрімкість, і
саме тому життя суспільства й життя окремої людини є абсурдним. Образ буття в "Регтаймі" створено
передусім за допомогою символіки назви й епіграфа, а також літературних ремінісценцій і асоціацій
із відомим сатиричним романом О. Хакслі "Хоровод блазнів". Однак провідним художнім засобом
Е. Доктороу при створенні образу буття стає історична містифікація, яка дозволяє письменнику
широко використовувати художній вимисел і пародію. Найрізноманітніші містифікації органічно
вписуються в конкретні фактологічно й історично зумовлені просторово-часові межі роману,
внаслідок чого "Регтайм" набуває жанрових рис пародійного роману. В його наративі важко
відокремити вимисел від реальності, комічне в ньому поєднується з трагічним, сама ж тональність
наративу визначається всепроймаючою авторською іронією. Складний та суперечливий образ буття
створюється письменником не лише на рівні жанру і стилю, але й на рівні сюжету й композиції твору,
коли кожна оповідь про героїв – конкретний простір, обмежений одним часом, і є окремим
фрагментом, додатковим штрихом у загальній хаотично-калейдоскопічній яскравій картині епохи.
При цьому герої "Регтайму" позбавлені динамічності, отже, життєвості характерів, вони є статичні й
схожі на маріонеток, які за забаганкою автора-деміурга грають трагікомічний спектакль на тему
"Людина й історія".
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Евченко А.В. Образ бытия в романе Э. Доктороу "Рэгтайм".
В статье анализируется образ бытия в постмодернистском романе Э. Доктороу "Рэгтайм" с точки
зрения соотношения бытия и времени вообще, а также личности и социально-исторического
времени в частности, определяется принцип его создания – историческая мистификация как на
уровне жанра и стиля, так и на уровне сюжета.
Yevchenko О.V. The Existence Conception in the Novel "Ragtime" by E . Doctorow.
The paper focuses on the peculiarities of the existence conception in the post-modern novel of E. Doctorow
"Ragtime". The author regards the issues from the standpoint of existence and time correlation in general
and personality and social and historical time in particular together with the principle of its formationhistorical mystification both on a genre and style plane as well as on a level of the plot.

104

УДК 811’37
Н.Б. Іваницька,
кандидат філологічних наук, доцент
(Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ)

ПРОБЛЕМА МЕТОДИКИ ЗІСТАВНОГО ВИВЧЕННЯ СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКИХ ТА
АНГЛІЙСЬКИХ ДІЄСЛІВ
У статті подано елементи методики двостороннього зіставного аналізу групи дієслів української
та англійської мов із типовою семантикою процесуального буття. Увагу зосереджено на зіставленні
компарабельних однослівних дієслівних найменувань, які розглядаються у їхній проекції на спільні
процесуальні інваріантні денотати та мікроденотати в обох мовах.
У дослідженнях із контрастивної лінгвістики порівнюють одиниці й категорії різних рівнів мовної
системи, з-поміж яких на особливу увагу заслуговує дієслово. Усі дієслова української та англійської
мов об’єднує в єдиний об’ємний клас повнозначих слів категорія процесуальності. Онтологічно цю
групу слів утворюють назви, співвідносні з предметними денотатами, що використовують у мовах
для називання динамічних процесів у сфері предметного світу речей і явищ у їхніх взаємозв’язках,
перетвореннях, відношеннях. Дієслова привертали чи не найбільшу увагу дослідників (Ю.Д. Апресян,
В.М. Аринштейн, Д.К. Баранник, О.І Бондар, Х. Брінкман, В.В. Бурлакова, М.М. Васильєв, І.Р. Вихованець, Р.М. Гайсина, К.Г. Городенська, А.П. Загнітко, Г.О. Золотова, Н.Л. Іваницька, С.Д. Кацнельсон, Т.О. Кильдибекова, О.С. Мельничук, І.І. Мєщанінов, О.М. Мухін, М.Я. Плющ, Г.Г. Почепцов,
М.М. Прокопович, В.М. Русанівський, Г.Г. Сильницький, С.О. Соколова, Є. Теньєр, Г.А. Уфімцева,
Н.Ю. Шведова, В. Шмілауер та ін.).
Досліджуючи дієслова української та англійської мов у зіставленні їхніх систем, ми виходимо з
розуміння мови як основного засобу комунікації, тісно пов’язаної з суспільною виробничою й
пізнавальною діяльністю людей; як знакової системи, у якій опосередковано й закономірно
виражається співвідношення між елементами дійсності та їхнім відтворення у свідомості [1: 25].
Мета статті – розглянути елементи методики двостороннього зіставного аналізу групи дієслів
української та англійської мов із типовою семантикою процесуального буття. Об’єктом нашого
дослідження виступає система дієслівних найменувань української та англійської мов. Предмет
аналізу вбачаємо в зіставленні дієслів у їхній проекції на спільні процесуальні інваріантні денотати та
мікроденотати в обох мовах. Напрям аналізу полягає в орієнтації на слово-дієслово в його
денотативній спроможності виражати (називати) інваріантно-варіативну систему позамовних
реальностей засобами обох мов [2: 27].
Беручи до уваги в основному два способи називання процесуального денотата – однослівний та
багатослівний (описовий), ми обмежуємо дослідження першим способом. Тому для зіставлення були
вибрані компарабельні одиниці – однослівні (дієслівні) номінації української та англійської мов, що
узвичаїлися практикою носіїв мов для називання одних і тих же реальностей – інваріантного денотата
та мікроденотатів. Кожне дієслово обох мов розглядаємо як елемент складної системи разом із його
взаємозв’язками і залежностями. Для розв’язання комплексу завдань зіставного аналізу дієслів у
порівнюваних мовах найбільш придатним був би раніше підготовлений повний опис дієслів кожної
мови. На жаль, як слушно зауважує М.П. Кочерган, доводиться констатувати, що таких описів поки
що недостатньо для комплексного представлення системи українських та англійських дієслів у їх
зіставному потрактуванні [3: 13].
Ю.О. Жлуктенко пише, що "досить часто відповідності в мовах визначаються емпірично, на основі
власного мовного досвіду дослідника, і в ході дальшого аналізу перевіряються й уточнюються" [4: 7].
Зважаючи на відносність індивідуального сприйняття ознак та властивостей предметів і явищ
позамовного світу, ми покладаємося на лексикографічні фіксації дієслів, подані в тлумачних та
перекладних словниках, словниках синонімів української та англійської мов [5; 6; 7; 8; 9; 10].
Отже, індивідуальна інтуїція та лексикографічні фіксації забезпечили відбір компарабельних
дієслівних лексем із їхньою спільною ознакою – проекцією на ті самі інваріантний денотат та
мікроденотати. Оскільки основна увага зосереджувалась на зіставленні однослівних найменувань
процесуальних денотатів у плані виявлення розширеної чи звуженої конкретики номінацій спільних
денотатів у обох мовах, то для аналізу були відібрані дієслова з широким діапазоном переносних
значеннєвих варіантів.
У дослідженні використовуємо притаманні всім науками прийоми індукції й дедукції, а також
зіставний метод (контрастивний, синхронно-порівняльний, спрямований на виявлення відмінностей
між мовами). Відомо, що залежно від спрямованості розрізняють односторонній і двосторонній
(багатосторонній) зіставний аналіз [11: 79]. Ми віддаємо перевагу двосторонньому аналізу,
необхідним елементом якого (основою зіставлення) є "третій член" (tertium comparations) –
"позамовне поняття, не належне до жодної із зіставлюваних мовних явищ, дедуктивно сформульоване
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метамовою" [11: 80]. Оцінюючи роль такого підходу, М.П. Кочерган зазначає: "Цінність
двостороннього підходу в тому, що він дає змогу виявити всі мовні засоби вираження чогось" [11:
80]. І далі: "Перевагою двостороннього підходу є те, що обидві мови рівноцінні, а недоліком – те, що
порівняння спирається на метамову, якої поки що немає (існують різні пропозиції)" [11: 81].
Зрозуміла річ, у зіставному аналізі й теоретичних висновках та узагальненнях не можна обійтися
без перекладу. З позицій нашого підходу переклад розглядається й використовується як вихідний
матеріал для знаходження спільного й відмінного в дієслівних системах зіставлюваних мов. "Істотна
різниця між перекладом і контрастивним аналізом полягає в тому, що перший з них має на меті
досягнення семантичної еквівалентності між двома текстами (не обов’язково з дотриманням
послідовних відповідностей між елементами отриманої структури), а другий прагне до встановлення
формально-синтаксичних відповідностей між двома системами (використовуючи лише ті результати
перекладання, котрі виявляють чіткі й послідовні ознаки відповідності" [12: 15].
Семантичним підґрунтям (семантичним макрокомпонентом) виступає онтологічна ознака –
зорієнтованість дієслівної назви на позамовну реальність, на процесуальний денотат. У розрізі такої
зорієнтованості виділяються диференційні ознаки, за сукупністю яких вичленовуємо інваріантні
денотат та мікроденотати, для називання яких у кожній мові є своя система словесних номінацій.
Такі номінації (однослівні чи багатослівні) у їхній проекції на один і той же денотат вважаємо
компарабельними. Ознака "компарабельність" передбачає виявлення не лише контрасних
відмінностей зіставлюваних одиниць, але і їхніх тотожностей, повних чи часткових кореляцій. Так,
скажімо, однаково компарабельними будуть як окремі дієслова укр. читати – англ. to read, укр.
бігати – англ. to run, укр. їсти – англ. to eat, так і українські словосполучення та англійські
однослівні назви: укр. готувати їжу – англ. to cook, укр. працювати медсестрою – англ. to nurse, укр.
продавати з аукціону – англ. to auction, укр. класти в мішок – англ. to bag, укр. записувати в книжку
– англ. to book, укр. їхати автобусом – англ. to bus і т.д.
Кожна мова має досить розгалужену систему процесуальних найменувань близьких чи
споріднених денотатів, що розвинулися із їхнього спільного інваріантного денотата з найзагальнішим
значенням відповідної процесуальної ознаки. Так, денотативне узагальнене значення "передавати
словами думки, почуття тощо, повідомляти про щось" передають лексеми: укр. казати, промовляти,
проказувати, вимовляти, балакати, мовити, (заст.) повідати, прорікати, (вульг.) гавкати, тягти,
тягнути (повільно, протяжно), (розм.) цідити, рубати, виціджувати, карбувати, чеканити, гарчати
(сердито, невдоволено), видушувати, витискати (із себе, через силу), хрипіти, хлипати, сичати,
шипіти та ін.; англ. to say, to tell, to communicate, to inform, to blab out, to proclaim, to announce, to
dispute, to negotiate, to report, to declare, to comment, to slander, to delate, to stag, to nark, to retell, to
interpret, to broadcast, to repeat, to explain, to sort, to joke, to whisper та ін. Кожне з дієслів в обох мовах
у конкретних текстових умовах виражає дію, що належить різним предметам (особам). Крім того,
кожна з цих лексем, називаючи відповідні конкретні денотати (мікроденотати), має певні значеннєві
відтінки. Пор: укр. промовляти і виціджувати (промовляти неохоче, недбало); англ. to pronounce і to
whisper (to inform someone secretly).
Розуміння інваріантного денотата може бути занадто широким і максимально звуженим. Це
залежить від авторського трактування спільних денотативних характеристик, покладених в основу
виділення денотатів. У нашому дослідженні інваріантний денотат розглядається в широкому плані.
Він виступає позамовним чинником об’єднання номінацій в обох мовах зі спільною ознакою, яка в
одних випадках перебуває на поверхні сприймання, а в інших є "відсунутою" на задній план, але не
позбавленою здатності інтуїтивно сприйматися, осмислюватися й узагальнюватися свідомістю,
завдяки колективному мовному досвіду носіїв мови. Розглянемо, наприклад, процесуальний
інваріантний денотат такої визначеності: "дія особи, що являє собою рух, пов’язаний із чимось
перехресним": укр. Наші дороги пересікаються – англ. Our ways cross; укр. Наші листи розминулися
– англ. Our letters crossed; укр. Вранці ми перевалили через хребет – англ. In the morning we crossed
the mountain ridge; укр. Перебиратись із Англії до Франці – англ. To cross from England to France.
Більш поверхневою щодо сприймання й усвідомлення є зазначена ознака ("рух + щось перехресне") у
зіставлюваних дієсловах пересікатися – to cross (Наші дороги пересікаються – Our ways cross), ніж у
дієслівних парах: розминутися – to cross; перевалити – to cross; перебиратися – to cross. Однак саме
таке розширене розуміння інваріантного денотата забезпечує інтеграцію багатьох відповідних
дієслівних назв обох мов у єдину об’ємну групу, в межах якої виявляється компарабельність
зіставлюваних процесуальних номінацій в обох мовах.
Ознака інваріантного денотата нерідко може бути невиразною, важко виокремлюваною,
"схованою". У таких випадках допомагає аналіз слів не лише з переносним значенням, але й таких,
що виділяються в словниках як багатозначні. Наприклад, для дієслів укр. кликати – англ. to call
властивим є називання такого денотата "каузована на об’єкт дія (звучання) суб’єкта". Уживання в
обох мовах речень з цими дієсловами англ. I’ll call tomorrow – укр. Я забіжу завтра; англ. All sorts of
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people call here – укр. Сюди заходять різні люди; англ. He will call back later – укр. Він зайде пізніше і
т.д. – доводить, що ознаки інваріантного денотата є ширшими, зокрема включають таку диференційну
ознаку, як "давати про себе знати" (коли суб’єкт каузує на об’єкт дію в різних формах: говоріння,
відвідування чи ін.).
Для зіставного аналізу дієслівних систем української та англійської мов у зазначеному аспекті
визначальним є виділення найхарактернішої ознаки, що складає основу інваріантного денотата, його
онтологічну сутність, а звідси – вичленування базових дієслів у обох мовах. Реалізація цього завдання
вимагає якнайретельнішого обстеження тлумачних (одномовних), тлумачних (перекладних) та
синонімічних словників, лексикографічні фіксації яких (в т. числі і вказівки на мікроконтекстну
реалізацію семантики, окремі дистрибутивні ознаки та ін.) слугують матеріалом для визначення
диференційних ознак мікроденотатів і проведення зіставного аналізу дієслівних лексем у їхній
проекції на такі денотати.
На першому (початковому) етапі дослідження було відібрано 8 пар компарабельних дієслів
української та англійської мов із типовою семантикою, що відтворювали однослівні найменування
таких інваріантних денотатів із сфери процесуального буття: "каузація початкової фази
процесуального буття" (укр. сприяти – англ. to cause); "початкова фаза процесуального буття" (укр.
виникати – англ. to arise, to appear); "початок процесуального буття, ситуації" (укр. починати – англ.
to begin); "власне буття" (укр. бути – англ. to be, to exist); "здійснення – утвердження буття" (укр.
відбуватися – англ. to happen); "буття-існування у часово-просторових координатах" (укр.
знаходитися – англ. to be, to stay); "каузоване припинення буття" (укр. припиняти – англ. to stop);
"зникнення буття" (укр. зникати – англ. to disappear). Перевірка зазначених дієслів за тлумачними,
перекладними (українсько-англійським та англо-українським), синонімічними словниками значно
розширила склад дієслів; було проаналізовано 520 дієслів, що так чи інакше відтворювали спільні
мікроденотати у межах їхніх інваріантних узагальнень.
Процедуру зіставного аналізу системи українських та англійських дієслів у їхній проекції на
денотат покажемо на прикладі дієслівної пари укр. зникати – англ. to disappear, що відтворюють
процесуальний мікроденотат "зникнення (припинення) буття неживого" інваріантного денотата,
"зникнення припинення буття суб’єкта".
Словники засвідчують такі типові однослівні найменування цього мікроденотата: укр. зникати,
гинути, щезати, пропадати, діватися, погибати, заподіватися, виводитися, зводитися,
вивітрюватися, випаровуватися, розчинятися, розтавати, танути, вигасати, згасати, угавати,
перегоряти, відмирати, відживати, відходити, відпадати, відлітати, губитися, загублюватися;
англ. to disappear, to vanish, to die, to perish, to evaporate, to fade, to exhale, to bunk. У тлумачення
перекладних українсько-англійських словників включено дієслово to disappear, що за частотністю
переважає інші дієслова. Велика кількість тлумачень українських дієслів подана описовими
англійськими структурами із інформативно недостатніми словами (укр. діватися – англ. to do a bunk,
укр. гинути – англ. to be lost, укр. погибати – англ. to go to ruin, укр. заподіватися – англ. to get to…,
укр. виводитися – англ. to go out of use, укр. випаровуватися – англ. to turn into vapour, укр.
відживати – англ. to become absolete, укр. губитися – англ. to get lost, to be lost, to be mislaid і т.д.
Водночас англійська система дієслівного вираження цього мікроденотата досить виразно
виокремлює вживання дієслівної лексеми to die, яка, зрозуміла річ, є онтологічно первинним
найменуванням відповідної процесуальної ознаки живого (називає мікроденотат "зникнення
(припинення) буття живого (людини)" .
Розгорнутий синонімічний ряд українського дієслова умерти відтворює номінацію мікро денотата
"зникнення, припинення буття живого чи реалій, пов’язаних із живим": умирати (вмирати),
помирати, конати, відходити, доходити, вимирати, згасати, погасати, догасати, догоряти,
догорати, згоряти, дохнути, здихати, подихати, коліти, падати, одубіти та ін. [7]. Часто
вживаним у цих випадках є також англійський відповідник to died down: The shooting has died –
Стрілянина припинилась; Curiosity has died down – Цікавість пропала; Facts has died down – Факти
забулися.
Уживання англійського дієслова to die для номінації процесуального мікроденотата "зникнення
(припинення) буття неживого" є підтвердженням нашої загальної гіпотези про те, що дієсловам
української мови властива набагато більша конкретика найменувань процесуальних мікроденотатів,
на відміну від англійської мови [10: 14]: Flowers died - Квіти зів’яли; Trees die – Дерева гинуть
(сохнуть, засихають); The motor (the engine) died – Мотор заглох; The telephone has died – Телефон
зіпсувався; The wind died – Вітер затих; The storm died – Буря ущухла; The conversation died –
Розмова обірвалась; His interests has died – У нього пропав інтерес.
Зрозуміло, що словесні номінації української мови можна синонімічно (однослівно та за
допомогою описових структур) урізноманітнити, але показовим у цьому прикладі-ілюстрації є
насамперед те, що дієслівна англійська лексема to die "покриває" номінацію кількох мікроденотатів,
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які в українській мові номінуються різними словами. Багато українських дієслівних назв тих самих
мікроденотатів (відповідників англійського дієслова to die), спричиняє, по-перше, найголовніша
спільність суб’єктів-каузаторів процесуального стану – назва неживого, на відміну від назв живого.
По-друге, лексичне розмаїття цих назв спричиняє індивідуальна відмінність предметних денотатів:
Flowers died – Квіти зів’явили (не зіпсувалися, не заглохли, не ущухли і т.д.). Сукупність
мікроденотатів (бодай приблизна, основна) і виявлені в обох мовах варіанти їхніх назв відкривають
простір для зіставлення словесних номінацій обох мов. Тотожність мікроденотатів забезпечує
компарабельність мовних одиниць, призначених для номінації тих самих мікроденотатів.
Дослідження дає змогу констатувати, що розбіжності, як і близькість між співвідносними
мікроденотатами у зіставлюваних мовах спричинені способом життя народів – носіїв цих мов,
характером їхнього мислення, відмінностями культури, побуту, світосприймання загалом. Подальше
поглиблене зіставне вивчення дієслів української та англійської мов у цьому аспекті сприятиме
виявленню раніше не досліджених явищ у структурі й функціонуванні цих мов, дасть змогу розкрити
загальне й часткове, що відображається в свідомості носіїв мови, і, отже, складає специфіку мов у
загальномовній картині світу загалом.
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Иваницкая Н.Б. Проблема методики сопоставительного изучения системы
украинских и английских глаголов.
В статье представлены элементы методики двустороннего сравнительного анализа группы
глаголов украинского и английского языков, объединённых семантикой процессуального бытия.
Внимание сосредоточено на сопоставлении компарабельных однословных глагольных наименований,
которые рассматриваются с точки зрения их проекции на общие процессуальные инвариантные
денотаты и микроденотаты.
Ivanytska N.B. The Comparative Study Methods of the Ukrainian and English Verbs.
The article deals with the methods used in the two-side comparative analysis of the verbs naming processing
being in Ukrainian and English. It focuses on the comparison of the comparative one-word verbal lexemes
which have been identified on the basis of the common processing invariant denomination and
microdenomination both in the Ukrainian and English languages.
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ДИФЕРЕНЦІЙНІ ОЗНАКИ СУБ’ЄКТНО-ПРЕДИКАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ЯК ОДНОГО ІЗ
ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ ВТОРИННОЇ ПРЕДИКАЦІЇ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
У статті висвітлено розмаїття тлумачень стосовно природи суб’єктно-предикаціїної структури в
межах синтаксичної теорії англійської мови, що вказує на проблемність аналізованої одиниці.
Встановлено диференційні ознаки зазначеної структури як одного із засобів вираження вторинної
предикації в сучасній англійській мові.
Синтаксичні структури вторинної предикації (СВП) не мають безпосереднього аналогу в
українській мові й тому створюють певні труднощі під час вивчення англійської мови як іноземної, і під
час їхнього аналізу в межах синтаксичної теорії англійської мови. До засобів вираження вторинної
предикації належать структури, що традиційно іменуються в нормативних граматиках Complex
Object, Complex Subject, For-to-Infinitive Construction, Absolute Construction, Gerundial Predicative
Construction. Усі названі одиниці різняться за своїм граматичним оформленням, проте
характеризуються такою спільною рисою як неузгодженість суб’єктно-предикатних відношень у їхній
поверхневій структурі. Як показує аналіз наукової літератури, присвяченої питанням теорії вторинної
предикації, не всі англісти схильні відносити названі структури до вторинно-предикаційних. Метою
дослідження є встановлення диференційних ознак СВП (зокрема суб’єктно-предикаційної структури) на
основі аналізу їхніх структурних та функціональних особливостей для укладання повного переліку
засобів вираження вторинної предикації сучасної англійської мови. Актуальність дослідження
визначається потребою в лінгвістичних студіях не лише речення як цілісного утворення, але й окремих
синтаксичних одиниць, притаманних тій чи іншій мові, які відображають своєрідність поверхневої
репрезентації глибинних пропозиційних структур. Завдання таких досліджень полягає в
комплексному вивченні синтаксичних одиниць із позицій аналізу їхньої форми, змісту та
функціонування [1: 1-2].
Найбільш суперечливим у теорії СВП є розрізнення конструкцій Complex Object (об’єктнопредикаційної структури) та Complex Subject (суб’єктно-предикаційної структури). Стоїть питання,
чи виділяти вищезгадані конструкції як окремі, чи вважати Complex Subject пасивною
трансформацією Complex Object, і, відповідно, окремо її не виділяти. Лінгвісти мають такі
міркування:
1. Конструкції Complex Object та Complex Subject є синонімічними [2: 333; 3: 73].
Після деяких транзитивних дієслів на позначення фізичного відчуття, ментальної діяльності,
декларування, примусу, дозволу та ін., інфінітив уживається в семі-предикативних конструкціях
(semi-predicative constructions) complex object та complex subject, остання з яких є пасивним
відповідником першої (приклад М.Я. Блоха):
We have never heard Charlie play his violin.
Charlie has never been heard to play his violin [4: 103];
2. Complex Object та Complex Subject є різними конструкціями [5: 3; 6: 147-149, 152-153; 7:
144]:
Далеко не всі речення з пасивно-дієслівним ускладненням можуть бути виражені як трансформи
речень зі складним додатком [7: 144]. Базова різниця між Complex Object та Complex Subject полягає в
композиції предикативної групи. У Complex Object вона є максимально вираженою, тимчасом як в
Complex Subject вона, навпаки, максимально скорочена, оскільки втратила елемент, який є носієм
тематичної, у певному сенсі надлишкової інформації. Власне семантична вага тематичного елемента
визначає вибір активної чи пасивної структури. Таким чином, семантично Complex Object та Complex
Subject – це дві форми вираження того самого значення, тобто характеристики об’єкта через
спостереження, спонукання чи мислення агента. Проте граматично це загальне категоріальне
значення виявляє себе у двох різних структурах: 1) кваліфікативній, 2) означальній (patterns of
qualifying and defining) [6: 147-149, 152-153].
Ми дотримуємося другого погляду та вважаємо, що Complex Object та Complex Subject є різними
конструкціями.
Окремі вчені не визнають Complex Subject предикаційною структурою, що є іншим дискусійним
питанням в англістиці [8; 9]. Ті предикаційні структури, які ми відносимо до Complex Subject, підтримуючи
думку О. Єсперсена [10: 277-278], а відтак надаємо їм статус СВП, розглядають як частину складеного
іменного (О.М. Прохорова [11: 3-10; 12: 54-57], Л.О. Бірюлін [13: 77], О.В. Дейчаківська [8: 1]) чи
складеного дієслівного присудка (Ю.О. Жлуктенко [14: 129], С.Г. Тер-Мінасова [15: 73], М.Я. Блох
[16: 39], О.І. Смірніцький [9: 269-270]), дієслівного іменного присудка (Н.М. Раєвська [17: 169-171]), чи
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простого дієслівного присудка з формою дієслова у пасивному стані (О.А. Жаборюк [18: 21-35]),
багатоелементного дієслівного присудка (Л.Л. Іофік [19: 31]) і таким чином заперечують наявність
другої предикаційної структури в реченні.
В англомовній граматиці [20: 515] речення типу She seems quite nice really розглядають як такі, що
містять дієслово-зв’язку (a copular verb) та суб’єктний предикатив (subject predicative). Суб’єктний
предикатив є комплементом до дієслова-зв’язки, характеризуючи іменний вираз у позиції суб’єкта.
Розглядається також конструкція з об’єктним предикативом. Об’єктний предикатив (object
predicative) стоїть після прямого додатка, утворюючи відношення предикації з іменниковою фразою,
наприклад: He did not find her amusing, and she found him quite disastrously dull. Таким чином, речення
типу She seems quite nice really у цій граматиці розглядають як такі, що містять складений присудок, а
не складний підмет. Проте ми не поділяємо думку, представлену в праці [20: 515]. Речення типу She
seems quite nice really розглядаємо як речення, що містять складний підмет, і стверджуємо, що як і в
СВП, яка виконує функцію складного додатка, у СВП, що виконує функцію складного підмета,
вторинний присудок може виражатися не лише неособовою формою дієслова, але й недієслівною
частиною мови. Питання про те, чи розглядати речення типу She seems quite nice really як такі
речення, що містять складний підмет, чи такі речення, що містять складений присудок, викликає
багато дискусій в англістиці. Існують погляди, які як підтверджують нашу точку зору, так і
заперечують її. Тому, вважаємо доцільним навести критичний огляд цих праць.
Ускладнені речення типу: It is supposed to be a political failure. It was considered impossible for
anyone to escape розглядають як контамінацію двох структурно-комунікативних типів речень:
1) безособового та 2) речення з пасивом [21: 131, 134, 137]. Крім цього, вважають, що структура it
+ пасивна форма прогнозує дихотомічну структуру, робить її логічно обов’язковою. Таким чином,
ця структура характеризується появою пропозиційної валентності (підкреслення наші), що
допускає різну синтаксичну реалізацію пропозиційного значення.
Описані у праці [21] міркування дозволяють стверджувати, що і речення типу a) He was supposed to
be a political failure та б) He seemed (to be) a political failure можна розглядати як контамінацію
двох речень, а саме: у випадку "а" – 1) безособового речення в пасивній формі It was supposed (by
somebody), та 2) стверджувального He is a political failure.; у випадку "б" –
1) безособового в
активній формі It seemed (to smb) та 2) стверджувального He is a political failure. Виявлення двох
пропозицій, є доказом того, що названі нами речення можна розглядати як речення, що містять СВП у
функції складного підмета.
У реченнях типу І) He is anxious to come та ІІ) He is sure to come існує семантико-комунікативна
неоднозначність першого елемента в складному іменному дієслівному присудку. Специфічність
полягає у тому, що в структурах ІІ типу модус (is sure) орієнтований на всю пропозицію й обумовлює
цілісність пропозиції, проте (що важливо) модусний та диктумний суб’єкти не співпадають.
Суб’єктом модусного предиката (він є розмитий) може бути: а) мовець, б) невизначене коло людей,
в) соціум. Суб’єкт ІІ речення (he), будучи суб’єктом лише диктумної частини, не співвідноситься з
модусною частиною. Своєрідність речень ІІ типу підтверджується у дослідженні О.М. Прохорової
[11: 8-9; 12: 54-57] такими спостереженнями:
– у реченнях ІІ типу (на відміну від першого), при різній орієнтованості предикатів і парантезному
характері першого, можливим є розчленування на різні предикативні одиниці: He is likely to come. – It
is likely he will come;
– для ІІ типу неможлива трансформація номіналізації:
He is eager to come – His eagerness to come.
He is certain to come – * His certainness to come;
– у ІІ випадку суб’єкт оцінки і суб’єкт дії не співпадають;
– у структурах ІІ типу модусне значення таке, що воно не може йти від суб’єкта дії, а йде від
мовця: *He himself is certain to сome.
У структурах І типу модусний компонент є іменною частиною складеного іменного
дієслівного присудка, а в структурах ІІ типу, залишаючись у межах присудка, він набуває
статусу парантетичного предиката. Таке твердження дозволяє зробити висновок, що названий
О.М. Прохоровою [11; 12] "парантетичний предикат" є предикатом іншої пропозиції. Відтак
речення ІІ типу He is likely to come ми аналізуємо як такі, що містять два предикаційних плани, а саме
It is likely (to smb.) that he will сome. Речення He is likely to come доцільно розглядати як таке, де
функцію предиката виконує лише частина "is likely", що є предикатом структури первинної
предикації (далі СПП), підметом цієї структури вважатимемо СВП "He … to home". Аналогічним
чином можна розглядати речення типу He seems to сome. –
It seems (to smb) that he will home; He
seems to be perfect. – It seems (to smb) that he is perfect, та He seems perfect. – It seems that he is perfect.
У залежності від морфологічної природи елемента виділяють три основних типи ускладнення
присудка:
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1) активно-дієслівне ускладнення – He may come;
2) пасивно-дієслівне ускладнення – He is expected to come;
3) ад’єктивне ускладнення (також, за Г.Г. Почепцовим, це може бути ускладнення
дієприкметником чи словом категорії стану) – He is likely to go home [7: 134-135].
Причому Г.Г.Почепцов зазначає, що немає достатньої граматичної підстави, щоб вбачати в
конструкціях цього типу складний підмет зі структурою N to V. Проте, з іншого боку, в реченнях, де
відбувається пасивно-дієслівне ускладнення присудка, співставлення такого присудка з простим
дієслівним присудком у формі індикатива виявляє суттєву різницю між ними в оцінці мовцем
реальності відповідних дій, фактів. Порівнюючи два речення з названими типами присудків 1) He
comes. та 2) He is expected (known, supposed, et.) to home., Г.Г. Почепцов зауважує, що в другому
реченні "мовець наче знімає з себе відповідальність за достовірність факту, що повідомляється" [7:
143]. Такі міркування автора, на нашу думку, навпаки, підтверджують наявність у реченнях типу He is
expected (known, supposed, etc.) to соme другого суб’єкта, який проте не виражається експліцитно на
поверхневому рівні. Його місце посідає СВП, що функціонує відповідно як складний підмет.
Досліджуючи семантику синтаксичних конструкцій, що виражають оцінку ототожнення,
вважають, що напівповнозначні дієслова seem, appear, happen, chance, turn out, prove входять у
мікросистему суб’єктивної оцінки ототожнення [4: 33]. За своєю семантикою ці дієслова
наближаються до модальних слів ймовірності (maybe, perhaps, probably та ін.). Проте на відміну від
останніх вони володіють лексичним значенням "виглядати", "здаватися", "виявитися" і, як наслідок,
виражають ймовірність, що видається. У цьому значенні вони утворюють характерні сполучення з
інфінітивом різних повнозначних дієслів, які за синтаксичним статусом є аналогічними до модальнодієслівних конструкцій. Пор. [4: 33]:
«He must have come over there to save time.
[…] this public enemy turned out to have been born in Swedish Haven».
Схожою є думка, коли речення типу John may (is likely to) open the window відносять до
групи "прості і складні речення з модальними присудками" [22: 27].
Проте зазначають [4: 35], що в конструкціях із дієсловами "seem", "appear" та інших зміст
об’єкта оцінки співвідноситься з двома альтернативними ситуаціями:
He liked it.
He seemed to like it.
He didn’t like it.
Причинами суб’єктивної оцінки є або об’єктивні ознаки референта, або ознаки, що домислюються
мовцем і не мають об’єктивних підстав в референті [22:27]. Висловлена думка про те, що певна
інформація домислюється мовцем, підтверджує той факт, що речення типу
He seemed to like it
містить дві пропозиції. Особливість цих речень полягає в тому, що на поверхневому рівні виражено
суб’єкт лише одної пропозиції, а суб’єкт другої є наявним імпліцитно: It seemed (to smb) that he liked
it. Тому вважаємо, що такі речення слід розглядати як речення, що містять складний підмет (He to like
it), а не складений присудок (seemed to like).
У критичному огляді певних положень трансформаційної граматики стосовно
співвідношення поверхневої та глибинної структур через застосування низки трансформацій
зауважено, що група дієслів seem, appear, happen, turn out, strike в певних умовах обов’язково
потребує трансформації екстрапозиції – переносу підмета в кінець речення [23: 88-89; 24].
Напр.:
(1) a) It seems to me that Greta is getting meaner.
b) *That Greta is getting meaner seems to me.
(2) a) It happens that Johnson annoys Max.
b) *That Johnson annoys Max happens.
У тих же умовах для інших дієслів екстрапозиція носить факультативний характер:
(3) a) It is odd that Betty cannot fly.
b) That Betty cannot fly is odd.
Можна було б сформулювати правило, що потребує обов’язкової трансформації екстрапозиції з
цими дієсловами, якщо би не мали місця випадки без екстрапозиції типу:
(4) Johnson {seem, appear, happen} ed to annoy Max.
У цих реченнях підмет не піддається екстрапозиції. Причина полягає в тому, що в (4) Johnson є
похідним підметом. Таке представлення речення типу Johnson seems to annoy Max підтверджує наші
міркування, що ці речення слід аналізувати як речення, що містять складний підмет.
Підсумовуючи вищевикладені погляди, зазначимо, що у сферу нашого розгляду потрапляють не
лише речення на зразок He was considered (to be) an honest man, але й речення типу He seemed to be an
honest man та He seemed an honest man, де "hе" та "(to be) an honest man" вважаємо складним
підметом, частини якого пов’язані предикаційним зв’язком.
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Проведений аналіз дозволяє виділити такі диференційні ознаки
суб’єктно-предикаційної
структури як одного із засобів вираження вторинної предикації в сучасній англійській мові:
– це бінарна структура, що складається з вторинного підмета та вторинного присудка. Вторинний
підмет виражається іменником чи займенником у називному відмінку, а вторинний присудок –
неозначеною формою дієслова (інфінітивом, дієприкметником І, дієприкметником ІІ) чи недієслівною
частиною мови;
– ця структура залежить від СПП, що на поверхневому рівні представлена лише присудком у
пасивній чи активній формі, та виконує в реченні функцію складного підмета.
Вторинний підмет та вторинний присудок в СВП названого типу пов’язані відношеннями,
аналогічними до відношень між первинним підметом та присудком у СПП, що виявляється за
допомогою методу трансформації. Провівши трансформацію, виявляємо два плани предикації у
реченнях, що містять СВП:
He was considered (to be) an honest man.
They considered that he was an honest man.
They considered something. He was an honest man.
He seemed ( to be) an honest man.
It seemed (to them, to smb.) that he was an honest man.
Something seemed to somebody. He was an honest man.
Підсумовуючи, зазначимо, що встановлення диференційних ознак синтаксичних структур на
основі аналізу їхніх структурних та функціональних особливостей дозволяє проводити подальші
дослідження у ракурсі формально-граматичного моделювання цих структур з метою застосування
таких напрацювань в автоматичних/автоматизованих системах, які обробляють текстові дані, що
належить до нагальних потреб сучасної лінгвістики.
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Карамышева И.Д. Дифференциальные признаки субъектно-предикационной структуры как
одного из средств выражения вторичной предикации в современном английском языке.
В статье отражено разнообразие толкований относительно природы субъектно-предикационной
структуры в пределах синтаксической теории английского языка, что указывает на проблемность
анализируемой единицы. Установлены дифференциальные признаки отмеченной структуры как
одного из средств выражения вторичной предикации в современном английском языке.
Karamysheva I.D. Distinctive features of the subjective predicative structure as one of the means of
secondary predication expression in the modern English language.
The article highlights the variety of interpretations concerning the nature of the subjective predicative
structure within the syntactic theory of the English language pointing out the problem character of the
analyzed unit. Distinctive features of the researched structure as one of the means of secondary predication
expression in modern English are presented.
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УНІВЕРБАЦІЯ ЯК ОСНОВНА ТИПОЛОГІЧНА РИСА СУБСТАНТИВНОГО
СЛОВОТВОРУ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
У статті розглядаються процеси універбації, які лежать в основі творення більшості стилістично
маркованих композитів і є причиною їх багатоаспектного стилістичного навантаження. Композити
використовуються для створення мікро- і макроконтекстних стилістичних фігур.
Аналіз функціонування мовленнєвих одиниць у конкретних текстах характеризує в сучасній
лінгвістиці один із найбільш активно досліджуваних напрямків. На перший план виступає
встановлення кореляцій системних і функціональних характеристик мовленнєвого знаку. Одиниці
мови та мовлення, які виступають об’єктом нашого дослідження, – це складні слова, за допомогою
яких в текстах створюються стилістично значимі характеристики, а саме, образність і експресивність.
Способи творення стилістичного ефекту за допомогою композитів, що є об’єктом нашого
дослідження, базуються на особливостях семантичної комбінаторики їх компонентів один з одним чи
із зовнішнім контекстом. Найбільш стилістично значущим принципом такої комбінаторики є
семантичний дисонанс, який проявляється у двох основних видах – внутрішньому та
зовнішнішньому. У першому випадку композит сам створює мікроконтекст для реалізації
стилістичних фігур, у другому – композит реалізує свої стилістичні функції в макроконтексті.
Загального опису стилістичних фігур, які створюються композитами, поки що не існує, хоча в ряді
випадків виділяються стилістично марковані моделі словотворення. У літературі зустрічаються
окремі думки про стилістичні можливості композитів: їх метафоризацію (Е. Різель, Є. Шендельс),
характерні для них стилістичні конотації (Ladissow), їх здатність слугувати засобом компресії
інформації (Г. Глухов). Окремі стилістичні функції композитів розглядаються разом із функціями
інших лексичних одиниць (простих і похідних слів та словосполучень). Перелік функцій стилістично
забарвлених складних слів у конкретних текстах є неповним та фрагментарним. Тому пояснення дії
механізмів створення експресивності та образності в складних словах потребує більш детальної
розробки, яка б враховувала диференціацію типів образності та розмежування міні- і макроконтексту.
Метою роботи є аналіз процесів універбації, які лежать в основі творення більшості композитів
німецької мови.
Торкаючись питання про процес словоскладання, Фляйшер використовує термін "універбація", під
яким він розуміє перетворення складної синтаксичної одиниці в функції найменування в однослівне
найменування [1: 17]. Процеси універбації, тобто об’єднання в одному слові мотивуючої конструкції,
перетворення знаку-повідомлення у знак-найменування, складають найважливішу частину
номінативної діяльності людини на рівні слова. Таке перетворення обумовлює типологічні
відмінності словотворчої конструкції як від простих слів, так і від афіксальних та синтаксичних
конструкцій. Характеризуючи властивості композита в цілому, Х. Ортнер відмічає можливість
консолідації поняття у цих одиницях шляхом універбації [2: 84].
Від простих слів складні слова відрізняються як почленованістю структури на більш дрібні
компоненти, так і наявністю семантичної мотивації, яка визначається лексичним значенням
складових компонентів, порядком їх слідування та значенням словотворчої конструкції в цілому.
Механізм універбації полягає в редукції тих сегментів найменувань, які експліцитно виражають
граматичний синтаксичний зв’язок, або в переході актуальної предикації в латентну. Комунікативно
значуща інформація, яка міститься в окремих номінативних одиницях, трансформується на
лексичному рівні та реалізовується в їх синтезі у словах-універбах тими ж елементами, які
передбачають зміст, що і в синтаксичних конструкціях. Складне слово фіксує зв'язок між двома
поняттями. Про характер цього зв’язку реципіент здогадується на основі знань основних типів
словотворчих моделей, контексту та ситуації. "Конкретизація зв’язку, наявного при номінації
розгорнутим синтаксичним цілим, у словоскладанні поступається місцем звичайній фіксації цього
зв’язку між об’єктами. Розпізнання характеру цього зв’язку виявляє складну залежність від тісного
переплетення лінгвістичного та екстралінгвістичного досвіду людини" [3: 64]. Аналіз імпліцитного
синтаксичного зв’язку між компонентами складного слова є одним із завдань теорії словотворення.
Типи словотворчих моделей описані такими дослідниками, як Paul, Fleischer, Barz. Деякі вчені
підходять до проблеми універбації з позиції психолінгвістики, розглядаючи універби як динамічні
одиниці мовленнєвої діяльності, з подібними до словосполучення чи речення властивостями, а словоуніверб, на їх думку, виникає в результаті перетворення розгорнутої комунікативної номінації [4: 27].
© Коваль І.В., Кухар Л.А., 2007
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Текст, який відповідає розгорнутій комунікативній номінації, або зберігається в універбі повністю
(die Ausfuhr der Waren – die Warenausfuhr),
або виражається у скороченому, але легко
відновлюваному вигляді (die Posten auf der Aktivseite – der Aktivposten). Однією з основних
відмінностей універбації від інших видів компресії є те, що в універбі зберігається основний
інваріант змісту відповідної розгорнутої комунікативної номінації.
Іншої точки зору на суть універбації дотримується А. Шумагер, на думку якого, про універбацію
правомірно говорити при наявності в тексті певної вихідної бази, тобто тих сегментів, які були
згорнуті, при цьому ця база розуміється ним досить широко. "Принцип економії може викликати
універбацію синтаксичних одиниць будь-якої складності, які виступають у функції номінативних
засобів" [5: 151]. А. Шумагер розглядає випадки універбації
складнопідрядного речення,
синонімічної заміни компонентів описових найменувань із включенням їх в універб та використання
замість описової конструкції словотворчого елемента.
У науковій літературі, спираючись на принцип інформаційної співвіднесеності універбів та їх
паралельних конструкцій, розрізняють лінійну та семантичну компресію. Універби, які виникають у
результаті лінійної компресії, легко перетворюються у словосполучення. Посилаючись на праці
В. Фляйшера, І. Барца можна назвати такі типи лінійної компресії:
1. Використання композита замість прийменникового словосполучення іменника з іменником: die
Beteiligung von Experten – Expertenbeteiligung, Profit durch Handel – Handelsprofit.
2. Композит, який функціонує замість генитивного безприйменникового словосполучення: die
Ermittlung der Anteilen des Marktes – die Ermittlung der Marktanteilen – die Marktanteilenermittlung.
Універбація генитиву дозволяє уникнути накопичення генитивних конструкцій, що зі стилістичної
точки зору покращує висловлення.
3. Композит, який заміщує собою словосполучення з прикметником чи прислівником: späte
Wirkungen – Spätwirkungen. У цьому випадку створення однослівного найменування Spätwirkungen
дозволяє використати в реченні ще одне визначення die folgenden Spätwirkungen, уникаючи лінійного
атрибутивного ланцюжка die folgenden späten Wirkungen.
4. У доповнення до названих груп можна додати й ті випадки, коли синтаксична конструкція, яка
мотивувала універб, також вживається в тексті. В. Фляйшер підкреслює, що універбація при цьому
виступає засобом зв’язку (когерентності) тексту, узагальнюючи та підхоплюючи зміст попереднього
висловлення [6: 91]. У таких випадках універби можуть заміщувати досить довгі відрізки тексту:
Bisher gab es keine Möglichkeit, die Entwicklung der Umlaufmittelbestände direkt zu bestimmen… Die
Methoden der Umlaufmittel-Beständebestimmung können.
Подібної точки дотримується А. Фефілов, вважаючи німецькі контактно оформлені іменники
результатом композитивних процесів і зрощення синтагм у єдину конструкцію шляхом часткового
або повного елімінування синтагматичних компонентів, що супроводжується компресією та
імплікацією (переходом в асоціативний фон) ряду структурних, функціональних і контенсіональних
семантичних ознак, а також частковою або повною ідіоматизацією обох коституентів [7:1 55].
До групи універбів, що виникли як результат лінійної компресії, відносяться також і деякі
копулятивні композити чи словосполучення. Існуючий між ними зв’язок, виражений сполучником
und, в універбах елімінується: Markt und Wirtschaft – Marktwirtschaft, Preis und Politik – Preispolitik.
Необхідно відмітити, що між композитом і словосполученням можуть виникати відносини
семантичної диференціації, наприклад: Warenhaus – Haus (mit) Waren. Композит має більш яскраво
виражене понятійне значення.
Друга велика група компресивних словотворчих конструкцій базується на семантичній компресії.
Дослідження таких одиниць ускладнене їх насиченою семантичною структурою. Значення універбів
не виводиться із простої суми значень складових компонентів. Розширення значення досягається за
рахунок додавання до денотативного ядра змісту асоціативних і конотативних значень. Більш того,
словотворчі одиниці використовуються як мінімальний контекст для реалізації стилістичних фігур. За
формою такі складні іменники німецької мови є словами, а за синтаксичними відносинами –
імпліцитними словосполученнями. При цьому їх перший компонент виступає як визначаюча
словооснова, яка визначає, а другий – як словоформа, яка визначається. У семантичній структурі
таких словотворчих конструкцій міститься нерозгорнута, частково розгорнута або варіантно
розгорнута проектована ідея. Нереалізованість цієї ідеї стає змістом розгортання компресивного
образу за межами лінійних систем, тобто в плані інтелектуальних і асоціативних контекстів. Образ,
який став основою номінативної одиниці, не розгортається, а лише фіксує співвіднесеність значимих
компонентів. При цьому безпосередні складові можуть переосмислюватися на основі метонімії чи
метафоричного перенесення значення (Zusammenschluss der Großkonzerne – die Elefantenhochzeit). Auf
der Rangliste der größten Elefantenhochzeiten in den USA nimmt der Zusammenschluss von Boeing und Mc
Donnell Douglas nur den zehnten Platz ein. Використання в тексті таких одиниць урізноманітнює стиль
викладення, що сприяє кращому емоційному сприйняттю написаного.
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В окремих випадках при утворенні універбів відносини між компонентами набувають відтінку
протиставлення, що мотивується антонімічністю значень компонентів.
Таким чином, універбація є однією з основних типологічних рис німецького субстантивного
словотвору, яка дозволяє створювати слова-універби на основі не лише простих словосполучень, а й
на основі більш складних синтаксичних комплексів, іноді сегментів тексту, а іноді на основі
асоціативних і конотативних контекстів, які розгортаються в свідомості й залежні від лінгвістичних
та екстралінгвістичних факторів. Цим обумовлюється інтерес до процесу універбації з точки зору
стилістичного аналізу. Приймаючи трактування універбів як результату компресії лінійних і
нелінійних структур, логічно запропонувати, що універбації можуть зазнавати мовленнєві одиниці,
які виконують різноманітні стилістичні функції. Такий підхід міг би слугувати для більш детальної
розробки механізмів створення експресивних та образних композитів.
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Матеріал надійшов до редакції 10.04. 2007 р.
Коваль И.В., Кухар Л.А. Универбация как основная типологическая черта субстантивного
словосложения в немецком языке.
Статья рассматривает процессы универбации, которые лежат в основе создания большинства
стилистически маркированных композитов и являются причиной их многоаспектной
стилистической нагрузки. Композиты используются для создания микро- и макроконтекстных
стилистических фигур.
Koval I.V., Kukhar L.A. Univerbation as a main typological feature of substantive wordformation in German.
The article deals with the processes of univerbation which are the basis of creation of the majority of
stylistically marked composite units and are the actual reasons of various stylistic loading of the mentioned
lexical units. The composites are used for creation of both micro- and macrocontextual stylistic figures.
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ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ЧУТТЄВО-КОНКРЕТНОГО ЗОБРАЖЕННЯ
В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ ТА АМЕРИКАНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ
У статті проаналізовано шляхи створення наочності зображення світу речей, що становить фон
літературної дії, в художніх творах сучасної англійської та американської літератури.
Розглянуто мовні засоби, які передають сенсорні властивості зображуваних об’єктів, що
сприймаються різними органами чуттів, зокрема нюхом. Досліджено роль цих сенсорних образів у
конкретизації зображення та в реалізації ідейно-тематичного змісту творів.
Невід’ємною частиною вивчення мовних засобів літературного зображення є аналіз шляхів
створення наочності, конкретно-чуттєвої форми образів. Найбільшою мірою це стосується
зображення світу речей, під яким ми розуміємо опис штучно створених матеріальних об’єктів, що
складають фон літературної дії. За думкою В. Виноградова, конкретно-чуттєва основа зображення є
важливою якістю образів речей [1: 119]. Характер словесних засобів, що використовуються для
створення наочності зображення, є важливим показником індивідуального стилю письменника та
відображає специфічні стилістичні риси художнього методу певного літературного напрямку.
Хоча стосовно словесної творчості термін "наочність" розуміється дослідниками в широкому
смислі слова, як поєднання в зображенні різних чуттєво сприйманих властивостей речей [2: 103; 3:
14; 4: 15], у зазначених працях головна увага приділяється конкретизації зображення через передачу
зорових та акустичних відчуттів. Отже, актуальність теми полягає в необхідності вивчення
словесного відображення й інших сфер чуттєвого сприйняття, а саме, тактильних, моторних або
нюхових відчуттів.
Те, що людина найбільшу кількість інформації про оточуючий світ отримує через зір, мабуть і
пояснює той факт, що в художньому відображенні дійсності найбільшу роль відіграє передача
візуально сприйманих властивостей речей, зокрема, форми, об’єму, розташування у просторі та
кольору. З другого боку, як зазначає А.І. Білецький, у процесі розвитку словесної творчості
відбувається більш повне охоплення різнотипних сенсорних вражень та диференціація одних
відчуттів через інші, що є мовним відображенням чуттєвої синестезії [5: 96]. Зокрема, в сучасній
англомовній прозі постмодернізму передача властивостей, які сприймаються нюхом, набуває
настільки великої ваги, що її, на думку Р. Гертеля, можна вважати своєрідним "маркером"
постмодернізму [6: 17].
Мета цього дослідження – розглянути лінгвостилістичні засоби передачі запахів та експресивний
потенціал цих сенсорних образів у романах Т. Бойля "The Road to Wellville"
(1993 р.), "The Tortilla
Curtain" (1995 р.), "Drop City" (2003 р.) та в романі Р. Дойля "Paddle Clarke Ha Ha Ha" (1993 р.).
У зазначених творах ідентифікація запахів найчастіше відбувається шляхом вказівки на певні
речовини, серед котрих як речовини штучного походження ("a sharp smell of chlorine" [7: 96]; "the
familiar smells of gasoline" [8: 281]), так і такі, що пов’язані з природою ("that smell of mold or rot " [8:
348], "a sharp smell of ... manure" [8:281], "the perfume of the fresh-cut flowers" [8: 70], "fragrant-smelling
tufts" [8: 183], "the strong sweet fragrance of the sage" [8: 300], "Marco woke to the sound and the smell of
it [of the rain. – T.K.]" [7: 208], "The air was heavy with the smell of rain-soaked vegetation, of berries run
riot and a sun that soaked up the moisture and gave it back again, day after day" [7: 293]) або з людиною та
її життєдіяльністю ("The smell of the burn, rank with sodden ash" [8: 300], "the faint odor of rodent urine"
[8: 461], "the treehouse ... with ... a roof of sweet-smelling cedar shake" [7: 16], "The room smelled of
women, tasted of them, of their perfumes and balms, their scented candles and incense and the things they
wore close to their bodies ..." [7: 209], "An ammoniac smell" [7: 253], "The whole bus reeked of unwashed
bodies and festering feet, of the tribe that dabbed powdered hand soap under their arms and rinsed their hair
in grimy truck stop rest rooms" [7: 301], "Drop City came to him first as the scent of smoke infusing the air"
[7: 437], "The whole place smelled of extinguished cigarettes" [7: 239]).
Посилання на знайомі читачеві речовини надає описам достовірності, адже спирається на
наявність певного життєвого досвіду, який допомагає відтворити в уяві конкретний образ. Засобом
конкретизації зображення слугує і поєднання в описах предметного середовища запахів живої та
неживої природи ("a sharp smell of chlorine and of grass clippings, gasoline and manure" [8: 281]; "This",
he said, ... taking in the familiar smells of oil, gasoline, ancient bait and bloodied traps and mold and
whatever else had awakened out of the dirt, "this is the mud room" [7: 96]), оскільки відтворює цілісну
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реальну картину, в якій світ речей існує не сам по собі, а в поєднанні зі світом дикої природи та
людини.
У реальному житті людини сприйняття запаху найчастіше взаємодіє зі сприйняттям смаку, що у
свою чергу пов’язане зі споживанням їжі – однієї з вітальних потреб людини. У романах Т. Бойля
"The Road to Wellville", "The Tortilla Curtain" та "Drop City", в яких їжа набуває особливої ваги у
втіленні тематичного змісту та ідейного задуму творів, запахи диференційовані саме через вказівку на
певну їжу: "the pungent stab of garlic and coriander" [9: 70], "Smoke ... from the barbecue ... the tofu
kebabs with his special honey-ginger marinade" [9: 183], "a scent of food ... as if the smell of a beefsteak or a
cheese or even good fresh sawdust" [9: 254], "The turkey smell" [9: 270], "he ... smelled fruit" [9: 307], "the
scent of sausages and quarted chickens and cherrystone clams grilling over open fires" [9: 426], "the smell of
roasting chestnuts" [8: 209], "the aroma of meat sizzling in the pan" [8:211], "the premonitory smells of
dinner firming up in the big pots in the kitchen" [7: 27], "There was the sound of hot grease snapping in the
pan, and suddenly the cabin was dense with the smell of it" [7: 101], "the wafting aroma of moose and
caribou ribs, of boiled salmon and steaks and sausage lathered in barbecue sauce" [7: 126], "a complex
admixture of scents: fresh-baked bread, coffee, basil, vegetable stock simmering in a bright scoured pot on
the stove" [7: 210], "the smell of ginger-marinated rabbit or squirrel stew " [7: 246], "a smell of baking" [7:
516].
Оскільки смаки та запахи їжі становлять велику частину життєвого досвіду людини та здатні
більш ніж будь-які інші миттєво викликати емоційний стан задоволення або незадоволення [10: 72],
активізація цих фонових знань читача надає зображенню світу речей конкретного звучання та певної
емоційної тональності.
Проте художнє навантаження сенсорних образів не вичерпується лише переданням найбільш
репрезентативної характеристики зображуваного та відтворенням реалістичної картини дійсності,
адже в літературному творі сенсорний образ перетворюється на образ художній [11: 4].
У представлених творах нюхові враження набувають особливого стилістичного значення, оскільки
виступають засобом передачі не тільки фактуальної, а й концептуальної та підтекстової інформації.
Це, зокрема, стосується роману Т. Бойля "The Road to Wellville", в якому письменник удається до
художнього переосмислення реальних подій початку ХХ століття, а саме, діяльності американського
лікаря Джона Гарві Келлога (1852-1943). Келлог увійшов в історію не тільки як винахідник
кукурудзяних пластівців, а також і як завзятий прибічник суто вегетаріанського харчування.
Радикальні погляди Келлога зображені автором у гумористичному, а подекуди й гостро сатиричному
ключі. Цьому підпорядковане й використання сенсорних образів, зокрема, запахів.
Так, в описах міста поза межами санаторію, створеного Келлогом, багаторазово передані запахи
їжі: "There were flowers, butterflies, frisking dogs, the scent of sausages and quarted chickens and
cherrystone clams grilling over open fires" [8: 426]; " the smell of roasting chestnuts basted the air" [8: 209];
"this was the natural pure unapologetic aroma of meat sizzling in the pan – a hamburger, to be specific – and
it was emanating from the restaurant on the corner" [8: 211]. Описи подано з точки зору головного героя
– пацієнта Уілла Лайтбоді, який через силу дотримується суворої вегетарианьської дієти та мимоволі
звертає увагу тільки на кулінарні спокуси міста. Зіставлення цих деталей із тими частинами тексту,
які оповідають про намагання лікаря викликати у своїх пацієнтах відразу до м’ясної їжі, викриває
авторську іронію над методами, що ідуть усупереч із фізіологічними потребами людини.
Сенсорна лексика, що передає запахи, стає засобом формування змістовно-концептуальної
інформації й у романі Т. Бойля "The Tortilla Curtain". У ньому автор торкається гостро соціальних тем
сучасності, зокрема, положення нелегальних іммігрантів у Сполучених Штатах. Використовуючи
різноманітну палітру запахів, автор підкреслює контраст між злиденним існуванням іммігрантів та
безтурботним життям заможного американського містечка, описи якого насичені посиланнями на
запахи їжі: "Smoke rose from the barbecue in fragrant -smelling tufts as Delaney basted the tofu kebabs
with his special honey-ginger marinade" [9: 183]; "the pungent stab of garlic and coriander" [9: 70]; "a scent
of food ... a stray odor, as if the smell of a beefsteak or a cheese or even good fresh sawdust" [9: 254].
У цьому творі проявляється й така специфічна риса світогляду письменника, як сприйняття життя
як абсурдного, позбавленого високих ідеалів, де тільки здатність сміятися над усім може захистити
людину від його жорстоких впливів, що наближує його до ідейно-естетичних поглядів письменників
"чорного гумору" [12: 6]. Значну роль у втіленні комічного переплетіння буденного та трагічного
відіграють сенсорні образи.
Так, напередодні свята, Дня Подяки, дім заможної американської родини наповнюється запахом
смаженої індички, що викликає в героя, американського журналіста, ностальгічні спогади про
дитинство: "Even with the halldoor closed he could smell the turkey, the entire house alive with the aroma
of roasting bird, an aroma that took him back to his childhood [...] Nothing had ever smelled so good – no
French bakery in the first hour of light, no restaurant, no barbecue or clambake" [9: 261]. Пізніше
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повідомляється, що будинок мало не згорів від пожежі, яка розпочалася, коли бездомні мексиканці,
вигнані мешканцями міста за його межі, смажили на вогні подаровану їм індичку. У світі цих подій
сентиментально-зворушливий тон опису набуває іронічної експресії, що викриває авторське критичне
ставлення до консервативності поглядів у суспільстві, неспроможності вирішити соціальні проблеми.
На думку Р. Гертеля, особливий зв’язок запахів із пам’яттю людини створює великий потенціал
для використання цих сенсорних відчуттів як засобів суб’єктивізації зображення [6: 52]. Як правило,
вони стають тим ланцюжком, який надає змогу розширити авторську оповідь ремінісценціями героя
("The air was heavy with the smell of rain-soaked vegetation, of berries run riot and a sun ... It was a smell
that brought Marco back to his childhood on the east coast ...and then he realized ... this was the same sort of
environment he’d grown up in" [7: 293]; "The smell was something new to her, or reminiscent, anyway ...
and her olfactory memory triggered ... the image of her father stumping into camp" [7: 401]) та перейти від
зображення оточуючого середовища з зовнішньої, об’єктивної точки зору автора до зображення, яке
стає проекцією внутрішнього психологічного стану героя: "An ammoniac smell hit them then ... the
smell was concentrated, and she thought of the only big-city zoo she’d ever been to, in San Francisco ... a
stink so intense it had made her panicky " [7: 253].
У романі Р. Дойля "Paddle Clarke Ha Ha Ha", події якого представлені з погляду оповідача –
десятирічного хлопчика – сенсорні враження стають засобом відтворення світосприйняття дитини, в
якому чуттєві компоненти відіграють значнішу роль порівняно із раціональними. Відтворюючи цю
особливість дитячої свідомості, в зображенні предметного оточення героя автор багаторазово виділяє
запахи, які диференційовано їх через вказівку на речовини або об’єкти, що відповідають життєвому
досвіду героя: "The smell from the kitchen was lovely ... Stew. It was Thursday." [13: 104]; "The smell was
different, leather." [13: 235]; "I knew what the smell of the house was: nappies and steam." [13: 249]; "There
were a smell of church off the desks in our school. ... It was spicy and like the ground under a tree.“ " [13:
61]; "the smell of the animals and the fur on the wire" [13: 140].
Ще одна особливість дитячої свідомості – сприйняття світу через емоційно-оціночні категорії –
передана тим, що в характеристиці запахів виділені семантичні ознаки, які співвідносяться з
оціночно-емоційним сприйняттям та передаються оціночною та емоційно насиченою лексикою: "The
air wasn’t alive like outside, beyond the table; it was safe. It had a smell I liked."[13: 104]; "The farm was
being surrounded. The cows were gone, to the new farm. Big lorries took them. The smell was a laugh."[13:
111]; "It [the bakery. – Т.К.] had the best smell of any shop [...] The smell made me feel good."[13: 160];
"There was a nice smell off my ma, food and soap." [13: 188]; "I liked the hiss the gas made and the smell of
it for a little bit."[13: 214].
Як бачимо, в англомовній художній прозі постмодернізму наочність зображення світу речей
досягається фіксацією різнопланових чуттєво сприйманих властивостей зображуваних об’єктів,
зокрема, завдяки передачі запахів. Диференціація цих сенсорних образів відбувається, як правило,
посиланням на різноманітні речовини або об’єкти як штучного походження, так і на ті, що пов’язані з
природою та самою людиною. Для письменників важливі не стільки конкретні уявлення про запахи,
скільки асоціаціїї з глибинами внутрішнього життя людини, що виникають на їх основі, тому запахи
виступають не тільки засобом конкретизації зображення, але й засобом його суб’єктивізації та
втілення ідейного змісту творів.
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Матеріал надійшов до редакції 11.05. 2007 р.
Лингвостилистические средства передачи чувственно- конкретного изображения в
современной английской и американской прозе.
В статье проанализированы способы создания наглядности изображения мира вещей,
составляющего фон литературного действия, в художественных произведениях современной
английской и американской литературы. Рассматриваются словесные средства, которые передают
сенсорные свойства изображаемых объектов, воспринимаемые разными органами чувств, в
частности обонянием. Исследуется роль данных сенсорных образов в конкретизации изображения и
в реализации идейно-.тематического содержания произведений.
Koval’ova T.P. Lingual and stylistic means of creating sensory images in the modern
English and American literature.
The article deals with ways of creating a visual depiction of man-made nature, which forms a setting of a
literary action, in the works of the modern English and American fiction. Language means of representation
of the objects’ sensory qualities, perceived by different organs of sense, in particular by the olfactory are
examined. The role of these sensory images in giving concrete expression to the portrayal, as well as in the
representation of the idea content of the novels is investigated.
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТА ТЕКСТУ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
У статті розглянуто різні підходи до тлумачення метатексту в сучасній лінгвістичній літературі,
а також проаналізовано структури двох типів метатекстів в англійській мові:
"інтраметатексту", що знаходиться всередині основного тексту, та сепаративного метатексту,
композиційно розташованого за його межами.
У процесі мовленнєвої діяльності відбувається виклад пропозиційного змісту висловлення
(семантичної інформації) та передача прагматичної інформації, що може відноситися як до
пропозиційного змісту висловлювання, так і до самого процесу мовлення. Прагматична інформація
другого типу називається метамовленнєвою. Мета статті – дослідити особливості вираження
метатексту в англійській мові. Актуальність дослідження метатексту визначається зростаючим
інтересом до проблем тексту.
Останні десятиліття метатекст є об’єктом наукового розгляду дослідників різних спеціальностей.
У лінгвістичній літературі поняття метатексту з’явилося в другій половині 20 століття в роботах
О.О. Потебні, Р.О. Якобсона, М.М. Бахтіна, Ю.М. Лотмана [1]. Виділення метатексту з тексту було
пов’язане з розрізненням мови-обєкту та метамови, котра вказує, коментує, перевіряє, критикує те,
що відбувається на рівні мови-об’єкту. Метамова – це мова, що знаходиться на один щабель вище від
мови-об’єкту [2: 173].
А. Вежбицька, детально вивчаючи структурні утворення метатексту на матеріалі польської мови,
прийшла до висновку, що багато текстів є "двотекстами", тому що складаються з власне тексту та
метатексту, за допомогою якого мовець коментує будь-який аспект тексту [3].
Мовленнєві сегменти, що передають інформацію про мовлення, мають різні назви в лінгвістичній
літературі:
метатекстові
оператори,
метаорганізатори
висловлювання,
метамовні
та
метакомунікативні елементи [3; 4]. Вони виконують метатекстову функцію, котра співвідноситься з
інтенцією адресанта висловлювання чи його адресатом, з фактом розгортання тексту або його
сприйняттям, а також зі способом оформлення тексту.
В.А. Шаймієв, розвиваючи теорію А. Вежбицької, класифікує метатексти на дві групи:
«інтраметатексти», що знаходяться всередині основного тексту, та сепаративні метатексти,
композиційно розташовані за межами основного тексту [1].
Серед метатекстових операторів, уплетених в основний текст, можуть бути частини
висловлювання: вставні слова, словосполучення та речення. Наприклад:
"But, as you know, I’m not going to graduate school" [5: 186].
"Anyway, even if this sounds a little arrogant, I think I could start writing on my own" [5: 184].
"What, for example, could they do with Danny Rossі ?.. " [5: 32]
"Moreover, his name appeared at frequent intervals in the new York Times…" [5: 177].
"…Mrs Harrison was surprised by several things that afternoon. The first was that the whole Lambros
family came… Secondly, the grossest behaviour of the occasion was… that of her own elder sons" [5: 198].
Виділені мовленнєві сегменти наведених прикладів є засобами когезії тексту: вони показують, як
будується дискурс, тобто демонструють зв’язок між тим, що мовець говорить, з тим, що вже було
сказане чи про що буде йти мова.
В окрему групу слід виділити вирази, в яких експліцитно згадується сам факт мовлення: to say the
least, to tell the truth, needless to say, strange to say, generally (properly, roughly, strictly) speaking тощо:
"I was, to tell the truth, at a loss for things to do" [5: 221].
Учасники діалогів часто вживають метакомунікативні питання, що мають за мету уточнити форму
чи значення попередньої репліки. "Talk counts as metalingual… when it aims at questioning and clarifying
linguistic forms and their meanings. Metalingual talk allows conversationalists to focus on the
appropriateness of a word or turn of phrase ... " [6: 89]. Наприклад:
"Odd that I haven’t seen you".
"Odd? I had a lot of things to do. Some of them not very pleasant" [7: 56].
Метакомунікативними є також елементи, що починають, закінчують або підтримують діалог [6:
89; 8: 174; 9]:
a) "Hello, Dad. It’s Jason. I’ve got some great news" [5: 142].
б) "I congratulate you".
"Eh? "
"That’s not to say that I’m in the habit of throwing my money about what I want I pay for. But I pay the
market price – no more" [7: 108].
© Котнюк Л.Г., 2007
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Метакомунікативну функцію виконують також перформативні дієслова, які характеризують
реалізоване в акті мовлення відношення між адресантом і адресатом (state, declare, promise, warn
тощо). Вони дублюють на метатекстовому рівні дії, які фактично здійснює адресант самим
промовлянням наступних речень тексту [3]:
"It would be cheaper if one of us flew over to be with the other", he remarked.
"I agree, Jason…" [5: 239].
"I assume this whole outburst is just the product of postpartum depression" [5: 262].
Експлікація перформативного дієслова є структурно і семантично обов’язковим в реченнях із
непрямою мовою.
Як і речення з непрямою мовою, речення з прямою мовою мають метатекстові компоненти. Поперше, пряма мова вводиться дієсловами говоріння, які є метатекстовими маркерами того, про що
говориться у висловлюванні, обмеженому лапками. По-друге, самі лапки є метамовними знаками, що
вказують на цитування іншої особи.
Метатекстову функцію можуть виконувати як частини речень, й окремі речення, так й іноді цілі
абзаци.
На відміну від "інтраметатексту", сепаративний метатекст (передмова, епіграф, коментарі,
посилання тощо) не зв’язаний синтаксично з основним текстом, тобто розташований поза ним. Такі
метатексти відрізняються щодо свого авторства: самі письменники пишуть епіграфи, проте
коментарі, посилання пропонуються сучасниками читачів, котрі проводять літературний аналіз цих
творів.
Наприклад, Е.Є. Мечнікова є автором коментарів збірки англійських оповідань, написаних у 6070-і роки двадцятого століття. Будучи представником іншої (російської) культури, вона розуміє, які
слова з оповідань є надто складними для сучасного російськомовного читача: абревіатури, архаїзми,
історизми, діалекти, сленг, жаргон, евфемізми, терміни та розмовні слова. Е.Є. Мечнікова також
пояснює факти англійської літератури, інформує читачів про невідомі їм географічні назви, видатних
людей, події із життя осіб англійської культури. Все, що може перешкоджати читачам зрозуміти
текст, стає об’єктом коментарів.
Отже, коментарі роз’єднані структурно з головним текстом, але семантично вони співвідносяться
з ним. З одного боку, все, що знаходить відображення в коментарях, має відношення до головного
тексту; з іншого боку, читач може правильно зрозуміти написаний текст, тільки ознайомившись з
коментарями, що супроводжують цей текст.
Автором коментарів може бути сам письменник, який вплітає метатекстові оператори в основний
текст, а також створює деякі сепаративні метатекстові структури (такі як епіграф), або сучасник
читача – представник іншої культури або своєї культури, якщо написання твору віддалене від читача
в просторі та часі.
Не співпадають погляди лінгвістів на співвідношення метатексту та семантичної структури тексту.
Багато дослідників вважають завданням метатексту як «тексту про текст» вести читача по тексту ,
але не інформувати його. Згідно з таким тлумаченням, метатекст не входить в семантичну структуру
тексту, тобто є позатекстовим непропозиційним компонентом Проте ми дотримуємося іншого
погляду, відповідного до якого метатекст не відділяють від пропозиційної структури, а розглядають
його як невід’ємний компонент семантичної структури тексту [4; 10]. Мета текст – це експліцитно
виражені структури, за допомогою яких автор створює текст:
1. Будує текст чи ситуацію як єдине ціле: "First of all, the Press was closer … Secondly, it offered the
possibility of advancement" [5: 205].
2. Направляє увагу адресата: "As for Phyllis, he has seen her once more in a film, an extra in a crowd
scene" [7: 73]
3. Впливає на інтерпретацію: "But something about him worries me. I mean, I can’t exactly put my
finger on it. But I think it’s the way he talks" [5: 236].
"I mean" уживається для уточнення деяких фактів повідомлення.
4. Підтримує інтерактивність в комунікації з реципієнтом: "I think all of us here recognize what a
superbly written piece of theater we’ve just heard" [5: 327].
"I think" робить твердження мовця менш догматичним, підкреслюючи, що це власна думка автора
твердження, з якою інші люди можуть не погодитися.
5. Коментує зміст в процесі побудови тексту: "… there’s nowhere to hike. I found out otherwise,
however" [5: 203].
"However" підкреслює , що другий згаданий факт є контрастом до першого.
Отже, зв’язок, що встановлюється метатекстовими компонентами тексту має не тільки формальнограматичний, а й логіко-семантичний та прагматичний характер. Перспективою дослідження є
метатексти, виражені текстовими фрагментами, більшими, ніж одне речення.
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Матеріал надійшов до редакції 19.04. 2007 р.
Котнюк Л.Г. Особенности метатекста в английском языке.
В статье рассматриваются различные подходы к пониманию метатекста в современной
лингвистической литературе, а также анализируются структуры двох типов метатекстов в
английском языке: "интраметатекста", который располагается в средине основного текста, и
сепаративного метатекста, композиционно расположенного за его пределами.
Kotniuk L.H. The peculiarities of metatext in English.
The paper deals with different approaches to the notion of metatext in modern linguistic literature as well as
analyses the structures of two types of metatexts in English: intrametatext placed within the main text and
metatext separated from it.
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МЕТОДИЧНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УКРАЇНІ У 20-Х РОКАХ ХХ СТ.
Стаття знайомить зі змістом теоретичної та практичної професійно-методичної підготовки
викладачів іноземної мови в інститутах народної освіти та на державних курсах чужоземних мов,
де протягом 20-х років минулого століття здійснювалася така підготовка. В основі дослідження –
архівні матеріали.
У сучасній концепції професійної підготовки вчителя іноземної мови (Ю.І. Пасов) методична
майстерність педагога розглядається як стрижневий, системоутворюючий чинник. Разом із
психолого-педагогічними та спеціальними фаховими знаннями вона характеризує його професійну
компетентність, визначає рівень володіння професією. Зміст методичної підготовки майбутнього
вчителя іноземної мови на нинішньому етапі її розвитку складається з оволодіння науково
обґрунтованим теоретичним курсом, набуття початкового практичного досвіду навчальної діяльності,
формування ціннісної професійно-особистісної орієнтації та розвитку пізнавальних, комунікативних,
проективних, рефлективних та інших стратегій, котрі забезпечували б самостійне творче вирішення
професійних задач.
Над проблемою вдосконалення методичної підготовки вчителя іноземної мови сьогодні плідно
працюють вітчизняні вчені-практики, розробляючи загальні кваліфікаційні вимоги до теоретичної та
практичної підготовки фахівця в галузі іншомовної освіти (С.Ю. Ніколаєва), визначаючи провідні
тенденції сучасної професійної підготовки вчителя іноземної мови (О.Б. Бігич), вивчаючи теоретичні
основи покращення його мовної міжкультурної підготовки (Н.Ф. Бориско). Формування загальних
основ професійної підготовки вчителя здійснюється на фоні вирішення більш конкретних задач:
формування професійної компетентності (В.В. Баркасі), професійної культури (Я.О. Черньонков) та
культури педагогічного спілкування (С.О. Рябушко) майбутніх учителів іноземних мов, розвитку їх
творчого потенціалу (С.В. Хмельковська) тощо.
Разом із тим, при розробці різноманітних аспектів сучасної професійної підготовки вчителя
іноземної мови важливо враховувати історичний досвід, набутий у процесі становлення цього напряму
вищої педагогічної освіти. За своєю аксіологічною та культурно-історичною роллю, він є ціннісносмисловим орієнтиром у процесі розробки моделі професійної підготовки, важливим інструментом
професійного самоусвідомлення в соціокультурному контексті.
На жаль, історіографічний огляд вітчизняних дослідницьких розвідок засвідчує, що досвід
методичної підготовки вчителя іноземної мови в Україні досі не отримав достатнього висвітлення.
Тому метою цієї статті є заповнення однієї з інформаційних прогалин – аналіз особливостей методичної
підготовки вчителів іноземних мов в Україні протягом 20-х років ХХ ст., які можна вважати
початковим етапом формування системи професійної підготовки таких фахівців.
У спадок новій системі вищої педагогічної освіти, котру почали створювати після встановлення в
Україні радянської влади, дісталася нерозробленість методики навчання іноземної мови як
самостійної науки, що проявилося в майже повній відсутності спеціальних методичних навчальних
курсів у ході професійної підготовки іншомовного філолога. Постійне викладання курсу методики
майбутнім учителям іноземних мов, як доводить наше дослідження, розпочалося лише з організацією
на початку 20-х рр. ХХ ст. Інститутів народної освіти (ІНО) і відділень так званих "чужоземних" мов
у деяких із них. Власне і тоді цей курс у різних ІНО мав різноманітні назви: "Методика викладання
німецької/французької мови" (Одеський ІНО), "Практичні питання викладання мови й літератури"
(Харківський ІНО), "Методика викладання мови та письменства" (Київський ІНО), "Методика і
шкільна практика" (робфак Київського ІНО). Як бачимо, він міг бути як дуже вузьким і
зосереджуватися на викладанні конкретної мови, так і мати дуже широку назву, охоплюючи питання
викладання і мови, і літератури. Зрозуміло, що так само варіативним був і зміст цього курсу.
Переважаючою формою подачі матеріалу були лекції та у деяких випадках практичні заняття
(семінари). Викладався курс протягом останнього року навчання.
В основу професійної підготовки майбутнього педагога закладалася пошукова діяльність,
оволодіння істиною досвідним шляхом. Наявність у викладача лише певної суми знань вважалася
недостатньою професійною вимогою. Значно важливішим рахувалося вміння викласти ці знання.
Надзвичайно гостро поставала проблема розробки методу передачі знань учням. Школа
оголошувалася "основною лабораторією, головною навчальною майстернею" в підготовці
майбутнього вчителя. Тому прив’язаність до реальної шкільної практики ставала важливою рисою
підготовки вчителя іноземної мови в ІНО. Проходження шкільної практики передбачалося протягом
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усіх 3-х років навчання за наступними етапами: 1) студенти-першокурсники мали відвідувати так
звані "спостережувальні" дитячі установи, вести спостереження і "протоколювати" їх із наступним
обговоренням у вигляді доповідей на семінарах в ІНО; 2) практиканти середнього курсу повинні були
працювати у "практичних" дитустановах чи клубах як помічники постійних працівників; 3) від
студентів випускного курсу вимагалася самостійна педагогічна робота в "досвідно-показових та
лабораторних закладах", де керівники-методисти чи студенти-добровольці проводили "ілюстративні
заняття" з дітьми, демонструючи певні нові методи роботи [1: 59]. Таким чином, методична
підготовка майбутнього вчителя в ІНО мала яскраво виражену особливість, відмінну від попередньої і
сучасної практики вищої школи, - вона будувалася в напрямку від емпіричних спостережень до
знайомства з теоретичними основами, які вивчалися на 3-му курсі.
Недостатня розробленість теоретичних основ методики викладання іноземних мов спонукала
майбутніх викладачів цих мов переносити в умови шкільної практики ті методичні прийоми, за якими
їх навчали у вищій школі. Особливо показовою в цьому плані є діяльність державних курсів
чужоземних мов (ДКЧМ), де справа навчання професійного володіння мовою була пріоритетною.
Початковий досвід розгортання роботи перших в Україні державних курсів – Харківських –
свідчить про активне використання ними прямого методу навчання іноземної мови. Українські
методисти, у порівнянні з російськими колегами, як виявляється, більш буквально дотримувалися
західноєвропейського тлумачення цього методу. Така думка складається з опису прямого методу в
його застосуванні на цих курсах: "Прямий метод, що веде прямим шляхом, тобто усно від думки до її
вираження, від практики до теорії, є єдино розумним методом для викладання сучасних мов. …
Прямий метод є приведений у логічну систему порядок у викладанні мови без застосування
перекладу. Спираючись на дійсність, він навчає учня перенести свої думки одразу на чужу мову. Він
чинить як мати, як вчитель, котрі навчають дитину своєї рідної мови. Він веде крок за кроком від
простого до складного, від відчутного на дотик до відстороненого" [2].
Зауважимо, що, як доводить О.О. Миролюбов, російська методика "прийнявши прямий метод,
пішла дещо іншим шляхом у порівнянні з методикою Заходу" [3: 95]. По-перше, підкреслює він,
російський варіант характеризувався більшою терпимістю до використання рідної мови і визнавав
переклад як засіб контролю розуміння тексту чи знаряддя закріплення мовних конструкцій, чого, як
бачимо з наведеної вище цитати, намагалися уникати українські методисти. По-друге, для
російського варіанту було притаманним використання порівняння з рідною мовою, тобто поєднання
прямого методу з порівняльним. Ті ж з українських методистів, котрі намагалися застосувати прямий
метод, слідували основному його постулату, прийнятому західною методикою: відтворенню при
навчанні іноземної мови тих самих процесів, які відбуваються, коли дитина оволодіває своєю рідною
мовою, що виключало порівняння з рідною мовою.
На нашу думку, яка ґрунтується на висновках сучасних історико-педагогічних досліджень
розвитку української педагогічної науки в 20-х роках минулого століття, переважаючим аргументом,
що пояснює подібні відмінності у трактуванні прямого методу між російськими й українськими
методистами, може бути загальна більш виразна в молодій українській педагогічній науці "орієнтація
на Захід" [4: 125]. Виходячи з тих самих педологічних настанов, що й уся радянська педагогічна
наука, "педагогіка в Україні на початку 20-х років розвивалася паралельно з педагогічною наукою
Заходу (вільного виховання або педоцентризму) і спиралася переважно на розвиток рефлексології ..."
[4: 134]. Українські педагоги виявилися більш прихильними до західних матеріалістичних ідей про
розвиток індивіду на основі знання про його властивості, інстинкти, процеси взаємодії з
суспільством, детермінованість його поведінки спадковістю й середовищем, соціальними умовами
тощо. Саме теорія рефлексології, як підкреслює О.О. Миролюбов, "виправдовувала" західний варіант
прямого методу навчання іноземної мови як шляху багаторазового відтворення стимулів, в результаті
якого закріплювалася реакція [3: 93].
Загалом під вагою виявлених у процесі дослідження фактів складається думка, що справі
запровадження новітніх методів викладання іноземної мови більше сприяла діяльність ДКЧМ, ніж
ІНО, оскільки перші більше уваги приділяли саме навчанню мови як фаху, а останні – загальній
педагогічній підготовці іншомовного фахівця. Наприклад, у проекті ДКЧМ (1923 р.) з приводу
процесу навчання мови як фаху давалися наступні рекомендації: "В основу викладання на курсах
покладена натуральна система (читай – "прямий метод навчання" – зауваження наше. – О.М.). Вся
робота як в групах, так і в клубі ведеться на мові, що вивчається. … В кожному уроці чисто лекційній
частині приділяється по-можливості менше часу. Більша частина уроку надається активній роботі
учнів, котрі ведуть жваву бесіду під керівництвом викладача. При цьому викладач близько
знайомиться з особливостями й недоліками кожного учня окремо. Така індивідуалізація викладання є
необхідною умовою успішності в справі вивчення мови. … Великі класи перетворюються неминуче в
аудиторію, що не говорить чужоземною мовою, а слухає лекцію про неї. Про плачевні результати
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такого "лекційного методу" говорити не доводиться. В кожній групі повинно бути в середньому не
більше 6-7 чоловік" [5].
Щодо теоретичної підготовки з методики, то на відміну від ІНО, на ДКЧМ викладання окремого
методичного курсу було розпочате лише разом із введенням наприкінці 20-х років спеціального
"педагогічного" курсу (на 4-му році навчання). Педагогічна практика обмежувалася проведенням
занять з іноземної мови в гуртках чи групах при робітничих клубах для бажаючих вивчати мову. На
жаль, нам не вдалося виявити окремих програм із методики навчання іноземних мов, що
використовувалися при підготовці майбутніх педагогів в ІНО – слід думати, через нетривале
існування відділів чужоземних мов при них. Проте тим більш цінним свідченням про теоретичні й
практичні задачі тогочасної методичної підготовки викладачів іноземної мови є "Програма з
методики викладання англійської мови та граматики" Херсонських державних курсів чужоземних
мов, що була запроваджена приблизно наприкінці 20-х років минулого століття. Для повноти
уявлення про зміст цієї підготовки наведемо повністю текст програми:
" І триместр.
1. Місце методики серед інших педагогічних дисциплін. Мета викладання методики.
2. Залежність методу викладання від різних поглядів на мову і від мети викладання: формальних,
загальноосвітніх, утилітарних. Фізіологічний та психологічний бік мови.
3. Історичний нарис метод викладання чужих мов до реформи. Методи конструктивно-семітичні,
аналітичні, генетичні. Їхні головні представники. Загальні риси граматичних метод.
4. Реформа в Німеччині і її натхненник ВІЕТОР. Фонетична метода в країнах. Реформа в Англії,
Америці, Росії.
5. Натуральна, пряма метода. Її основи. Проблема рідної мови у справах вивчання чужих мов.
Зовнішня та внутрішня наочність. Берліц і Гуен. Їхня однобічність. Комбінована метода. Лябораторна
метода чужих мов при комплексній системі навчання.
6. Мета навчання чужих мов в єдиній Трудшколі і методи викладання. Погляди на чужі мови в
дореволюційній Росії, перший період Революції і тепер.
7. Примірні програми навчання за роками навчання. 1-й рік навчання. Курс пропедевтичний, його
особливості. Питання про фонетику в Трудшколі. Особливості англ. мови, що вимагають приділяти
особливу увагу в цьому питанні. Вправи, що сприяють набувати звички правильної вимови.
Підручники з фонетики. Звукові таблиці. Фонограф. Наочність, як основа навчання на 1-му році.
Наочні приладдя. Картини, моделі. Накопичення лексичного матеріалу, пасивне і активне оволодіння.
Розмова, як сама мета і як метод. Розговорні вправи. Матеріял для них. Читання, його техніка.
Прийоми для набування звичок правильного читання. Умови, яким він повинен задовольняти.
Свідоме читання. Методи, щоб розкрити значіння слів. Питання про переклад. Читання в середніх та
старших групах. Пояснювальне і курсівне, перевага першого. Домашнє читання. Особливості
середнього і старшого концентру. Місце граматики в Трудовій школі. Індуктивна метода викладання.
Як проробляти і закріпляти граматичний матеріал. Обсяг матеріалу. Граматичні таблиці, мета їхня.
Письмові роботи за роками навчання, мета їхня. Методи, щоб їх переводити. Характер письмових
робіт на 1-му році навчання. Різні прийоми, щоб виробити правильні звички в письмі. Письмові
роботи, що мають за мету викликати активність учнів. Колективні письмові роботи. Методи, щоб
перевести письмові роботи, домашні і клясні. Різні способи виправляти письмові роботи.
ІІ триместр.
Частина практична (шкільна практика)
1. Різноманітність кляси, що залежить від різної підготовки і здатності учнів до мов. Засоби, що
сприяють активізації кляси. Індивідуальна і колективна робота. Обов’язкові і факультативні завдання.
Хорові відповіді і хорове читання. Їхня мета.
2. Колективна проробка виправлення індивідуальних робіт. Питання про облік роботи. Мети і
методи, щоб його переводити. Навчальні приладдя. Роля книги, зошиту, словника.
3. Планування лекцій. Головні моменти. Примірні лекції для першого року навчання:
а) розговорні, проробка статтів: 1) лексична, 2) граматична;
б) за таблицями: 1) накопичення нового матеріалу, 2) повторення пройденого.
4. Зразкові лекції різного типу письмових робіт.
5. Розбор підручників, (що існують) для 1-го року навчання з методологічного боку.
ІІІ триместр.
На 3-му триместрі заняття носять виключно практичний характер і головні риси полягають ось в
чому:
1) Обмірковують відвідування лекцій (матеріяли нагромаджуються ще з минулих триместрів,
коли слухачі ведуть щоденники).
2) Готують і проводять лекції і колективно їх обмірковують.
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3) Читання рефератів, усних і письмових на загальні і окремі теми методики викладання чужих
мов, для чого передбачається широко користуватися новійшою чужоземною літературою з цієї
галузі" [6].
Судячи з представленої вище програми, розробка методичної теорії в досліджуваний період
відбувалася в тісному зв’язку з історією викладання іноземних мов на Заході та в Росії. Вона була
твердо зорієнтована на тогочасні цілі викладання іноземної мови у школі, готувала до роботи з
підручником та різноманітними наявними засобами навчання, в тому числі наочністю, спонукала до
врахування у навчальному процесі вікових особливостей дітей середнього і старшого віку, різної їх
підготовки і мовних здібностей. Програма охоплювала навчання різних мовних аспектів (фонетики,
лексики, граматики) та видів мовленнєвої діяльності (читання, усне мовлення – "розмова", письмо). У
побудові навчального процесу враховувалися такі загальнодидактичні вимоги, як активізація та
індивідуалізація роботи на уроці та поза ним.
Слід відзначити кілька позитивних моментів цієї програми: по-перше, використання
найостанніших технічних засобів навчання, наприклад, фонографа при формуванні правильної
вимови. По-друге, вся програма пронизана знанням і використанням новітніх світових методичних
досягнень (від окремих методичних прийомів, наприклад, диференціювання пасивного й активного
оволодіння лексикою, індуктивний метод викладання граматики тощо до написання рефератів з
використанням новітньої зарубіжної методичної літератури). По-третє, засвоєння теоретичного курсу
спиралося на проведення спостережень в умовах реальної викладацької практики, аналіз побаченого,
ведення щоденника спостережень, самостійне викладання іноземної мови слухачами та наукове
дослідження з методичної тематики.
З термінології, використаної у програмі, можна зробити висновок, що це був переклад на
українську мову російської програми. Це, з одного боку, є свідченням того, що українські методисти
у розробці наукової теорії орієнтувалися на російських колег, з іншого боку, наводить на думку, що
їм приходилося задумуватися над створенням україномовних методичних термінів.
Отже, підсумовуючи аналіз стану методичного забезпечення викладання іноземних мов у 20-х
роках ХХ ст., можна стверджувати, що воно розвивалося в напрямку від повної відсутності курсу
методики викладання іноземної мови в закладах, що готували майбутніх вчителів, до появи окремих
методичних курсів, поєднання теоретичної методичної підготовки з викладацькою практикою,
проведення шкільної практики протягом кожного року професійної підготовки вчителя,
запровадження перших програм з методики, побудованих на новітніх зарубіжних та вітчизняних
методичних досягненнях. До недоліків змісту методичної складової тогочасної професійної
підготовки вчителя іноземної мови слід віднести недостатню теоретичну обґрунтованість та
переважаючий емпіричний характер методичних знань.
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Мисечко О.Е. Методическая составляющая подготовки преподавателей иностранных языков в
Украине в 20-х годах ХХ ст.
Статья знакомит с содержанием теоретической и практической профессионально-методической
подготовки преподавателей иностранных языков в институтах народного образования и на
государственных курсах иностранных языков, где в течение 20-х гг. прошлого столетия такая
подготовка осуществлялась. В основе исследования – архивные материалы.
Myssechko O.Ye. Methodological component of Foreign Languages teachers’ training
in Ukraine in 1920s.
The article presents the content of theoretical and practical professional methodological training of
teachers of foreign languages at the Institutes of People’s Education and State Courses of Foreign
Languages where such training was conducted in 1920s. The research is based on archival materials.
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ЕПІТЕТНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ КОЛЬОРОВОЇ ПАЛІТРИ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
Стаття присвячена ролі епітета у кольоровій насиченості тканини тексту художнього твору.
Виділяється абсолютне кольорове число, що характеризує загальну насиченість тексту кольоровими
і світловими епітетами, а також – відносне кольорове число, що характеризує найчастотніший
колір в епітетах у цілому тексті. З’ясовано, що вживання кольорових епітетів служить засобом
вираження індивідуального емоційно-оцінного ставлення автора до дійсності.
У літературі існує визначення письменника як правдивого художника. При цьому часто з метою
характеристики письменника і його творчості використовується спеціальна термінологія, прийнята в
живописі та графіці. Робиться це вочевидь для того, щоб зайвий раз підкреслити, як багато спільного
у творчості письменника та художника.
Зрозуміло, що ці два види мистецтва пов’язує спільний предмет творчості – об’єктивна реальна
дійсність, яку відображає у своїх творах своїми специфічними засобами – і художник, і письменник.
Цей зв’язок настільки тісний, що слово "художник" фактично стало синонімом до слова
"письменник". А слова "полотно", "колорит", "кольорова палітра", "кольорова насиченість", "гама",
"кольорова тональність" та подібні наміцно увійшли в сучасну літературознавчу термінологію.
Тим часом не лише терміни, але й спільні стильові ознаки того чи іншого художнього напряму як
у зображувальних мистецтвах, так і в літературі повинні бути єдиними.
Ми звикли до аналізу кольору в живописі й у прикладному мистецтві, а останнім часом – у техніці
й на виробництві. Написано багато праць про значення кольору в житті людини. У різних галузях
науки по-своєму переломлюється проблема кольору, трактується його вплив на психіку людини. Не
випадково існує поділ кольорів на теплі (жовтий, червоний, оранжевий, рожевий) та холодні (сірий,
голубий, синій, зелений). Зокрема, психологами доведений заспокійливий уплив на нервову систему
людини зеленого, салатного та збудливий – червоного, оранжевого кольорів.
У відборі кольорової палітри, у наданні кольорової переваги виразно проявляється особистість
автора, його естетичні уподобання (esthetis – почуття, відчуття). Нашою метою є виявити та описати
естетичне функціонування категорій кольору та світлотіней в епітетах двох творів – "Мати й не мати"
Е. Гемінгуея і "Великий Гетсбі" Ф.С. Фіцджеральда. Простежимо, як ці два письменники, різко
відмінні за стилями, використовують кольорові та світлові епітети у своїй творчості.
Варто зазначити, що характерною рисою сучасної науки є прагнення до кількісних підрахунків,
пошук точних методів – у цій площині й літературознавство не є винятком.
З метою точнішого зіставлення ми використовуємо поняття "кольорового числа", що містить у
собі потужну змістову силу. Воно характеризує насиченість тексту літературного твору кольоровими
і світловими епітетами.
Уявляється доцільним виділити абсолютне кольорове число (С), що характеризує загальну
насиченість тексту кольоровими і світловими епітетами:
число згадувань усіх кольорових і світлових епітетів тексту
С = ______________________________________________________________________________________________________________
кількість сторінок твору
і відносне кольорове число (C1), що характеризує улюблений колір автора, найбільше повторюваний
у всьому творі:
число згадувань будь-якого кольорового або світлового епітета
С1 =
____________________________________________________
кількість сторінок твору
Безсумнівно, кольорова гама у тексті твору несе в собі смислове і прагматичне навантаження.
Абсолютне кольорове число роману становить 1,2. Про що свідчить ця цифра? Передусім, вона
підтверджує думку критиків про те, що Е. Гемінгуей велику увагу приділяє опису внутрішнього світу
героя. "По відношенню до кольору світ внутрішній і світ зовнішній перебувають у вічному конфлікті,
і перехід до внутрішнього світу знаменний не послабленням, а витісненням кольору" [1: 55].
Уся творчість Е. Гемінгуея підтверджує своєрідність його стилю. Автор пише просто, чесно і,
незважаючи на стриманість та неприязнь до всякої зовнішньої експресії, – схвильовано, оскільки "не
видимість, а сокровенна сутність явища хвилює письменника-гуманіста" [1: 237]. Звідси і стриманість
у використанні кольоропозначення. Е. Гемінгуей постійно прагне до ідеального лаконізму, залишає
найнеобхідніше, не піддатне вилученню.
Представляючи кольорову палітру епітетів роману, треба також звернути увагу на семантичне
поле кольору, що, в свою чергу, розпадається на мікрополя окремих кольорів.
© Онопрієнко Т.М., 2007
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Так, у романі простежується наявність усіх основних мікрополів (white, silver, yellow, blue, grey,
green, red, brown, black). Тим часом окремі з них містять більше відтінкових тонів, інші – менше. Та
всі схожі обмеженою кількістю фарб. Найоб’ємнішими і найрізноманітнішими за кількістю відтінків
є мікрополе червоного, зеленого, жовтого. Мікрополя червоного кольору, наприклад, включають
шість відтінків: red, reddish, purple, pink, ruddy, purple-black. В основному кольорові епітети в романі
виражаються простими прикметниками (нульового ступеня). Складні прикметники вкрай нечисленні
і, як правило, оказіональні, наприклад: tearreddened, sunyellowed.
У кількісному співвідношенні світлові епітети займають приблизно 22 % всієї кольорової
насиченості. Це свідчить про те, що світлові засоби теж підпорядковані "принципові психологічного
обґрунтування колористичних засобів і виконують художньо-оцінну функцію" [2: 34]. Слово dark,
що передає не колір, а характер світлового зорового сприймання, трапляється в романі Е. Гемінгуея
відносно часто: С1= 0,2 при С = 1,2.
Тло темноти використовується автором у романі, щоб підкреслити важливість світлового
компоненту:
"...generally night is seen as suitable for tragedy, dark and terrifying in its mystery and ghostliness. But
in fact darkness is the refuge of murder, betrayal, cowardice and confusion, and mystery represents the
cheap sets of melodrama" [1: 372].
Саме тому чимало сцен у романі відбуваються під покровом темноти.
За контрастом світлові епітети, що передають яскравість, світлість, незначні (близько 1,6 %, за
умови, коли світлове поле прийняти за 100 %).
Вище йшлося про якісну характеристику кольорової палітри роману "Мати й не мати". А яка ж
картина з кількісним співвідношенням кольорів? Як уже зазначалося, кольорове число роману
складає С = 1,2. Найчастотнішим є червоний колір (red) і його відтінкові тони (pink, reddish, purple,
ruddy). Його відносне кольорове число складає С1 = 0,26. До найбільш уживаних належить і
семантичне мікрополе білого кольору, відносне кольорове число якого С1 = 0,14.
З якою метою автор так часто використовує в романі червоний і білий кольори? Частково це
можна пояснити багатовіковою символікою цих кольорів: чистота, цнотливість, гармонійність – білий
колір; небезпека, жорстокість, насильство, кровопролиття – червоний колір. До певної міри це
обумовлено й сюжетом роману, сповненим убивствами, насильством і жорстокістю. Поранення Гаррі
Моргана, в результаті якого він втрачає руку; його злочинна угода з аферистом Сингом і наступне
його вбивство; знищення Елберта і кубинців, і в кінці-кінців – загибель і самого Гаррі. Протягом
усього роману проливається людська кров.
Навіть в описах природи червоний захід сонця, який спостерігають кубинці, сидячи в човні,
сприймається ними як зловісне передбачення їх невідворотної смерті:
"...Harry /was/ looking out across the grey swell of the Gulf Stream where the round red sun was
touching the water" [2: 126-127].
He можна залишити поза увагою і те, що при усій скупості кольорового словника письменника
опис моря і його мешканців в аналізованому романі містить у собі найяскравіші його елементи.
Е. Гемінгуей не був майстром пейзажного мистецтва, при цьому уся його творчість характеризується
лаконічністю і значимістю ролі підтексту. В описи моря тим часом письменник вклав усю свою
любов до нього, багатий життєвий досвід:
"Then I saw him (the mackerel) coming from behind under water. You could see his fins out wide like
purple Swings and the purple stripes across the brown /... /. The stripes showed clear on him. He was a fine
fish, bright silver now, barred with purple, and as big around as a log" [2: 24-25].
Описовість просто органічно чужа стилю Е. Гемінгуея. "Він не описує, а показує, малює –
пластично, яскраво, зримо відтворює образ зовнішнього світу" [1: 308]. Всього кількома скупими
штрихами письменник передає красу природи, особливо моря. Хоча кольоровий словник його вкрай
обмежений, все ж автор не може повністю відмовитися від тих емоцій і настроїв, що їх викликає
природа, її ландшафти. Письменник, безумовно, враховує, що "кольори викликають різноманітні
емоції та настрої, активізують чуттєво-оцінне сприймання дійсності читачем, що сприяє врешті-решт
формуванню ставлення до ідейно-образної системи роману в цілому" [3: 37].
Простежимо, як забезпечує кольорову насиченість тексту Ф.С. Фіцджеральд у творі "Великий
Гетсбі" – одному з кращих романів американської літератури XX ст. Зазначимо, що часовий період
двох романів приблизно той же, але тематика, стиль роману Ф. Скотта Фіцджеральда різко відмінні
від Гемінгуеєвських.
Так, роман "Великий Гетсбі" достатньо насичений подіями, несподіваними поворотами. Головне у
творі – це разючий контраст між величезним матеріальним багатством та граничною духовною
бідністю "сильних світу сього". Ймовірно, саме це протиріччя і викликало підсвідоме в письменника
таку насиченість і багатство палітри у названому творі. "Багатство – фетиш, кумир, предмет цього
роману" [5: 73].
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Найперше, що вбирає очі, – це багатство кольорового словника, представленого основними,
змішаними і відтінковими тонами (46 кольорів і відтінків). Ф. Скотт Фіцджеральд явно надає
перевагу не світловим, а кольоровим епітетам (83 %). У тексті роману наявні усі основні мікрополя
кольорів, причому об’єми цих мікрополів набагато більші, ніж в романі Е. Гемінгуея.
Панівним постає білий колір (28,3 % усіх кольорових епітетів, С1 = 0,4). Наступними, за
частотністю, проявляються мікрополя жовтого (27,7 %), червоного (10 %) і золотого (0,6 %) кольорів.
"Головний художній прийом, який Ф.С.Фіцджеральд використовує у романі "Великий Гетсбі", –
це прийом контрасту, що поступово розкривається за ходом дії /... /" [6: 93]. Цьому прийомові
підпорядкована і кольорова зображувальність роману. Усі кольорові епітети роману можна умовно
поділити на поле світлих, багатих, соковитих тонів (серед них – мікрополя білого, червоного,
золотого) і – контрастуюче поле темних, похмурих, сірих тонів.
Варто відзначити, що абсолютне кольорове число роману "Великий Гетсбі" складає С = 1,5. у
кількісному відношенні ця цифра відносно не висока (у романі Е.Гемінгуея – С = 1,2), однак ширина
кольорового діапазону свідчить, що поетичний стиль Ф. Скотта Фіцджеральда "емоційно піднесений і
насичений найрізноманітнішою "відверто" емоційною лексикою" [6: 93]. І якщо у Е. Гемінгуея "це –
кришталево чиста, "німа" поезія, схожа зі свідомою простотою дикції сучасних поетів, то проза
Ф.С. Фіцджеральда значно ближча сенсуалістичній поезії романтиків" [6: 94-95].
Звідси і багатство кольорових синонімів: light blue – gas blue, green – apple-green, murky yellow –
autumn-leaf yellow; кольорових епітетів, у структурі яких міститься художнє порівняння: winecoloured, ash-grey, milky white, georgeous pink, light Часто трапляються епітети, у значенні яких є і
світлові, і кольорові компоненти: pale gold, dull gold, green, faint orange.
З цих прикладів видно, що світловий компонент допомагає автору представити відтінок того чи
іншого кольору більш диференційованим, а опис – точнішим.
У романі Ф. Скотта Фіцджеральда наочно проявляється цілісна кольорова тональність. Автор не
шкодує фарб, описуючи багаті особняки процвітаючих американців.
"Their house was even more elaborate than I expected, a cheerful red-and-white Georgian Colonial
mansion, overlooking the bay. The lawn started at the beach and ran toward the front door for a quarter of a
mile, jumping over sundials and brick walks and burning gardens —finally when it reached the house
drifting up the side in bright vines as though from the momentum of its run. The front was broken by a line of
French windows, glowing now with reflected gold... " [4: 10-11].
При цьому Ф. Скотт Фіцджеральд вряди-годи використовує темні тони в таких описах, оскільки
вони вносять суперечність в картину яскраво облудного блиску.
Ядром кольорового поля темних тонів проступає сірий колір і його похідні (19 %). Головна
смислова функція цього поля в посиленні враження контрасту яскравого (багатого) та сірого (бідного)
кольорів.
Відмінною рисою тексту Ф. Скотта Фіцджеральда є величезна кількість епітетів, виражених
субстантивно-ад’єктивними складними прикметниками, – тоді як в романі Е. Гемінгуея їх надто мало
(йдеться про тип apple-green, ash-gray і под.). Це засвідчує, що кольорова палітра епітетів у Ф. Скотта
Фіцджеральда багатша, вона сповнена своєрідністю кольорових розв’язок. З допомогою
використання компаративних епітетів моделі N+A автор надає кольоровій характеристиці
диференційований, вишуканий зміст. Для Е. Гемінгуея кольорова характеристика не має такого
важливого значення, оскільки він більше уваги надає внутрішньому світу людини, ніж тому
зовнішньому, що його оточує. Саме тому його роман відзначається обмеженістю кольорів. "Основна
увага приділяється не самій ситуації, якою б драматичною вона не була, а тому, що особливо цікавить
письменника, – духовному світові людини" [5: 236].
Ф.С. Фіцджеральд використовує кольорові епітети найчастіше з метою опису зовнішності людини,
її одягу, оточення. За допомогою такого кольорового опису автор допомагає читачеві краще
представити їх у своїй уяві:
"The sister, Catherine, was a slender, worldly girl of about thirty, with a solid, sticky bob of red hair, and
a complexion powdered milky white" [4: 33].
"His gorgeous pink rag of a suit made a bright spot of color against the white steps… " [4: 42].
"Oh, sure, " agreed Wilson hurriedly, and went toward the little office mingling immediately with the
cement color of the walls. A white ashen dust veiled his dark suit and his pale hair at it, veiled everything in
the vicinity" [4: 29]
Одяг персонажів служить у романі ніби візитними картками. Так Ф.С. Фіцджеральд малює
американське суспільство, що спрямовує людину на присвоєння, на "фетишизацію речей як
неодмінний атрибут реалізації особистості" [5: 73].
"Не took out a pile of shirts and began throwing them, one by one, before us, shirts of sheer linen and
thick silk and fine flannel, which lost their folds as they fell and covered the table in manycolored disarray.
While we admired he brought more and the soft rich heap mounted higher – shirts with stripes and scrolls
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and plaids in coral and apple-green and lavender and faint orange, with monograms of Indian blue" [4:
86].
"An hour later the front door opened nervously, and Gatsby, in a white flannel suit, silver shirt, and golcolored tie, hurried in" [4: 86].
Використання світлових засобів у романі Ф.С. Фіцджеральда так само красномовне. Світлові
епітети становлять 16 % усієї кольорової насиченості роману, з них bright 39 % усіх світлових засобів,
dark – 31 %.
І знову простежується зіткнення яскравого й темного, символізуючи контраст між матеріальним
багатством і духовною ницістю. Бачимо, як колір у Ф.С. Фіцджеральда трансформується у новий
образ, що може викликати перед усім приємне або неприємне відчуття, сприяти емоційній оцінці
певного явища, події, факту, предмета чи обставини. Отже, "вживання кольор–ових епітетів ...
служить засобом вираження індивідуального емоційно-оцінного відношення до дійсності" [7: 119],
зумовлює перспективи подальших досліджень смислового і прагматичного навантаження художнього
тексту.
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Оноприенко Т.Н. Эпитетные средства в создании цветовой палитры художественного текста.
Статья посвящена роли эпитета в цветовой насыщенности ткани художественного текста.
Выделяется абсолютное цветовое число, характеризующее общую насыщенность текста
цветовыми и световыми эпитетами, а также – относительное цветовое число, характеризующее
наиболее частотный цвет в эпитетах текста в целом. Установлено, что использование цветовых
эпитетов служит способом выражения индивидуального эмоционально-оценочного отношения
автора к действительности.
Onopryienko T.M. Epithet Means in Creating a Colour Palette of a Belles-lettres Text.
The article is devoted to the role of epithet in colour saturation of a belles-lettres text. The author
differentiates between the absolute colour number that characterizes the general saturation of the text with
colour and light epithets and the relative colour number which characterizes the most frequent colour met in
the epithets of the text. It is established that the use of colour epithets serves as an expressive means of
individual emotional-evaluative attitude to the reality.
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ІГРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ РОМАНТИЧНОГО ГЕРОЯ
В РОМАНІ М. ШЕЛЛІ "ФРАНКЕНШТЕЙН"
У статті використовується поняття "дзеркальна гра" як аналітичний інструментарій для
дослідження образу романтичного героя в романі М. Шеллі "Франкенштейн". У статті
зазначається, що ігрова трансформація сприяла подвоєнню й утворенню симетрично-асиметричних
пар двійнників.
Розвиток літератури свідчить про існування точок суположення літературної творчості з грою та
дзеркальністю. У романтичній літературі гра втілилась як модель свідомості. Роботи вітчизняних та
іноземних науковців (Ж. Дельоза, Ю. Лотмана, А. Вуліса, С. Агранович, І. Саморукової, С. Ґілберт,
С. Ґубар, Є. Волощук) свідчать про актуалізацію дзеркала і дзеркальності як функціонального
еквіваленту процесів, котрі відбувались у романтизмі. Поєднання пограничних сфер суміжності
дзеркала та гри дозволяє конкретизувати феноменологічно-онтологічний обшир гри, локалізувавши
його межами дзеркальності. Це уможливлює розгляд гри з аналітико-прагматичної позиції [1].
Використання "дзеркальної гри" як аналітичного інструментарію дозволяє вдатися до різнобічних
потрактувань художньої дійсності творів романтичного напряму, до яких належить "Франкенштейн"
М. Шеллі. Прочитання роману з позиції дзеркально-ігрових транформацій дозволяє розкрити
характер інтелектуальної та духовної діяльності авторки як учасниці гри-змагання, визначити
специфіку створеної нею ігрової моделей і розширює простір для тлумачення образно-сюжетної та
змістової сторін творів у межах літератури романтизму. Мета дослідження полягає в
літературознавчому аналізі варіантів ігрової трансформації в творі.
Романтична дзеркальна гра [1; 2] започатковувалася навколо особистості митця-романтика. Гра
зумовлювала специфіку його творчої й новаторської діяльності. Індивідуальність, виховання, близьке
оточення митця романтика не лише породили гру, а й зазнали у творі певних дзеркальних
деформацій. Романтизм, як філософська ідея, поставив у центрі поетичної уваги особистість із її
напруженим внутрішнім життям, тож актом самореалізації для творчої індивідуальності М. Шеллі
стало не тільки мистецтво (і література зокрема), а й усе її життя. Письменниця як романтична
особистість створювала життя сукупністю діянь, кожне з яких було закономірним і самодостатнім.
Життя, таким чином, виявлялось актом творчості та гри, яке створювалось за романтичним кліше:
кохання, випробування, боротьба з негараздами та злиднями, несправедливий осуд суспільства.
Своєрідність її стосунків з П. Шеллі та історія їх кохання – підтвердження цієї думки. Незважаючи на
авторитетну позицію батька, майбутня письменниця йшла наперекір його вимогам. Мері Годвін,
порушуючи соціальні та моральні норми тогочасного суспільства, сміливо кинулась у вир
романтичного способу життя. Вона проповідувала абсолютну свободу в житті, творчості, коханні
тоді, коли активна життєва позиція жінки суперечила тогочасній англійській традиції, котра
передбачала активну роль чоловіка, а жінці залишила сім’ю, дітей і побут. Відтак поруч із чоловічими
моделями романтичних героїв реальності таких, як Дж. Байрон і П. Шеллі, виокремлюється М. Шеллі
як жіноча романтична модель.
Роман М. Шеллі "Франкенштейн" виник у результаті гри-змагання з Дж. Байроном та П. Шеллі. У
1816 р. Дж. Байрон запропонував задля розваги написати страшну повість. М. Шеллі, запрошена до
гри, намагалася відповідати чоловічим нормативам. Атмосфера постійного інтелектуального пошуку,
яка створювалася П. Шеллі та Дж. Байроном, і, як зазначають дослідники, "імпровізація, яку
стимулював дух суперництва" [3: 112], цікаві дискусії з поетами, допомогли здійснити задум
М. Шеллі – написати твір, "який, звертаючись до наших потаємних жахів, породив нервове
тремтіння; такий, щоб читач боявся озирнутися назад; щоб у нього захолонула кров у жилах й гучно
калатало серце" [4: 7-8].
Прочитавши роман "Франкенштейн", Дж. Байрон писав: "Вважаю, що це незвичайний твір для
дівчини дев’ятнадцяти років" [5: 17]. Ця похвала вагома, оскільки Дж. Байрон був вибагливим
критиком. Неодноразово дослідники вказували на безсумнівну схожість байронівського "Манфреда"
та "Франкенштейна" М. Шеллі [5: 16; 6: 11; 7: 221]. До того ж, Н. Соловйова вважає, що саме Дж.
Байрон використав деякі нотатки до роману М. Шеллі у написанні "Манфреда" [3: 112]. П. Шеллі в
передмові до роману зазначив, що "Франкенштейн" – "один із найоригінальніших і складних творів
сьогодення" [8: 16]. Відзначимо, що більшість критиків були досить здивовані, дізнавшись, що автор
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твору – жінка: "Для чоловіка це відмінно, але для жінки це неймовірно" [8: 8]. Тож М. Шеллі в
змаганні талантів із чоловіками-суперниками вийшла переможницею. Але, відчуваючи свій
маргінальний статус, М. Шеллі у передмові, виправдовуючись, наголошує на тому, що не зобов’язана
своєму чоловікові жодним епізодом або думкою [4: 10].
Для дослідження ігрових трансформацій романтичного героя в романі цікавим виявляється те, що,
вивчаючи спогади письменниці про історію написання роману "Франкенштейн", можемо з самого
початку створення твору спостерігати за проявами ігрової дзеркальності. Як згадувала письменниця,
уночі її уява намалювала бідного адепта таємних наук, котрий схилився над створеною ним істотою.
М. Шеллі побачила, "як ця жахлива потвора спочатку лежала нерухомо, а потім під впливом якоїсь
сили виявила ознаки життя та почала рухатися" [4: 9]. Майстер, жахаючись власного успіху, тікає від
свого створіння, вважаючи, що напівжива матерія знову стане мертвою. Він спить, але його будить ця
потвора, що дивиться на нього жовто-водянистими, але розумними очима [4: 9]. У цей час сама
М. Шеллі відкрила очі. Уже на початку створення роману відчувається дзеркальне суположення сфер
сну і реальності письменниці та головних героїв майбутнього роману. Сон письменниці – це злиття
образів науковця, його творіння й самої авторки в одне ціле. Із певністю можна твердити, що таке
суположення є ключовим моментом для розуміння ігрової трансформації романтичного героя. Така
ознака романтичної гри помітна й у побудові системи образів.
У романі "Франкенштейн" існує три оповідачі: Роберт Волтон, Віктор Франкенштейн та істота
("демон", "монстр") – зі своїм індивідуальним і деколи схожим оточенням. В основі образів двох
дослідників-науковців (Роберта Волтона і Віктора Франкенштейна) діє механізм ігрового
дзеркального подвоєння. Роман починається та закінчується листами молодого дослідника півночі
Роберта Волтона. Біографія героя є відзеркаленням цілої низки романтичних шаблонів. Роберт
Волтон постає вже досвідченим мореплавцем, котрий вирушає в далеку експедицію з благородною
метою служити людству і прокласти шлях через північний полюс або пізнати таємницю магніту.
Думками й життям Роберта Волтона керує бажання проникнути у сферу незнаного. М. Шеллі
зобразила героя, який створив сам себе і пройшов шлях від моряка до першого помічника капітана.
Розпочавши підготовку до експедиції, Роберт бентежиться безмежною потребою в другові,
відсутність якого сприймається героєм найбільшим нещастям [4: 17]. Він мріяв про друга-наставника,
котрий поділяв би плани героя та вчасно виправляв недоліки. Відтак образ Роберта Волтона –
проекція власної досконалої особистості у майбутнє, образ ідеального романтичного героя.
Місцем зустрічі головних героїв роману стала досить екзотична місцевість, що типово для творів
романтичного напряму. Читач знайомиться з новим оповідачем – Віктором Франкенштейном.
М. Шеллі наділила Віктора Франкенштейна харизматичними рисами. Ця "мудра та гідна" людина
володіла тими якостями, що ставили її над іншими особистостями. Франкенштейн постав
віддзеркаленням і матеріалізацією образу-ідеалу Роберта Волтона. Самі герої помітили власну
схожість [4: 27].
В історії життя героїв помітні риси, які дозволяють нам говорити про Роберта Волтона і Віктора
Франкенштейна як про двійників. Героїв об’єднує романтична тональність відносин із сестрами –
єдиними жінками в житті, здатних їх зрозуміти. Віктор також виявляв пристрасть і завзятість до наук.
Віктор Франкенштейн цікавився дослідженнями будови людського тіла й будь-якого живого
організму, причинами зв’язку переходу життя у смерть і смерті у життя. У романі й Роберт Волтон, і
Віктор Франкенштейн виступають у ролі першопрохідників нових шляхів, дослідників невідомих сил
і таємниць. Відтак образ романтичного героя членується М. Шеллі на дві частини. Виокремлюється
стадія становлення романтичного героя (Роберт Волтон) і стадія сформованості романтичного героя
(Віктор Франкенштейн). Можна стверджувати, що Волтон і Франкенштейн є однією романтичною
особистістю. Наведені факти їх біографії та риси характеру свідчать про те, що герої на певному етапі
розвитку сюжету можуть дзеркально трансформуватися один в одного.
Віктор Франкенштейн тяжкою працею досяг своєї мети. Він відкрив закони оживлення матерії та
створення людини. На цьому етапі розвитку оповіді дзеркальна гра в романі набуває ускладнень.
Починає діяти закон дзеркального енантіоморфізму, в основі якого – антитеза та гіпербола.
Властивості дзеркала між оригіналом (узагальненим образом романтичного героя) і копією
створюють проміжну стадію "монстра", коли внаслідок енантіоморфізму та дзеркальної деформації
оригінал піддається спотворенню. Монстр виник унаслідок негативної симетрії образу й виявися
енантіоморфічним відбитком романтичного героя. Істота М. Шеллі – плід "монструозної проекції" [9:
244] свого творця. При цьому, на початку монстр містив у собі й позитив (внутрішній світ) і негатив
(зовнішній вигляд). Іронічне сприйняття дійсності та скепсис епохи вмотивовували появу такої
двоїстості. Творіння Франкенштейна – істота-монстр – образ, який знаходиться в дзеркально-
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протилежній до Роберта Волтона та Віктора Франкенштейна іпостасі. Зустріч із ним пов’язана з
шоком і фіксує момент перетворення, катастрофу ідеалу.
М. Шеллі не дала створінню імені. Упродовж оповіді в залежності від власного душевного стану
Віктор називав його "істотою", "бідолахою", "примарою", "демоном", "жахливим монстром" тощо.
Істота – індикатор душевних переживань Віктора Франкенштейна. Творіння називало себе
недосконалою, самотньою ганьбою на землі.
Авторка виводить істоту самотнім на життєвий шлях і він, як Волтон і Франкенштейн, самостійно
здобував знання про себе та навколишній світ. Істота була переповнена бажанням удосконалити не
тільки свої розумові здібності, котрими авторка, як і інших героїв, щедро наділила її, але й духовні
якості. Істота, народжена з метою відтворити ідеал, прийшла у світ творити добро (ще нічого не
розуміючи і не маючи ніяких відомостей про це життя). Вона зазнала страждань від забобон і
жорстокості людського суспільства, що породили ненависть і гірку заздрість до щастя інших, лють і
бажання помсти. У творі відбулася дзеркальна деформація внутрішньої настанови: від "доброго
ангела-охоронця" до демона, повсталого проти творця, "грішного ангела". Така метаморфоза
фіксувалася самою істотою.
Проте у цьому випадку йдеться не просто про копіювання одного тіла іншим (подібно
віддзеркаленню в дзеркалі), а про ігровий уплив одного двійника на іншого. Монстр М. Шеллі,
дійсно, – демонічний герой з типовими для романтизму рисами. Це титанічна абсолютно самотня у
світі особистість, яка не сприймає світ і світовий лад і тому переповнена відчуттям "світової
скорботи", з песимізмом переоцінює етичні та релігійні норми. Його самотній бунт призводить до
таємних злочинів, які є тягарем для душі та поєднуються з відчуттям любові до "стражденного
людства" [10: 32]. Герой визнавав, що він, подібно до Сатани, носив у собі пекло. Істота проголошує
війну роду людському і, перш за все, тому, хто прирік його на "нестерпні муки". Самотність
розглядалася, як невиправдане покарання. Його мова не схожа на мову штучно створеного,
холодного, розсудливого, безпристрасного робота. Це сповідь істоти з високорозвинутою душевною
організацією. Істота взяла на себе право судити творця за свою долю і стала душогубом. Але, на нашу
думку, у М. Шеллі ця істота сповнена найглибшого співчуття та жалості – він Каїн, але й Авель
водночас.
Поза сумнівом гра ґрунтується на центральній позиції ідеального романтичного героя, якого в
романі уособлює постать Віктора Франкенштейна. Він об’єкт, з яким дзеркально зливаються інші
герої роману (Роберт Волтон, монстр), узагальнений образ творця, а також близьке оточення
М. Шеллі. Читач – учасник гри – упізнав в образі Франкенштейна П. Шеллі [8: 20]. Чисельні
фрагменти нагадують його як початкову модель для занадто амбіційного героя. Це підтверджує ще й
той факт, що Віктор – ім’я Франкенштейна – було ім’ям, яке П. Шеллі брав собі в дитинстві та
юності. До того ж приятель Шеллі Хоґґ згадував, що в юнацькі роки Персі захоплювався хімією,
магією, електрикою та гальванізмом і навіть ставив експерименти [8: 21]. Згадаймо також
висловлювання Е. Трелані про П. Шеллі: "невже цей сором’язливий безвусий юнак і є той страшний
монстр, який повстав проти всього" (курсив наш. – Л.П.) [11: 309]. Таким чином, вимальовується
певний асоціативний зв’язок між Шеллі та монстром.
В. Лессер вважає, що є підстави вбачати в образах Віктора Франкенштейна та його монстра саму
М. Шеллі [12: 14]. Деякі дослідники вважають, що окремі деталі сюжету роману, пов’язані з
біографією письменниці. М.Шеллі дала ім’я "Вільям" першій жертві. Вільям – це ім’я її батька.
Вільямом вона назвала свого власного сина, котрий помер менш ніж через три роки після того, як
М. Шеллі передбачила його смерть [12: 14]. Тож роман трактується як рефлексія її власних
прихованих страхів. Із цього видно, що художні образи і твір у цілому вміщують інформацію не
тільки про дійсність, яка оточувала письменницю, але й про потаємні сторони особистості авторки.
Втім зазначимо, що герої роману водночас виявляються і не виявляються дзеркальними
відображеннями образу самої авторки, адже на самоусвідомлення власного образу нашаровуються
"фантазматичні суб’єктивні уявлення та конструкції" [13: 94], а також те, як вона – жінка –
сприймається "культурним поглядом" [13: 104]. Така дзеркальність, за Лаканом, відзначається
візуальною драмою суб’єктивності, оскільки засновується на розколі між тим чим суб’єкт є, і тим, як
він репрезентований. Жінка-письменниця, будучи репресованою та маргінальною істотою в культурі
романтизму, знаходить те, що її означає, у комусь Іншому (Лакан), а саме в образі чоловіка. Образ
Віктора Франкенштейна співвідноситься з жіночим тілом – афектами, чутливістю й емоціями, з
унікальним, специфічно жіночим станом пологів. С. Ґілберт і С. Ґубар виявили той факт, що авторичоловіки наділили жінок супротилежними образами "монстра" або "ангела в оселі", які автори-жінки
у своїй творчості досліджують, асимілюють та спростовують [10: 17]. Образ, який жінка бачить у
дзеркалі, – її конструкт, створений чоловіком [10: 17]. Так, у ХІХ ст. ідеал непорочної чистоти,
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втілювався не в образі Мадонни, а в образі "домашнього ангела", з його доброчесністю, невинністю,
витонченістю, поступливістю, самозреченням заради чоловіка і сім’ї. Розвиток цього образу та його
насадження йде через твори Данте, Мільтона, Ґете тощо [10: 20]. Культивувалося мистецтво
догоджати чоловіку. Усе, що виходило за межі чоловічого ідеалу, поставало як його "монструозна
проекція", оскільки вважалося аномалією. Тому жінки-письменниці відшукували шляхи до
самовиявлення, до "перетлумачення способів визначення своєї соціалізації" [10: 49].
Пропускаючи дійсність крізь інтенсивну творчу фантазію, "я" митця ставало продуктом
спіритуалізму. Відбувався рух у суб’єктивність. До того ж, дзеркало митців-романтиків відбивало
опозицію дивитись на себе – дивитись у себе, оскільки воно відбивало внутрішній заповітний світ
людини. Особистість бачилася крізь призму психологізації. При глибокому зосередженні на власному
"я", нею вирішувалися екзистенційні проблеми. Це положення, а також спогади М. Шеллі дають
змогу говорити про підсвідому гру авторки з самою собою. Така гра має реальне підґрунтя та
відзначається дзеркальним характером, адже роман сприймався самою М. Шеллі не тільки (і на той
час не стільки) як художній твір, а як відбиток щасливих годин, коли смерть і горе були для неї лише
словами, що не знаходили справжнього відлуння у її серці. До того ж письменниця згадувала, що
окремі сторінки роману нагадують прогулянки, поїздки, бесіди, коли вона була не одна і її
супутником був той, кого вона в цьому світі більше не побачить [4: 10].
Письменниця продовжила досліджувати романтичний тип особистості. Романтичний герой
М. Шеллі створив дзеркальних двійників. Ігрова стратегія письменниці визначила траєкторію
інтерпретації роману. Віктор Франкенштейн і його створіння постають як двійники-антагоністи.
Цьому сприяв енантіоморфізм романтичної дзеркальної гри. Герої М. Шеллі – яскраво виражена
бінарна структура з екстремальними проявами, яка походить від міфологічної опозиції "культурний
герой – трикстер". Віктору Франкенштейну й істоті притаманні типові риси двійників-антагоністів,
які виокремили С. Агранович та І. Саморукова: 1) загальні корені, рудименти первісної єдності;
2) самотність, потворність, асоціальність і непередбачуваність у підступництві двійника зі знаком "-";
3) індивідуальний простір для кожного двійника (їх конфлікт відбувається на межі світів і пов’язаний
із просторовими переміщеннями, з подорожжю); 4) наявність поєдинку між двійниками і смерть
одного з них (удавана або трагічна) [14: 14-18]. Однак сміховий імпульс, який також характеризує
таких двійників, у романі відсутній. Завдяки романтичній грі М. Шеллі, двійники-антагоністи
перетворюються на дзеркальні симетричні й асиметричні образи. Вони подаються, як це властиво
романтизму, через зіткнення бінарних опозицій: піднесеного та низького, витонченого та грубого,
"божественного" та "тваринного". Функціонуючи згідно з законами романтичного світогляду, роман
М. Шеллі став актом буття і з часом, отримуючи самостійне життя, виявився пам’ятною сторінкою
біографії. Романтична ідея вимагала від творчої особистості ретельного аналізу емоційних почуттів,
що, зрештою, спричинили відтворення з глибин підсвідомості "такого сну, як Франкенштейн" [12:
10].
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Пикун Л.В. Игровая трансформация романтического героя в романе
М. Шелли "Франкенштейн".
В статье используется понятие "зеркальной игры" в качестве аналитического инструментария для
исследования образа романтического героя в романе М. Шелли "Франкенштейн". В статье
отмечается, что игровая трансформация способствовала удвоению и образованию
симметрично-ассимметричных пар двойников.
Pikun L.V. The Mirror Transformation of the Romantic Character in the novel
"Frankenstein" by M. Shelley.
In the article the concept "mirror play" is used as an analytical tool for innovativeresearching of the
romantic character in "Frankenstein". The article emphasizes that the mirror transformation promoted
replication and was instrumental in making symmetric-asymmetric twins.
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ДОСТОЄВСЬКИЙ У РЕЦЕПЦІЇ Т. МАННА
У статті розглянуто погляди Т. Манна на природу генія Ф. Достоєвського в протиставленні з
Л. Толстим та зіставленні з Ф. Ніцше, судження німецького письменника щодо своєрідності
художнього світу Ф. Достоєвського й поетики його творів, оцінки деяких із них.
Видатний німецький митець і мислитель Т. Манн вважав мистецтво "найпрекраснішим,
найсуворішим, найрадіснішим і благим символом одвічного, непідвласного розуму прагнення
людини до добра, до істини й досконалості" [1: 271] і був пристрасним шанувальником російської
літератури, яку він у ранній новелі "Тоніо Крегер" визначив як "гідну поклоніння", "найсвятішу
літературу" [2: 222]. Він стверджував, що завершити трирічну працю над романом "Будденброки"
(1901 р.) йому допомогло саме читання російських письменників, яких він назвав поіменно: "мій
західно-східний улюбленець Тургенєв, грандіозні моралістичні творіння Толстого і твори
Гончарова" [3: 75]. Особливо зачарувала Т. Манна могутня постать Л. Толстого (особистість і
художньо-філософські пошуки), на його думку, для свого народу цей письменник має таке ж
значення, як і Й.В. Гете для німців. Однак ідейний розвиток молодого Т. Манна визначали "сузір’я"
А. Шопенгауера, Р. Вагнера, Ф. Ніцше, а також Ф. Достоєвський: у книзі "Міркування аполітичного"
(1918 р.) його ім’я зустрічається 67 разів [4: 11]. І пізніше, в кінці свого творчого шляху, Т. Манн
зазначив, що в період написання роману "Доктор Фаустус" (1947 р.) "цікавість до великого
апокаліптично-гротескового світу Достоєвського рішуче взяла гору … над звичайно більш сильною
приязню до гомерівської міці Толстого" [5: 287]. Таке протиставлення двох російських "велетнів"
можна зустріти у статтях письменника, присвячених творчості Л. Толстого – "Гете і Толстой.
Фрагменти до проблеми гуманізму" (1922 р.), "Толстой (До сторіччя з дня народження)" (1928 р.),
"Анна Кареніна" (1939 р.) і Ф. Достоєвського – "Достоєвський – але в міру" (1946 р.). Передусім воно
докладно розгорнуте у праці Т. Манна "Гете і Толстой", де Т. Манн пропонує своє тлумачення
західноєвропейської гуманістичної традиції.
Метою цієї статті є дослідження поглядів Т. Манна на Ф. Достоєвського у двох аспектах:
Достоєвський і західноєвропейська гуманістична традиція; і особливості художнього світу
письменника й поетики його творів.
В основу ґрунтовної статті "Гете і Толстой" Т. Манн поклав переосмислений ним трактат
Ф. Шиллера "Про наївну і сентиментальну поезію" (1795-96 рр.), в якому німецький просвітитель
поділив поетів на "безпосередніх", "наївних" і "рефлектуючих", "сентиментальних", котрим
притаманні різні методи зображення: реалістичний, що відображує дійсність, та ідеалістичний, що
зображує ідеал [6: 446-447]. Розмірковуючи над двома типами поетів, Т. Манн зауважує, що "існують,
очевидно, дві можливості … підсилити людські якості: одна веде до божества і дарується природою,
інша – до святості, і дарується іншою, ворожою природі, силою, яка означає емансипацію, одвічний
бунт проти природи, дарується духом" [7: 509]. Отже, дух Т. Манн розглядає як емансипаторське
бунтарство людини проти природи відчуження від неї – "дух – це те, що підносить людину" [7: 510].
Він розвиває тезу Ф. Шиллера з позицій митця ХХ століття, котрий засвоїв дискурс Ф. Ніцше, який
називав людину "хворим звіром", а також вчення філософа про хворобу як стимул мистецтва, і,
зауважуючи, що слово "хвороба" він використовує у філософському сенсі, стверджує, що людина, яка
відірвалася від природи, гостро відчуває свою протилежність їй, тому "можливо, людина є тим більше
людиною, чим далі вона відійшла від природи, тобто чим сильніше вона є хворою" [7: 510].
Вважаючи, що йдеться про співвідношення понять, згідно з яким ідентичним виявляється, з одного
боку, "наївне, об’єктивне, здорове й класичне", а з другого – "сентиментальне, суб’єктивне,
паталогічне й романтичне", Т. Манн робить висновок щодо самої людини: "оскільки вона як
духовний суб’єкт знаходиться поза природою і в цій своїй роздвоєності (бо вона є і природою, і
духом) набуває своєї величі й свого приниження, – людину можна було б назвати … істотою
романтичною" [7: 551], бо вона заплуталася у трагічних протиріччях, вважає природу "щасливою" і
саме тому є істотою, що романтично страждає. На стражданні, підкреслює Т. Манн, ґрунтується
гуманізм: "саме це розуміння лежить в основі любові до … людства, ми любимо людину, тому що їй
тяжко і тому, що ми самі теж люди" [7: 511].
До наївних літературних велетнів, які живуть у гармонії з природою, Т. Манн відносить Й.В. Гете
й Л. Толстого і протиставляє їм "велетнів духу" – Ф. Шиллера й Ф.Достоєвського. Розглядаючи услід
за Ф. Шиллером два типи творчості, він характеризує пластичність як об’єктивне, близьке до природи
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творче споглядання, а протилежний метод творчості – "критика" – навпаки, демонструє
"моралістично-аналітичне ставлення до життя і природи" [7: 517]. За Т. Манном, критика є
породженням духу, а образне мислення "є долею дітей природи і богів" [7: 517]. У таких аспектах
Т. Манн розглядає особистість і творчість зведених у протилежні пари письменників, зокрема
Л. Толстого й Ф. Достоєвського. Цитуємо його судження у наведеній таблиці:
Л. Толстой

Ф. Достоєвський

"Ця людина – богоподібна" (М. Горький).

Достоєвського називали святим.

Раціоналістичне християнство.

Містично-грандіозна релігійність.

Моралізування, що було засноване на
руйнівній силі розуму і підривало всі
настанови божеські й людські.

Більш глибока і більш релігійна моральна
проповідь.

Толстой – Антей, як і Гете, творить світ
точний і чуттєвий.

Грандіозний і неправдоподібний примарний
світ Достоєвського.

Плотскість толстовського епосу.

Одухотворена святість Достоєвського.

Розмірковуючи про особливості творчої індивідуальності "дітей природи" і "дітей духу", "наївних"
і "сентиментальних" поетів, Т. Манн приділяє особливу увагу фактам біографії "улюбленців долі"
(Й.В. Гете й Л. Толстого) і "героїв і мучеників ідеї" (Ф. Шиллера й Ф. Достоєвського), їх
походженню, стану здоров’я, умовам і способу життя, співставляє їх зовнішність і манеру поведінки,
акцентуючи хворобу останніх, бо "ця обставина укорінюється в самій їхній індивідуальності" [7: 534],
"притаманне їм "християнство духу", як в особистому, так і в ідейному відношенні, протистоїть "світу
плотсько-язичницькому", "фізіологічній життєрадісності" [7: 551] Й.В. Гете й Л. Толстого. Однак,
протиставляючи обидва типи митців, Ф. Шиллер і Т. Манн прагнуть їх об’єднати. На думку
Ф. Шиллера, "сентиментальний", відчужений від природи поет тужить за нею, і ця висока туга
наближає його до типу "наївного поета". А Т. Манн зазначає одвічне взаємне тяжіння "дітей духу" й
"дітей природи", оскільки врешті-решт обидва типи митців мають відповідати на запити історичного
життя і служити меті, яка стоїть перед людством, – "найвищій єдності" [7: 605], тобто гуманізму.
У статті "Достоєвський – але в міру", яка є передмовою до американського видання вибраних
творів російського письменника, Т. Манн характеризує особистість Ф. Достоєвського, особливості
його поетичного світу й художньої манери, однак у центрі її проблема "геній як хвороба і хвороба як
геній" [8: 323]. У ній збережено принцип антитези, покладений в основу статті "Гете і Толстой":
"божественним, осяяним благодаттю дітям природи", "синам світла" – Й.В. Гете й Л. Толстому –
протиставлено "релігійну велич знедолених" "дітей духу", "великих грішників і страстотерпців",
"святих безумців", "синів пекла", "великих богошукачів" – Ф. Достоєвського й Ф. Ніцше [8: 328-329].
Т. Манн акцентує значення Ф. Достоєвського для розвитку філософської думки Ф. Ніцше, коли пише
про те, що твори російського генія відігравали в його житті надзвичайно велику роль: Ф. Ніцше часто
посилався на них у листах і творах, вважав Ф. Достоєвського найглибшим психологом світової
літератури і називав його "своїм великим учителем". Т. Манн цитує Д. Мережковського, який
неодноразово у працях про Ф. Достоєвського вживає слово "злочинець" і надає йому двоїстого сенсу,
характеризуючи самого митця й "злочинну допитливість його пізнання", а також об’єкт цього
пізнання – "людське серце, чиї найпотаємніші й найзлочинніші порухи Достоєвський виставляє
напоказ" [8: 330]. Для Т. Манна об’єктивність, клінічне вивчення чужої душі є лише видимістю, бо у
творчості російського митця він вбачає передусім "психологічну лірику в найширшому сенсі цього
слова, сповідь … нещадне розкриття злочинних глибин власної совісті", що є джерелом "страшної
релігійної міці його науки про душу" [8: 330]. Тому, співставляючи Ф. Достоєвського з М. Прустом,
Т. Манн наголошує, що всі психологічні знахідки французького письменника є лише "пустотливою
грою у порівнянні з жахливими одкровеннями людини, яка побувала у пеклі", й визначає як феномен
Ф. Достоєвського те, що свідомість і підсвідомість митця були отягчені тяжким відчуттям провини,
злочинності, зумовленим його хворобою, "святою і містичною" [8: 330 – 331]. Т. Манн не лише
зазначає, що епілепсія стала предметом художнього вивчення Ф. Достоєвського, але й подає її
клінічний аналіз, коли пише про два відчуття, що їй притаманні: "божественне почуття захоплення,
внутрішнього просвітлення й гармонії, а після нападу – "стан жахливої депресії … повної душевної
порожнечі" [8: 332]. Посилаючись на самого митця, який зізнавався в тому, що після нападу відчував
себе злочинцем, він стверджує, що геній Ф. Достоєвського в найтісніший спосіб пов’язаний із
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хворобою, "нею забарвлений", і що з нею безпосередньо пов’язані "психологічне ясновидіння"
письменника, знання душевного світу злочинця, "здатність створити відчуття таємничої провини, яка
ніби є тлом існування його інколи жахливих персонажів" [8: 333].
Паралельно Т. Манн подає з медичної точки зору духовний розвиток Ф. Ніцше, що дає йому змогу
констатувати "процес піднесення від рівня нормальної обдарованості в холодну сферу смертоносного
пізнання й моральної самоти" до тих висот проникнення в сутність речей, "коли людина переходить
дозволену межу" [8: 334]. Психологічну спорідненість Ф. Достоєвського і Ф. Ніцше автор статті
визначає словом "злочин" і вирізняє риси, що притаманні їм обом: "екстатичність, пізнання істини,
яка народжується з раптового, напівбезумного осяяння … релігійний … сатанинський моралізм, який
у Ніцше називається аморалізмом" [8: 335]. Однак, вирізняючи спільні риси, Т. Манн підкреслює
також суттєву різницю між двома мислителями: німецькому філософу, на відміну від російського
письменника, "невідомим було містичне усвідомлення провини" [8: 335]. Так Т. Манн висуває на
перший план проблему совісті, що є серцевиною творів Ф. Достоєвського. Водночас Т. Манн
розвиває відому тезу Ф. Ніцше про те, що будь-який духовний відхід від загальновизнаного,
заперечення традицій споріднені зі світовідчуттям злочинця (вони дають змогу проникнути в його
духовний світ) і стверджує, що "це стосується взагалі усілякої геніальності, будь-якої художньої
творчості" [8: 335]. Як і Д. Мережковський, він відзначає спільність філософських пошуків обох
геніїв: теорія "вічного колообігу" Ф. Ніцше, а також його ідея "надлюдини" знайшли втілення в
романах Ф. Достоєвського (відповідно в "Братах Карамазових" – розмова Івана з чортом, у "Бісах" – у
промовах хворого на епілепсію Кирилова). Наявну спорідненість думок обох мислителів Т. Манн
розглядає двоїсто: як "конгеніальність братів за духом" – ідея надлюдини – і як результат читання,
"неусвідомлений ейфорично забарвлений спогад про Достоєвського" [8: 337] – ідея колообігу.
Підкреслюючи паралелізм думки "обох великих хворих", Т. Манн аналізує феномен
хвороби" [8: 337], бо хвороба людей такого масштабу, на думку дослідника, "несе із собою щось таке,
що є важливішим і пліднішим для життя і його розвитку, ніж … нормальність" [8: 338], і стверджує,
що саме завдяки хворим геніям, чиї творіння стають здобутком культури, вдячні покоління здорових
людей "позбавляються необхідності бути безумцями" [8: 338]. Т. Манн високо поціновує "великих
безумців", називає їх "розіп’ятими" в ім’я піднесення людства, "зростання його почуттів і
пізнання … в ім’я здоров’я" [8: 339] і саме таким розумінням високого призначення "хворих геніїв"
пояснює той ореол святості, який освітлює їхнє життя і визначає їх самосвідомість. Задля
підтвердження своїх міркувань Т. Манн цитує записи Ф. Ніцше до статті "Воля до влади" і зазначає,
що Ф. Ніцше відчував "велике здоров’я", коли "найвища життєвість може мати риси блідої
немочі" [8: 339]. Відповідно російський письменник у його сприйнятті – "клубок нервів" "настільки
чутливий, ніби з нього зняли шкіру" [8: 340].
Художній світ Ф. Достоєвського характеризується Т. Манном як "поетичний світ небаченої
новизни й сміливості", в якому вирують "грандіозні пристрасті", "злочинні поривання думки й серця,
що розсувають межі наших знань про людину" [8: 340]. Водночас Т. Манн зазначає притаманні йому
"фантастичний комізм", "веселість духу", бо, на його думку, Ф. Достоєвський був "дивовижним
гумористом" [8: 340]. До визначних епічних творів митця Т. Манн долучає романи "Злочин і кара",
"Ідіот", "Біси", "Брати Карамазови", особливість яких полягає в тому, що вони побудовані за законами
сцени – "це драми, в яких дія, що розкриває найтемніші глибини людської душі й нерідко
розгортається протягом лише декількох днів, розвивається у надреалістичних і лихоманних
діалогах" [8: 340]. "Чудовим романом" називає Т. Манн роман "Гравець", що є породженням "другої
хвороби" генія – пристрасті до азартної гри, і пише про ту "небачену досі правдивість" [8: 341], з
якою розкрито її психологію. Ранній твір Ф. Достоєвського "Двійник" схарактеризовано Т. Манном як
"паталогічний гротеск", з його точки зору, письменник не перевершив Е. По, автора "Вільяма
Вільсона", бо Е. По "надав … романтичному сюжету більшої моральної глибини", повніше перевтілив
"патологію на поезію" [8: 341]. А повість Ф. Достоєвського "Село Степанчиково та його мешканці"
завдяки яскравому образу деспота й лицеміра Хоми Опискіна Т. Манн ставить в один ряд із
творіннями В. Шекспіра й Ж.Б. Мольєра, у порівнянні з нею повість "Сон дядечка" є "кроком назад":
недоліками твору він вважає невідповідний обсягу незначний зміст, а також сентиментальність, що є
даниною традиції Ч. Діккенса. Серед персонажів повісті Т. Манн вирізняє образ гордої красуні
Зінаїди Опанасівни, зауважуючи, що він створений автором, "чиє християнське співчуття … у
більшій мірі віддане людському горю, гріху, пороку … ніж благородству душі й тіла" [8: 342].
Найбільшу увагу Т. Манн приділяє аналізу повісті "Нотатки з підпілля", бо вона є найближчою за
змістом до великих, типових для митця творів, де читач стикається з людськими стражданнями,
знущаннями й "безмежною відвертістю, що нещадно переступає усі норми, встановлені для роману і
взагалі для літератури" [8: 343]. Услід за Ф. Достоєвським, Т. Манн визначає героя твору як "негероя,
антигероя" [8: 343], який зі своїм відчаєм, болем, цинізмом залишається поза "живим життям".
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Особливості поетики "Нотаток", за Т. Манном, зумовлені зверненням автора до умовного прийому:
ніби герой пише не для читача, а виключно для себе, внаслідок чого змістом повісті є записи героя,
котрі його викривають. Крім того, вагомого значення набуває дослідницький характер твору: "автор,
або той, кого Достоєвський виставляє автором, ніби ставить дослід. Він хоче з’ясувати, "чи можна
хоч із самим собою бути абсолютно відвертим і не злякатися всієї правди?" [8: 343]. Фікціональна,
штучна усамітненість наратора, ніби далекого від будь-яких літературних задумів, потрактовується
Т. Манном як необхідна умова для "всеосяжного цинізму душевного саморозкриття" [8: 344], а
елемент гри – наявність у творі "вигадки всередині вигадки", "ніби фіктивної апеляції до читача"
зумовлюють появу в творі "елементу полеміки, діалектики, драматичності" [8: 344].
Т. Манну більше імпонує перша частина повісті, хоч і їй притаманні недоліки: відсутність
подієвості, й наявність надмірної кількості міркувань, що є "сумнівними", бо "можуть збивати з
пантелику простосердечних людей", тому що "ґрунтуються на скептичному ставленні до будь-якої
віри … і спрямовані проти цивілізації і демократії" [8: 344]. Т. Манн, розшифровує свою думку:
згідно уявленню поборників справедливості, людина прагне до щастя, тоді як вона так само сильно
жадає муки, "цієї єдиної витоки пізнання", і тому "ніколи не відмовиться від руйнування й
хаосу" [8: 344]. Він зауважує, що така концепція людини, а також погляди "хворого генія" щодо
цивілізації та демократії є небезпечними, можуть мати "найнебезпечніші наслідки" [8: 344] – можуть
відштовхнути тих читачів, які вбачають сенс розвитку людства в подоланні прірви між духовним
ідеалом і дійсністю. Саме тому гаслами письменника підчас написання цієї статті були:
"Достоєвський, але в міру, Достоєвський – з мудрим обмеженням" [8: 345]. Проте для Т. Манна було
принципово важливим підкреслити значущість усіх "єретичних" міркувань Ф. Достоєвського, він
вважає їх істинними, бо "великий страстотерпець" розкриває темні сторони життя, великі й страшні
істини про людину, а ті парадокси, які його герой кидає в обличчя "своїм супротивникампозитивістам", лише на перший погляд видаються людиноненависницькими, вони "висловлюються в
ім’я людства і через любов до нього, в ім’я гуманізму … що пройшов через усі пекельні безодні мук і
пізнання" [8: 345].
Аналізуючи особливості природи генія Ф. Достоєвського і Л. Толстого, Т. Манн широко цитує
праці російських письменників різного ідеологічного спрямування – Д. Мережковського, який
імпонував йому шанобливо-любовним ставленням до Ф. Ніцше, а також розумінням особистостей і
творчості Ф. Достоєвського й Л. Толстого як антитези (що вписується в шиллерівську концепцію
протиставлення поетів "наївних" і "сентиментальних") і М. Горького, книзі якого про Л. Толстого
Т. Манн дав високу оцінку. Мабуть, Т. Манну було відомим ставлення М. Горького до
Ф. Достоєвського: Буревіснику була неприйнятною філософія страждання, він називав його злим
генієм російської літератури. Але Т. Манну були близькими погляди "хворого генія" на природу
гуманізму, він вважав, що цій високій меті служать своїм мистецтвом і "діти природи", і "діти духу".
Розглядаючи проблему "геній як хвороба й хвороба як геній" на прикладі особистостей і творчості
Ф. Достоєвського і Ф. Ніцше, Т. Манн услід за Ф. Ніцше надавав хворобі значення стимулу для
розвитку культури. Він вирізняв спільне у філософських пошуках мислителів, а також підкреслював
те, що їх розділяє – проблему совісті, яка є центральною у творах "російського велетня", котрого
вважав найвидатнішим майстром психологічного аналізу, який зазирнув у безодню свідомості
людини. Т. Манн визначає своєрідність художнього світу Ф. Достоєвського та основні принципи його
створення: особливості побудови романів, що зумовлюють драматизацію епосу, їх дослідницький
характер, наявність елементу гри. Однак застережлива назва статті про Ф. Достоєвського є
свідченням переосмислення письменником власних поглядів і оцінок: лише один рік віддаляє її від
сповненої гірких роздумів статті "Філософія Ніцше у світлі нашого досвіду" (1947 р.), де Т. Манн з
болем пише: "Якщо істинними є слова "за словами їх пізнаєте їх", то для Ніцше немає
вибачення" [9: 380]. Такий висновок Т. Манна означає, що він, високо поціновуючи злети духу
"хворих геніїв", застерігає від тих їхніх ідей, які можуть бути використаними на шкоду гуманізму.
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Евченко Н.В. Достоевский в рецепции Т. Манна.
В статье рассмотрены взгляды Т. Манна на природу гения Ф. Достоевского в противопоставлении с
Л. Толстым и сопоставлении с Ф. Ницше, суждения немецкого писателя о своеобразии
художественного мира Ф. Достоевского и поэтики его произведений, оценки некоторых из них.
Yevchenko N.V. Dostoyevsky in Th. Mann’s Reception.
In the article the views of T. Mann as to the nature of F. Dostoyevsky's genius in contrast to L. Tolstoy and in
comparison to F. Nitsshe are considered. The judgments of the German writer as to the uniqueness of
F. Dostoyevsky’s artistic world, the poetics of his works and the evaluation of some of them are given.
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АНТИУТОПІЧНИЙ ДИСКУРС В ОЦІНЦІ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА ХХ СТОЛІТТЯ
У статті розглянуто особливості антиутопічного дискурсу, які полягають в описі інваріантної
структури роману-антиутопії й вироблено гіпотези про його різновиди. Проаналізовано спеціальні
наукові дослідження, предметом яких є жанр антиутопії. Метою подано теоретичну
характеристику жанру антиутопії, яка пояснює його функціонування.
Романи-антиутопії стали з’являтися в XX столітті. Перші романи-антиутопії довгий час вважалися
жанром "буржуазної літератури", що порочили ідеали й дійсність Радянської держави. Однак
подальший розвиток соціального експерименту в країні не згладило протиріч між ідеалом і дійсністю,
й історія жанру роману-антиутопії несе в собі відбиття цих протиріч. Найбільш гострі ключові
моменти суспільно-політичного життя в російському та українському просторі XX століття відразу
викликають підйом інтересу до цього жанру. Так, О. Лазаренко виділяє три вузлових етапи в процесі
розвитку роману-антиутопії: перший із них припадає на 1900-1920-і роки; другий - на 60-і роки;
третій – на 80-і роки XX сторіччя [1: 12].
У зв’язку з цими обставинами, жанр антиутопії – предмет дослідження філософії, історії,
соціології, політології. Характерно, що в довідкових виданнях з філософії існує стаття "Антиутопія",
тоді як не у всіх літературних енциклопедіях вона є (немає такої статті, зокрема, в "Короткій
літературній енциклопедії").
Після опублікування в Росії добутку Є. Замятіна "Ми" (журнал "Прапор", 1988 рік) розширюється
коло досліджень роману-антиутопії. Сюди додається публіцистичне й "властиво читацьке"
осмислення піднятих у цьому жанрі проблем.
У спеціальній літературі існує три основних напрямки досліджень роману-антиутопії: 1) розгляд
цього жанру в позалітературному контексті як відбиття історичної дійсності або ідеології; 2) аналіз
співвідношення роману-антиутопії з іншими літературними явищами; 3) дослідження, мета яких –
створення теоретичної моделі жанру, тобто такої характеристики типу художнього цілого, що
пояснювала б його функціонування.
Роман-антиутопія не завжди відмежовується від інших жанрів, зокрема, від утопії. У результаті це
позначення додається до добутків, які в дійсності не є зразками цього жанру (наприклад, "Володар
мух" У. Голдінга, "Рідке сонце"А. Купріна й т. д.). Не розрізняються антиутопії, які входять до складу
авантюрної фантастики другої половини XX століття (як, наприклад, "451° по Фаренгейту" Р.
Бредбері або "Повернення із зірок" С. Лема) і класичні антиутопії Є. Замятіна й О. Хакслі, які аж ніяк
не вимагають від читача припустити повну реальність того, що відбувається в дійсності іншій, не
підвладній існуючим законам. Зате вони змушують читача до "алегоричного", "непрямого"
прочитання своїх історій. Нарешті, не визначені різновиди роману-антиутопії й не вивчені їхні
співвідношення, тобто не розроблена типологія жанру.
Усі ці завдання не можуть бути вирішені, поки ми не маємо у своєму розпорядженні відповідь на
питання про константні структурні особливості цього типу художнього цілого. Шукана теоретична
модель розглядається як варіація моделі жанру взагалі ("тривимірного конструктивного цілого",
"типового цілого художнього висловлення"), запропонована М. Бахтіним на основі дослідження саме
роману [2: 100]. Побудова типології жанру створює нові можливості порівнянь, конкретизації
запропонованої теоретичної моделі й розширення сфери її застосування.
Метою статті є створення теоретичної моделі жанру роману-антиутопії. Матеріалом статті є
дослідження, у яких прямо ставиться проблема роману-антиутопії як жанру. Однак, наукові праці,
присвячені окремим аспектам художнього цілого цього типу, також будуть нами вивчені, оскільки
спостереження, які наявні в них, допоможуть надалі більш повно охарактеризувати структуру жанру,
що цікавить нас.
Усі наукові праці, присвячені жанру романа-антиутопії, на наш погляд, розділяються на дві великі
групи, залежно від того, із чим співвідносяться аналізовані в них добутки. Вони вводяться: 1) у
позалітературний контекст; 2) у літературний контекст.
Тут слід домовитися про правомірність розгляду роману-антиутопії, з жанрової точки зору, у
позалітературному контексті. Як ми вважаємо, виявлення зв’язку твору з "поточною сучасністю"
(М. Бахтін) може виявитися характеристикою одного з аспектів романного цілого, а саме - границі
між естетичною та позаестетичною реальностями. Тому вивчення такого співвідношення здається
нам можливим і навіть необхідним.
О. Скороспєлова виділяє два варіанти такого роду прочитання роману [3: 219]. Зразок першого
дав критик А. Воронський, що "спробував прочитати роман з погляду його конкретно-політичного
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змісту й побачив у ньому спробу очорнити радянський соціалізм"; а другого - Я. Браун у статті
"Шукаюча людина: творчість Є. Замятіна", що побачив у романі філософське надбання. Ті ж два
підходи ми спостерігаємо й до всіх інших романів-антиутопій [3: 63].
У спеціальній літературі вже склалася стійка тенденція шукати відповідності тим часам, що
зображені в романі й фактам, або явищам в дійсності автора й читача. Звідси, спроби віднесення
романів-антиутопій до жанру "роману-попередження" та фіксації їхньої прогностичної функції.
Можна припустити, що "злободенність" і пов’язана з нею "іносказаність" романів-антиутопій –
структурна характеристика жанру.
Ця характеристика ставиться до значеннєвої границі між художньою й реальною дійсністю; між
світом героя й світом автора і читача. Специфічна для роману-антиутопії особливість цієї границі, як
нам здається, полягає в явному зближенні двох зазначених дійсностей.
Розглянемо дослідження, предметом яких і став описаний вище аспект художнього цілого. Ці
роботи можуть бути присвячені як жанру романа-антиутопії в цілому, так і окремим конкретним
творам у цьому жанрі.
У статті Л. Iоніна "Те, чого ніде нема" аналізуються й зіставляються романи-антиутопії О. Хакслі
"О, чудовий новий світ", Дж. Оруелла "1984" і Є. Замятіна "Ми", що варіюють зображення
"інженерної природи здійснюваного проекту суспільства, де людину можна й потрібно згинати,
ламати, штампувати, формувати, щоб вона точно стала деталлю, "гвинтиком" блискуче злагодженої
суспільної машини" [4: 40].
В. Новiков у статті "Повернення до здорового глузду" також характеризує романи-антиутопії з
погляду того, як відбивається в них історична дійсність. Основна тема антиутопій, на думку
В. Новікова, – зіставлення "людини і суспільства", "людини і світу", що робить жанр соціологічним.
Таке зіставлення відображає реалії сучасної авторові дійсності. "При всій своїй логічній
розгалуженості антиутопія як така містить у собі сюжетне ядро, що недвозначно перегукується з
нинішньою нашою ситуацією" [5: 214].
Ми розглянули роботи, автори яких аналізують зв’язок світу, зображеного в романі-антиутопії, із
сучасною письменникові дійсністю: фактами історії або естетичними ідеями літературних об’єднань.
Можна відзначити також, що це питання піднімається й у таких дослідженнях, ціль яких – опис всієї
структури жанру романа-антиутопії.
Огляд спеціальної літератури підтверджує наше припущення про те, що "злободенність" специфічна ознака роману-антиутопії. Зближення естетичної та позаестетичної реальності в цьому
жанрі може бути настільки сильне, що, як відзначає С. Кузнєцов у статті "1994: ювілей ненаставшого
року", виникає "унікальна ситуація", при якій "відзначався рік, у якому відбуваються вигадані події"
[6: 56].
Розглядаючи поняття антиутопії, слід звернутися до різних науковців. Tак, А. Гріцанов стверджує:
"Антиутопія – течія, що представляє собою критичний опис суспільства утопічного типу. Антиутопія
виділяє найнебезпечніші, з погляду авторів, суспільні тенденції. Антиутопію можна представити як
своєрідну саморефлексію жанру соціальної утопії. Антиутопія істотно змінює ракурс розгляду
ідеального соціуму: піддається сумніву сама можливість позитивного втілення якого б то не було
перетворювального інтелектуального проекту. При цьому, якщо в жанрі традиційної утопії
відбувається уявне звертання авторів у минуле й сьогодення, то в стилістиці антиутопії домінує
спрямованість у майбутнє. Конституювання антиутопії як особливого інтелектуального жанру
збіглося за часом (ХХ ст.) із встановленням досить твердих загальноприйнятих дисциплінарних
границь у сфері гуманітарного знання, тому антиутопія майже цілком являє собою літературне явище.
Головними темами антиутопії виступають як проблеми неможливості безпосереднього
міжособистісного спілкування разом із втратою особистістю свого духовного світу (Є. Замятін), так і
абсолютизовані до крайності негативні тенденції сучасного суспільства: споживання, що нівелює
людей (О. Хакслі), тотальний контроль нелюдської державної влади (Дж. Оруелл) " [6: 59] .
Структурний стержень антиутопії – псевдокарнавал. Принципова різниця між класичним
карнавалом і псевдокарнавалом – породженням тоталітарної епохи – полягає в тому, що основа
карнавалу - амбівалентний сміх, основа псевдокарнавалу - абсолютний страх. На відміну від сміху,
що амбівалентний, страх безумовний і абсолютний. Зміст страху в антиутопічному тексті полягає в
створенні зовсім особливої атмосфери, того, що прийнято називати "антиутопічним світом". Як
випливає з природи карнавального середовища, страх межує із благоговінням перед владними
проявами, із замилуванням ними. Благоговіння стає джерелом шанобливого страху, сам же страх
прагне до ірраціонального тлумачення .
Разом із тим страх є лише одним полюсом псевдокарнавала. Він стає синонімом елемента "псевдо"
у цьому слові. Дійсний карнавал також цілком може відбуватися в антиутопічному творі. Він найважливіший спосіб життя й керування державою. Адже антиутопії пишуться в тому числі й для

143

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 33. Філологічні науки

того, щоб показати, як ведеться керування державою, і як при цьому живуть звичайні, "прості" люди
[7: 112].
Розрив дистанції між людьми, що перебувають на різних щаблях соціальної ієрархії, цілком
можливий, і навіть часом вважається нормою для людських взаємин в антиутопії.
Досвід побудови нового суспільства безжалісно висміяний у класичних англомовних антиутопіях
"О, чудовий новий світ" (1932 р.) О. Хакслі, "Звіроферма" (1945 р.) і "1984" рік (1949 р.) Дж. Оруелла.
У цих творах, поряд із неприйняттям комуністичної (і всякої іншої) тиранії, виражене загальне
почуття сум’яття перед можливостями бездушної технократичної цивілізації.
Донос стає нормальною структурною одиницею, причому рукопис, що пише герой, можна
розглядати як донос на все суспільство, метою якого є прагнення попередити, сповістити, звернути
увагу, проінформувати, словом, донести читачеві інформацію про можливу еволюцію сучасного
суспільного устрою.
Карнавальні елементи проявляються ще й у простій моделі: від площі до міста або країни, а також
– у театралізації дії. Іноді автор прямо підкреслює, що все що відбувається – розіграш, модель певної
ситуації, можливий розвиток подій, будь тo "блазнівське увінчання й наступне розвінчання
карнавального короля", що відбиває карнавальний пафос різких змін і кардинального ламання, або
що-небудь інше .
Герой антиутопії завжди ексцентричний. Він живе за законами атракціону. Атракціон виявляється
ефективним, як засіб сюжетотворення саме тому, що в силу екстремальності створюваної ситуації
змушує розкриватися характери на межі своїх духовних можливостей, у самих потаємних людських
глибинах, про які самі герої могли навіть і не підозрювати. Власне, в ексцентричності й атракційності
антиутопічного героя немає нічого дивного: адже карнавал і є торжество ексцентричності. Учасники
карнавалу одночасно й глядачі й актори, звідси й атракційність,
Ритуалізація життя – ще одна структурна особливість антиутопії. Там, де панує ритуал,
неможливий хаотичний рух особистості. Навпаки, її рух запрограмований. Сюжетний конфлікт
виникає там, де особистість відмовляється від своєї ролі в ритуалі і віддає перевагу своєму власному
шляху.
Антиутопія принципово орієнтована на цікавість, розвиток гострих, захоплюючих колізій. В
антиутопії людина неодмінно відчуває себе в дуже складній, іроніко-трагічній взаємодії із
установленим ритуалізованим громадським порядком.
Його особисте, інтимне життя досить часто виявляється чи ледве не єдиним способом виявити
своє "Я". Звідси – еротичність багатьох антиутопій, гіпертрофованість сексуального життя героїв.
Тілесне стає збудником духовного, низинне бореться з піднесеним, намагаючись розбудити його від
сну.
Отже, для антиутопії характерна жанрова орієнтованість на особистість, її особливості,
сподівання. Особистість в антиутопії завжди відчуває опір середовища. Соціальне середовище й
особистість – ось основний конфлікт антиутопії.
Простір антиутопії завжди обмежено. Це житло героя, на яке він у суспільстві втіленої утопії
втрачає право. Так Д-503 живе в скляних стінах. Реальне в антиутопії – простір надособистісний,
державний, приналежний соціуму, владі, що може бути замкнутим, розташованим вертикально, що
створює конфлікт верхів та низів.
Страх становить внутрішню атмосферу антиутопії. Але не можна нескінченно довго боятися.
Людина тягнеться до задоволення. Він знаходить його або в патологічному приниженні перед
владою, або в бузувірському насильстві над відведеною для цього частиною суспільства, що робить
ще більш страшне враження на всіх інших. Для антиутопії характерні такі риси: 1) проекція на уявну
спільноту тих рис сучасного авторові суспільства, які викликають його найбільше неприйняття;
2) розташування антиутопічного світу на відстані – у просторі або часі; 3) опис притаманних для
антиутопічного суспільства негативних рис таким чином, щоб виникало відчуття кошмару; 4) oднак у
реальних творах антиутопічного жанру – саме в силу подвійності антиутопії – найчастіше
суспільство, представлене у цілому як антиутопічне, одночасно розкривається й з боку своїх
знаходжень (так, не випадково в цілому антиутопічний світ з роману О. Хакслі "О, чудовий новий
світ" увібрав у себе ряд рис, які - з деяким коректуванням - стануть і частиною утопічного світу з
роману О. Хакслі "Острів"). Рівною мірою й добутки утопічного жанру можуть містити у собі
антиутопічний елемент (Г. Уеллс "Люди як боги").
В антиутопіях кінця ХХ століття буття героя споконвічно самодостатність, світ його протистоїть
державі не як протилежний, а як якісно інший. Завдяки цій вихідній рисі він вибудовується інакше,
ніж у традиційній антиутопії. Насамперед, у цих антиутопіях відсутній просторово окреслений світ,
свідомо створюваний автором у якості альтернативного державному порядку в яких-небудь
відносинах (місто за Стіною в Замятіна, резервація в Хакслі й райони, де живуть проли, в Оруелла), і
герой залишається наодинці з режимом.
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Отже, ми можемо зробити висновок, що антиутопія представляє собою критичний опис
суспільства утопічного типу. Антиутопія істотно змінює ракурс розгляду ідеального соціуму,
піддається сумніву сама можливість позитивного втілення якого б то не було перетворюваного
інтелектуального проекту. В стилістиці антиутопії домінує спрямованість у майбутнє.
Конституювання антиутопії як особливого інтелектуального жанру збіглося за часом (ХХ ст.) із
установленням досить твердих загальноприйнятих дисциплінарних границь у сфері гуманітарного
знання, тому антиутопія майже цілком являє собою літературне явище. (Історично антиутопія веде
своє походження від сатиричної традиції Дж. Свіфта, Вольтера, М. Салтикова-Щедріна,
Г. Честерстона й ін., а також від жанру романів-застережень, до якого зверталися у своїй творчості
А. Франс, Дж. Лондон, Г. Уеллс, К. Чапек та ін.). Розчарування в прогресі, криза ідеалів
європоцентризму, негативні ефекти функціональної диференціації суспільства актуалізували жанр
антиутопії, що постійно звертався до репресованих шарів громадського життя (згідно з думкою
Оруелла, антиутопія стає можливою лише після того, як "утопія була дискредитована").
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Матеріал надійшов до редакції 11.05. 2007 р.
Иконникова М.В. Антиутопический дискурс в оценке литературоведения ХХ века.
В статье рассмотрено особенности антиутопического дискурса, которые заключаются в описании
инвариантной структуры романа антиутопии и выработано гипотезу о его разновидностях.
Проанализировано специальные научные исследования, предметом которых выступает жанр
антиутопии. Представлена такая теоретическая характеристика жанра антиутопии, которая
объясняет его функционирование.
Ikonnikova M.V. Antiutopian discourse in literary criticism of the XX century evaluation.
The paper examines the peculiarities of antiutopian discourse, which consist in description of invariant
structure of antiutopian novel and form the hypothesis about it varieties is formed. Special scientific
researches the subject of which is antiutopian style are analysed. The theoretical characteristics of an antiutopia, which explains functioning of the genre is presented.
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ПРОДУКТИВНІ СПОСОБИ ТЕРМІНОТВОРЕННЯ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)
Стаття присвячена визначенню продуктивних способів термінотворення англійської мови у сфері
засобів мобільного зв’язку. Матеріал вибірки термінів сфери мобільного зв’язку показує, що поряд з
такими способами термінотворення, як композиція, синтаксичне словосполучення, вторинна
номінація та афіксація, найбільш продуктивним у цій сфері є термінотворення за допомогою
абревіації.
Абсолютний прогрес мови виявляється насамперед у розвитку словникового складу та його
поповненні. Поповнення словникового складу – це один із процесів пристосування мовної системи до
нових умов комунікації у зв’язку зі змінами в позамовному середовищі.
Упровадження мобільного зв’язку внесло кардинальні зміни в життя людей. Уплив сучасної
технічної революції обумовлює появу нових слів, словосполучень та термінів в англійській мові, які
пронизують усі сфери повсякденного існування сучасної людини: роботу, дозвілля, навчання, науку.
Термінологічна система галузі телекомунікації належить до наймолодших систем, оскільки
виникла наприкінці ХХ сторіччя разом із виникненням і розвитком комп’ютерних та інформаційних
технологій. Оскільки лідерами розвитку галузі інформаційних технологій є англомовні країни,
природно що первинна номінація нових розробок відбувається англійською мовою.
Термін, як і всі інші мовні універсалії, важко піддається визначенню. Через складність та
дискусійність такого завдання в лінгвістиці існує чимало найрізноманітніших спроб визначення
термінів [1: 11]. І.С. Квитко, спираючись на різні визначення, пропонує цікаву "сумарну" дефініцію:
"Термін – це слово чи словесний комплекс, що співвідноситься з поняттям певної організованої галузі
пізнання (науки, техніки), що вступають у системні відносини з іншими словами та словесними
комплексами і утворюють разом з ними в кожному окремому випадку та в певний час замкнену
систему, що характеризується високою інформативністю, однозначністю, точністю та експресивною
нейтральністю" [2: 15].
Відмінна риса терміна – його приналежність до термінологічної системи. Термін є невід’ємним
елементом системи, якщо під системою розуміти сукупність елементів цілого, між якими існує
обов’язковий та тривкий зв’язок. Системність є однією з найважливіших умов існування терміна.
Термін може існувати лише як елемент терміносистеми, якщо під останньою розуміти систему понять
теорії, що описують певну спеціальну сферу людських знань чи діяльності [1: 11].
Під поняттям терміносистеми телекомунікації, в рамках цього дослідження, ми маємо на увазі
прошарок лексики, який обслуговує сферу мобільного зв’язку. До термінології сфери телекомунікації
ми відносимо назви предметів, дій, явищ, осіб, безпосередньо пов’язаних з мобільним зв’язком та
його функціонуванням у суспільстві.
Метою дослідження є визначення продуктивних способів термінотворення в терміносистемі
сфери телекомунікації. Наше дослідження, яке проводилось на основі матеріалу вибірки термінів
сфери мобільного зв’язку, складеної шляхом суцільного перегляду спеціальної літератури та
словників, показує, що найбільш поширеним способом утворення термінів для позначення понять у
сфері телекомунікації є абревіація. Цей засіб утворення слів залишається одним із найбільш
продуктивних у сучасній англійській мові, що пояснюється тенденцією до збільшення темпу життя і
до економії мовних засобів.
У сфері телекомунікації поширене вживання абревіатур спричинене відносною чисельністю
багатокомпонентних термінологічних словосполучень. Серед вчених немає єдиної думки з приводу
максимальної кількості компонентів, які може включати в свій склад багатокомпонентне
термінологічне словосполучення. С.Д. Шелов вважає, що терміну неможливо встановити будь-які
лексичні межі, наприклад: в три, п’ять або сім компонентів [3: 30]. Б.Н. Головін і Р.Ю. Кобрін
вважають, що в термінологічному поєднанні можуть бути десять і більш компонентів [4: 100]. На
думку С.В. Гриньова, семикомпонентні термінологічні словосполучення є межею лексичної
протяжності терміну, оскільки це пов’язано з об’ємом безпосередньої пам’яті та граничним числом
одиниць інформації, одночасно засвоюваних людиною [5: 81]. Що стосується досліджуваної вибірки,
шість – це максимальна кількість компонентів у складі багатокомпонентного термінологічного
словосполучення у сфері мобільних засобів зв’язку. В досліджуваній сфері абревіація є одним із видів
економії мовних засобів, який слугує компресії інформації на лексичному рівні, наприклад, WAP
(Wireless Application Protocol), EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory),
FPLMTS (Future Public Land Mobile Telecommunications System), CDMA (Code Division Multiple
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Access), SMS (Short Message Service), GPRS (General Packet Radio Service), EDGE (Enhanced Data rates
for GSM Evolution) [6].
Поширеним способом утворення телекомунікаційних термінів також є композиція. Чисельними є
новоутворення, що виникли шляхом простого складання основ без з’єднувального елементу: softkey,
talktime, voicemail, airtime, smartphone. Такі терміни є прикладом новоутворень, значення яких є
сумою значень складових елементів. При утворенні таких нових лексичних одиниць не відбулося
семантичного зсуву їх складових частин.
Так звані "синтаксичні" складні слова, сформовані з сегментів мовлення, зберігають у своїй
структурі ознаки синтагматичних відносин, що є типовими для мовлення. Такий тип словотворення є
типовим для англійської мови і широко представлений в сфері мобільного звя’зку. Наприклад: pushto-talk, end-to-end, ready-to-use.
Поширеним способом утворення термінів для позначення понять у галузі телекомунікації є
надання нового значення вже існуючим лексичним одиницям. Наприклад: menu – 1) list of the dishes
to be served or available for a meal, 2) (mobile terminology) a list of possible actions from which a user can
choose, displayed on a telephone screen; roamer – 1) someone who leads a wandering unsettled life,
2) (mobile terminology) a) a subscriber to one mobile phone network who is "roaming" in (visiting) another
market, b) a mobile station which operates in the cellular system other than the one from which the service is
subscribed; wraps – 1) cloak that is folded around a person, 2) (mobile terminology) interchangeable phone
covers available in a range of colours. Eye-catching accessories that protect your phone [7; 8; 9].
Терміни мобільних засобів зв’язку можуть бути також утворені за допомогою афіксації, тобто
шляхом додавання до кореневих слів префіксів і суфіксів. Найпродуктивнішим суфіксом однослівних
термінів мобільних засобів зв'язку є суфікс -еr (-or), за допомогою якого утворені іменники, що
позначають особу, механізм або агрегат, що виконує певну дію, наприклад: to consume (споживати,
поглинати, витрачати) + -еr = consumer (споживач, клієнт, замовник, покупець); to adapt
(налаштовувати, пристосовувати) + -еr = adapter (адаптер); to aсcelerate (прискорювати) + -or =
асcelerator (прискорювач, акселератор).
За допомогою таких продуктивних суфіксів, як: -ion, -ation, -ment, -еnce, -ing від дієслів утворені
терміни, що виражають такі поняття: to connect (сполучати, зв'язувати) + -ion = connection (з'єднання,
зв'язок); to roam (мандрувати, блукати) + -ing = roaming (роумінг), module (блок, модуль) + -ation =
modulation (модуляція).
Процеси суфіксації також широко використовуються для створення нових прикметників. Так,
наприклад, суфікси -ive, -able, -ible, -uble, -еnt, -ant звичайно використовуються для утворення
прикметників з дієслів: to interact (взаємодіяти) + -ive = interactive (взаємодіючий, інтерактивний), to
port (переносити, приєднувати) + -able = portable (портативний).
За допомогою суфіксів -ity, -ness, -еncy від прикметників утворено наступні терміни: mobility
(мобільність), responsiveness (реагування), frequency (частота).
Для утворення прикметників від іменників у терміносистемі мобільного зв’язку використовуються
суфікси: -less, -ar: сеll (стільник ) + -ar = сеlluar (стільниковий), wire (дріт) + -less = wireless
(бездротовий).
Найактивнішими термінотворчими префіксами є наступні префікси: de- (delay, decoder,
decompression),
in- (input, installation, insert), inter- (intercept, interactive, interface), multi(multiplexing, multicast, multichannel), re- (repeater, reuse, reorder), dis- (disconnect, display,
displacement), sub- (subnetwork, submenu, subscriber), trans- (transmission, transceiver, transponder).
У вибірці термінів мобільних засобів зв’язку зустрічаються похідні термінологічні одиниці, які
утворені суфіксально-префіксальним способом, наприклад, disconnection (розмикання, відключення),
displacement (зсув), multiplexer (мультиплексер).
Отже, у сфері мобільних засобів зв’язку, поряд із такими способами термінотворення, як
композиція, синтаксичне словосполучення, вторинна номінація та афіксація, найбільш продуктивним
є термінотворення за допомогою абревіації. У досліджуваній сфері спостерігається тенденція до
підвищення інформативної цінності мовного повідомлення і в такому випадку абревіатура являється
одним із способів концентрування інформації з метою підвищення ефективності спілкування, а саме
реалізації основної функції мови – комунікативної.
Перспективним напрямком подальших досліджень може бути створення порівняльно-зіставної
типології термінотворення суміжних підмов науки й техніки з метою виявлення їхніх загальних
закономірностей і розходжень.
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Матеріал надійшов до редакції 17.05. 2007 р.
Карпинский Ю.В. Продуктивные способы терминообразования в сфере телекоммуникации
(на материале английского языка).
Статья посвящена определению продуктивных способов терминообразования английского языка в
сфере средств мобильной связи. Материал выборки терминов сферы мобильной связи показывает,
что рядом с такими способами терминообразования, как композиция, синтаксическое
словосочетание, вторичная номинация и аффиксация, наиболее продуктивным в данной сфере
является терминообразования с помощью аббревиации.
Karpinsky Yu.V. Productive ways of term formation in the field of telecommunication
(based on the material of English language).
The presented article is devoted to the determination of productive ways of English language term formation
in the sphere of means of mobile communication. The selection of terms of mobile terminology shows that
together with such ways of term formation as composition, syntactic compounding, secondary nomination
and affixation, the most productive in the given sphere is abbreviation.
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"ДОН ЖУАН" ДЖ.Г. БАЙРОНА ТА Є. ГОЛОВАНІВСЬКОГО
У статті подано визначення двом перекладацьким підходам за класифікацією автора (перекодування
та перестворення), проведено порівняльний аналіз оригінального тексту "Дон Жуана" та його
перекладу українською Є. Голованівського, а також зроблено висновок щодо використаного
перекладацького підходу (перестворення).
Об’єктом дослідження цієї статті є творчість Дж.Г. Байрона та її сприйняття українськими
перекладачами. Предметом розвідки обрано перекладацькі стратегії за нашою класифікацією статті,
матеріалом став блискучий твір "Дон Жуан" у перекладі Є. Голованівського. Метою є виявлення
перекладацького підходу то твору. Актуальність дослідження полягає в незникаючому інтересі
вчених до проблем поетичного перекладу, що підтверджується великою кількістю публікацій на цю
тему [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. Новизна роботи полягає у використанні нової класифікації підходів до
перекладу поетичного твору. Перспективою дослідження може бути порівняння різних перекладів
цього епічного твору.
Аналіз перекладацьких стратегій робиться за нашою класифікацією: ми розподіляємо підходи до
перекладу поетичного твору на такі типи, як перекодування та перестворення. Наведемо їхні
дефініції. Перекодування – це такий тип, чи метод, перекладу, коли його виконавець намагається
передати якомога більше особливостей оригіналу, в тому числі й формального характеру (семантиколексичне наповнення, стилістика, строфіка, метрика, рима, тощо). При цьому зміна коду відбувається
лише на рівні мови, тобто жіноча рима оригіналу передається жіночою римою перекладу,
п’ятистопний ямб – так само п’ятистопним ямбом і т.д. Під час же перестворення перекладач
намагається створити в приймаючій культурі не еквівалент, а скоріше аналог оригіналу,
орієнтуючись, перш за все, на сприйняття твору читачем, його емоційне враження, задля чого
проводить функціональну заміну формальних параметрів (наприклад, типові чекання читача від того
чи іншого ритму [8]), таким чином замінюючи код культури.
Якщо віршоване висловлювання класичних авторів незалежно від літературного жанру – поезії чи
драматургії, перш за все, націлено на розкриття якоїсь важливої думки-сентенції, та навіть лірика є
скоріше роздумом, ніж безпосереднім проявом почуттів, то романтичні вірші складаються з тонкої
матерії призвуків, натяків, прихованих смислів. Ця відмінність творчої спадщини різних історичних
епох відбивається, відповідно, у різних уявленнях про тотожність змісту та форми. У першому
випадку зміст становить своєрідний контур, жорсткий рельєф, а композиція створює міцний каркас
для організації думки. Тому при перекладі на іншу мову достатньо відбити формотворчі засади та
основну ідею твору. На противагу цьому, в другому випадку зміст виступає скоріше ореолом,
розмитим у широкому просторі асоціацій та підтекстів. Тому він пронизує собою кожний елемент
художньої структури, охоплюючи всі його параметри, в тому числі й вербальну мову. Виникає
складна ситуація, коли перекодування на рівні мови автоматично обертається порушенням одного з
важливих рівнів художньої форми. Більше того, вербальна мова як носій естетичної інформації, стає
оперативним полем, яке забезпечує нескінченне розгорнення чи прирощення змісту. Мабуть, з цього
приводу переклади творчості поетів-романтиків якнайбільше тяжіють до перестворення, бо
перекодовуючи мовний рівень, автор вторинного тексту неодмінно втручається у глибину
художнього змісту. Виникає цікаве перекладницьке завдання, яке полягає в намірі такого тлумачення
оригіналу, при якому висловлення іншою мовою не перешкоджатиме тотожності змісту та форми
першотвору на всіх рівнях.
Крім рис романтичної поезії, для перекладацької стратегії особливу складність становить відбиття
природності висловлювання. Ця якість виявляється у двох протилежних напрямках: як гра в
природність та гра з природністю. На перший погляд, чинна проблема породжується саме
перекладом поетичного твору, який за своєю сутністю вже є гра, зокрема – зі словом. З цієї позиції
установка на "природність" є одним із проявів поетичної гри як такої. Але вона породжує і комплекс
специфічних труднощів, які постають перед перекладачем. У контексті слов’янських літератур,
особливо української, вона мимоволі асоціюється з фольклорним мовленням, яке при перекладі
локалізує поетичний твір у межах зовсім іншої культури, втрачаючи неповторний аромат мови
першотвору. Саме так відбувається, коли перекладач грає в природність, тобто містифікує читача,
мовби намагаючись довести, що це і є народне. Інша справа – гра з природністю; у цьому разі автор
першотвору, а за ним і вторинного твору виставляють подвійний код у тексті, який ніби народний,
ніби ні, внаслідок чого і виникає ефект гри. Цей підхід до природності висловлювання вимагає від
перекладача вміння органічно оперувати різними словесними традиціями – мови та мовлення,
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причому навіть стилізація народного колориту будь-якого національного походження не заважає
відбиттю самого принципу, і цьому сприяє адекватність передачі художнього наміру автора. Тож,
перший з означених нами підходів до природності здається більш простим тільки ззовні; насправді
він ставить перед перекладачем важке завдання: зберегти просторіччя вихідного тексту, не впадаючи
в "місцевий колорит" іншомовної культури. Не випадково в перекладацькій справі виникла певна
традиція відбиття текстів, що написані в дусі народного мовлення. Адже відомо, що діалекти
прийнято передавати звичайною літературною мовою, щоб запобігти асоціюванню мови оригіналу з
певним географічним районом країни цільової мови і, тим самим, додавання специфічної естетичної
інформації, яка б відрізнялася від аналогічної інформації оригіналу. Але в такому разі зникає поезія
самої мови, і, таким чином, перекладач стає перед дуже складною дилемою: передати гру в
природність, тим самим зберігши значною мірою естетичну сторону твору, але здебільшого
порушити його зміст; чи зберегти зміст, але зіткнутися з проблемою передачі стилістичного боку
твору.
Означивши проблемні межі перекладу творів певного типу, звернемося до варіантів розв’язання
конкретної перекладацької задачі. Одним з найяскравіших творців-романтиків, безперечно, є
Дж. Г. Байрон, а найвидатнішим та водночас – найскладнішим для перекладу його твором можна
вважати "Дон Жуана". Оскільки твір дуже великий за обсягом, ми вирішили зупинитися на строфі 1
першої пісні (початок твору) й 10-12 строфі одинадцятої пісні (кінець твору).
I want a hero, an uncommon want,
When every year and month sends forth a new one,
Till after cloying the gazettes with cant,
The age discovers he is not the true one.
Of such as these I should not care to vaunt:
I’ll therefore take our ancient friend Don Juan.
We all have seen him in the pantomime
Sent to the devil somewhat ere his time [9].

Нема героїв в мене! Чи не диво –
тепер, коли заледве не щодня,
з газетних шпальт волаючи жадливо,
новий герой увагу зупиня!
Але, оскільки доля їх примхливо
скидає геть здебільшого з коня,
я обираю краще Дон Жуана,
хоч доля на кону його й погана [10].

1. Форма. Оригінал являє собою строфу, яка налічує вісім рядків. Це типовий приклад октави:
парні рядки починаються з відступу, а непарні – прямо від поля; тип рими abababcc; використаний
метр – п’ятистопний ямб з пірріхіями у парних рядках наприкінці рядка. Кількість складів – 10 у
непарних та 11 у парних рядках. Наголос наприкінці рядка припадає на останній склад. Переклад теж
налічує вісім рядків у строфі й також написаний октавою. Але всі рядки, по-перше, починаються від
поля, а по-друге, – з маленької літери, на відміну від оригіналу; тип рими також abababcc. Кількість
складів – 11 у непарних, 10 – у парних рядках. Наголос наприкінці рядка припадає на передостанній
склад у непарних та на останній – у парних рядках.
2. Зміст. Перш за все, хочеться зазначити, що загальний зміст уривку було збережено, а саме: як в
оригіналі, так і в перекладі автор скаржиться на те, що сучасні герої занадто швидко втрачають увагу
широкого кола людей, і через це він вимушений звернутися до старого друга Дон Жуана, хоча його
вік був короткий. Цікаво, що в цільовому тексті Є. Голованівський додає кількох знаків оклику, яких
немає в першотворі, й не завжди дотримується лексичної та стильової відповідності оригіналові. Так,
фраза I want a hero, an uncommon want англійського варіанту прийняла наступний вигляд у варіанті
українському: Нема героїв в мене! Чи не диво –. По-перше, перекладач розбив ціле речення
першотвору на два речення цільового тексту, змінивши його мелодику. По-друге, дуже важливе, на
наш погляд, уточнення an uncommon want, тобто "незвичайне бажання", перетворилося на диво, –
слово, яке несе в собі такий відтінок значення, як "неможливий; такий, що ніколи не трапляється;
неприродній": на наш погляд, нічого "дивного" в бажанні автора немає – тільки неочікуване,
нестандартне. Вираз every year and month Є. Голованівський передав як заледве не щодня, тим самим
зробивши частотність появи нового героя значно більшою й наблизивши її до сучасного рівня рубежу
тисячоліть, до сучасного читача. Фраза after cloying the gazettes with cant (тобто "переситивши газети
[вжито старий термін – А.П.] плачем/лицемірством") прийняла наступний вигляд: з газетних
шпальт волаючи жадливо – отже, в українському варіанті з’явилися слова шпальти та жадливо,
іменника cant було замінено на дієприслівник волаючи, а cloying взагалі не було передано. До речі,
викликає сумнів словосполучення волаючи жадливо стосовно можливості вживання поряд цих двох
лексем. Рядок The age discovers he is not the true one було замінено на новий герой увагу зупиня!,
фразу, яка не має нічого спільного з оригінальною. Більше того, в англійському варіанті чинного
рядку акцент робиться на негідності "героя" з точки зору age, тобто "покоління", "століття", "періоду"
чи "довгого строку" (за словником), цей герой виявляється не справжнім, не ідеальним – the true one, і
пошуки ідеалу, такі характерні для романтичного світосприйняття, починаються знову; в той час як
український текст акцентує увагу на швидкій зміні сучасних героїв, їхній недовговічності, що більш
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притаманне теперішній дійсності. Наступний рядок оригіналу Of such as these I should not care to
vaunt, який пояснює "введення в гру" Дон Жуана, під час перекладу було розбито на два рядки, які
отримали зовсім інший сенс: Але, оскільки доля їх примхливо / скидає геть здебільшого з коня –
замість значно коротшого "про таких я б не став (гаяти часу, щоб) хвастати", де should підсилює
емоційне ставлення до ситуації. Як бачимо, ані слова про долю і тим більше – про коня, тобто ніякого
ідіоматичного виразу в оригіналі немає. Наступні два рядки оригіналу We all have seen him in the
pantomime / Sent to the devil somewhat ere his time відсилають читача до сучасної Байронові
театральної вистави, судячи за все, досить популярної в ті часи, в якій Дон Жуан трактується в першу
чергу як грішник, а тому потрапляє під владу диявола та у його царство. Такої алюзії в перекладі ми,
на перший погляд, не бачимо: я обираю краще Дон Жуана, / хоч доля на кону його й погана.
Посилання на гріховність головного героя твору, зроблене з долею іронічності, не було відтворене в
цільовому тексті; замість оригінальної алюзії було дано посилання на "кін" (сцену), але водночас те
саме слово можна розуміти як "кін азартної гри" – тобто, надається алюзія на гріховність Дон Жуана,
адже азартні ігри – прерогатива диявола. Таким чином, останні два рядки можна вважати за такі, що
їх було перекодовано, хоча лексичний ряд не співпадає з оригінальним. Отже, на основі зробленого
аналізу чинної строфи можна стверджувати, що її було майже повністю (за винятком останніх двох
рядків) перестворено.
Пісня 11, строфа 10:
Here are chaste wives, pure lives; here people pay
...Жінки тут доброчесні й непитущі,
But what they please; and if that things be dear,
закон завжди обстоює своє,
'T is only that they love to throw away
податки необтяжливі, тому що
Their cash, to show how much they have a-year.
тут кожен платить стільки, скільки є.
Here laws are all inviolate; none lay
Довкола не ліси, а райські кущі,
Traps for the traveller; every highway 's clear:
безпека – повна, все тут нічиє..."
Here – ' he was interrupted by a knife,
Та блиснув ніж, націлений в загривок.
With, – 'Damn your eyes! your money or your life!" [9]. "Життя чи гаманець!" – розлігся вигук [10].
Строфи 10-12 заключної Пісні розповідають про напад на Дон Жуана. Треба зазначити, що автор
оригіналу вдається тут до контрасту між добропорядними міркуваннями героя та реальною ситуацією
в місцевості. Цей контраст було дотримано й у перекладі. Що ж стосується змістовної частини з боку
лексичного наповнення, то воно дуже далеке від ідеального. Так, в оригіналі wives названі chaste,
тобто "чесні" в значенні "вірні" чи "незаймані" – перекладач надає їм ще такої властивості, як
відсутність схильності до пияцтва, мабуть через бажання наблизити твір до українського читача. Але
не зовсім зрозуміло, чому було випущено наступний вираз – pure lives, тобто "просте/чисте життя", –
вираз, яким часто позначають життя селян, наближене до природи та пов’язане з нею. Далі в
цільовому тексті, по-перше, сталося переставлення фраз з одного місця на інше, а по-друге – зсув
їхнього значення: якщо в оригіналі про сплату податків мова йде в перших чотирьох рядках, то в
перекладі ця тема з’являється в третьому рядку і займає всього два рядки: податки необтяжливі,
тому що / тут кожен платить стільки, скільки є. Що ж до змісту рядків, то його теж було змінено:
Є. Голованіський удався до такої лексичної трансформації, як генералізація значення, котра призвела
до втрати не тільки актуальної інформації, але й іронічного стилю речення: в першотексті люди
платять "стільки, скільки хочуть"; а якщо сума виявляється великою – то через їхнє бажання
"розкидати гроші та похвастати, скільки вони заробляють". Стосовно законів, то в Дж. Байрона "їх не
порушують", в той час як у Є. Голованівського "вони справедливі": таким чином, архетип
справедливості замінив архетип порядку. Перекладу наступного речення з його лісами та райськими
кущами в оригіналі зовсім не має, це цілковитий витвір перекладача, так само й як вираз все тут
нічиє – певно, алюзія на "комуністичне майбутнє", де все належить всім; або натяк на можливість
брати все що завгодно, "на халяву" (ще один архетип цільової культури), бо воно нікому не належить.
Українське словосполучення безпека повна замінило більш детальний опис (точніше, ціле речення)
англійського тексту, котрий іронічно обіграється останнім рядком: "ніхто не влаштовує засідок проти
мандрівників, кожний великий шлях безпечний" та, відповідно, "гаманець або життя". В українському
варіанті протиставлення носить не такого гострого характеру. Передостанній рядок перекладу – Та
блиснув ніж, націлений в загривок. – набагато емоційніший, ніж в оригіналі, де роздуми Дон Жуана
були просто "перервані ножем"; також в Байрона немає "вигуку", котрий би міг "розлягтися". Отже,
через багату кількість лексичних розбіжностей, зсуву стилю та зміну культурних архетипів цю
строфу можна віднести до такої, яку було перестворено.

151

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 33. Філологічні науки

Строфа 11 тієї ж Пісні:
These freeborn sounds proceeded from four pads
In ambush laid, who had perceived him loiter
Behind his carriage; and, like handy lads,
Had seized the lucky hour to reconnoitre,
In which the heedless gentleman who gads
Upon the road, unless he prove a fighter,
May find himself within that isle of riches
Exposed to lose his life as well as breeches [9]. .

Їх четверо, насунувши кашкети,
вільнолюбивий голос подало.
А Дон Жуан був сам, і від карети
вже досить віддалився, як назло.
О, це були знавці, а не поети –
вони опанували ремесло:
хто шпагою катів не урезонив,
той без життя лишався й панталонів [10].

У перших двох рядках перекладу було випущено інформацію про засідку, в якій ховалися четверо
розбійників, але додано їхній опис: насунувши кашкети. Цікаво, що в першотворі герой "відстав" від
карети, в той час як в цільовому тексті він віддалився від неї, тобто "обігнав" її. У наступних рядках
українського варіанту немає згадки про те, що бандити "скористалися нагодою", але є протиставлення
їх поетам, котрим перекладач чомусь відмовляє в знанні предмету: це були знавці, а не поети; немає
необхідності звертати увагу на те, що Байрон не тільки не відмовляє поетам у професіоналізмі, але й
зовсім не згадує їх у строфі. Наступні чотири рядки оригіналу являють собою опис нещасної жертви –
це "безкінний джентльмен, який опинився на дорозі" – та становища, в якому він опинився: "якщо він
не борець, то на цьому багатющому острові він може загубити своє життя й свої бриджі". У перекладі
зникли й опис бідолахи, й багатство острову (як контраст до результату "зустрічі"), і ймовірність
невеселого кінця (may find himself). До речі, автор першотвору не уточнює, чим саме мав битись
нещасливий мандрівник; втім, запропонована перекладачем зброя – шпага – не суперечить ні стилю
твору, ні реаліям історичного простору; до того ж, вона дещо відтворює загублену згадку про
"джентльмена", адже саме представники цього шару суспільства (дворянство), і ніхто інший, мали
право носити шпаги. Що стосується зміни бриджів (тобто деталі верхнього одягу) на панталони
(деталь нижнього одягу), то вона посилює іронічність строфи і тому може вважатися доцільною.
Таким чином, перелічені зміни, що сталися в цій строфі цільового твору порівняно зі строфою твору
вихідного, дають нам право віднести 11 строфу 11 Пісні до перестворення.
І остання строфа твору, яку ми аналізуємо в тексті нашої статті:
:
Juan, who did not understand a word
Крім "чорт би вас побрав" Жуан одвіку
Of English, save their shibboleth, 'God damn!'
не знав англійських виразів і слів,
And even that he had so rarely heard,
але чомусь як милість превелику
He sometimes thought 't was only their 'Salam,'
він сенс цієї фрази розумів.
Or 'God be with you!'- and 't is not absurd
Мені здається також – поєлику
To think so: for half English as I am
я родом сам (на жаль!) з цих островів,
(To my misfortune), never can I say
що в Англії благословення Боже
I heard them wish 'God with you,' save that way; [9]. на "чорт би вас побрав" буває схоже [10].
Перш за все, звертає на себе увагу той факт, що в перекладі присвячення строфи фрази "чорт би
вас побрав" не є зрозумілим з попереднього контексту, адже прокляття, присутнє в першотворі в
першій строфі (Damn your eyes!), в творі цільовому було випущено. Взагалі, вся дванадцята строфа
українського варіанту зі сенсової точки зору залишає сподіватися на краще: наскільки нам відомо,
"фраза" сама по собі не може бути "великою милістю" – їй може бути тільки якась дія, котру ця фраза
означує. Не досить вдалим також здається вживання слова поєлику, яке має яскраво виражений
російськомовний характер вживання. Стосовно відповідності оригіналові на лексичному рівні,
Є. Голованівським було випущено третій рядок – "і навіть це він так рідко чув"; замінено інформацію
про походження автора – "я сам наполовину англієць" – на більш загальну – я родом сам з цих
островів; і зменшено частотність вживання виразу в сенсі благословення: рідко – в перекладі та
ніколи – в оригіналі. Ми довели, що текст строфи зазнав великої кількості змін на лексичному рівні,
хоча загальний сенс тексту не зазнав шкоди. Тому цю строфу ми з повним правом віднесемо до
такого типу перекладу, як перестворення.
Після порівняльного аналізу двох текстів ми дійшли висновку, що Є. Голованівський під час
роботи над "Дон Жуаном" здебільшого використовував такий тип перекладу, як перестворення.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.

Алексеев А.Я. Художественный образ и перевод. // Вісник Сумського державного університету. – Суми:
Вид-во СумДУ, 2006. – Серія: Філол. науки. – № 11 (95). – Т.1 – С. 126-130.

152

А.О. Пермінова. "Дон Жуан" Дж.Г. Байрона та Є. Голованівського

2.

Горбачевский А.А. Оригинал и его отражение в тексте перевода. – Челябинск: Челябинский гос. пед. ун-т. –
2001. – 202 с.
3. Гризун А.П. "Євгеній Онегін" О. Пушкіна в перекладах Максима Рильського, Григорія Кочура: рецепції та
рефлексії засобів художньої інтерпретації // Вісник Сумського державного університету. – Суми: Вид-во
СумДУ, 2006. – Серія: Філол. науки. – № 11 (95). – Т.1 – С. 142-145.
4. Коломієць Л.В. Концептуально-методологічні засади сучасного українського поетичного перекладу. – К.:
ВПЦ "Київ. ун-т", 2004. – 522 с.
5. Оболенская Ю.Л. Диалог культур и диалектика перевода: Судьбы произведений русских писателей ХІХ
века в Испании и Латинской Америке. – М.: МГУ им. М. В. Ломоносова; Филол. фак., 1998. – 315 с.
6. Bassnette S. Translation Studies: New Accent / S. Bassnette, Terence Hawkes (ed.). – London; New York, 2000. –
168 p.
7. Lefevere A. Mother Courage’s Cucumbers: Text, system and refraction in a theory of literature / A. Lefevere //
Routledge Encyclopedia of Translation. – London; Amsterdam; New York, 2001. – P. 233-249.
8. Гаспаров М.Л. Метр и смысл: Об одном из механизмов культурной памяти. Рос. гос. гум. ун-т; Ин-т высш.
гум. исслед. – М., 2000. – 297 с.
9. Don Juan. / http // www. geocities. com /~bblair / donjuan.htm.
10. Байрон Дж.Г. Дон Жуан: Поема / Пер. з англ.: Є. Голованіський.– Х.: Фолио, 2004. – 559 с.

Матеріал надійшов до редакції 17.05. 2007 р.
Перминова А.А. "Дон Жуан" Дж.Г. Байрона и Е. Голованивского.
В статье подано определение двум переводческим подходам по классификации автора
(перекодировка и пересоздание), осуществляетя сравнительный анализ оригинального текста "Дон
Жуана" и его перевода на украинский язык Е. Голованивского, а также сделан вывод об
использованном переводческом подходе (пересоздание).
Perminova A.O. "Don Juan" by G.G. Byron and by Ye. Holovanivs’ky.
In the article the definition to the two translator’s approaches under the author’s classification (re-coding
and re-creation) are given and the comparative analysis of "Don Juan’s" original text and its translation into
Ukrainian accomplished by Ye. Holovanivs’ky is suggested. The author draws a conclusion that the
translator’s approach used is that of re-creation.
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КОМПОЗИЦІЯ У ЖАНРОВІЙ СТРУКТУРІ НОВЕЛИ
(НА МАТЕРІАЛІ НОВЕЛІСТИКИ У. ФОЛКНЕРА)
Стаття присвячена розгляду такого літературознавчого феномену, як композиція, її компонентів
та певних аспектів, зокрема художній конфлікт, сюжетика, проблема точки зору. Прослідковано
неоднозначне трактування терміна в наукових колах. На основі системного аналізу "малої прози"
У. Фолкнера досліджено композиційні особливості його новел у площині жанрової та індивідуальноавторської парадигми.
Дослідження композиційних можливостей та особливостей у побудові художнього твору, зокрема
аналіз власне поняття композиції та її структурних компонентів, і по сьогоднішній день залишається
одним з актуальних та невичерпних питань у системі знань, пов’язаних із розумінням природи й
закономірностей мистецьких явищ. Досить часто в міру семантичної однорідності термінів замість
терміну композиція у значенні побудови художньо-літературного твору в галузі літературознавства
вживають близькі за змістом слова: архітектоніка, структура, конструкція. Тому, на нашу думку,
доцільно, перш за все, прослідкувати теоретичне трактування цього терміну (композиція) у
спеціальній літературі, вивчити наукову думку провідних літературознавців із приводу питання
композиційних компонентів та дослідити особливості композиції в жанровій структурі новели – що,
власне, і визначає мету нашої розвідки.
З огляду на науковий інтерес до поняття літературної композиції та ряд теоретико-критичних
праць, присвячених цій проблемі, можна дійти висновку, що термін композиція не має однозначного
трактування. Іноді під композицією розуміють виключно зовнішню організацію твору (поділ на
розділи, частини, дії, акти, строфи), що знайшло своє втілення у термінові – "зовнішня композиція";
іноді ж її розглядають як структуру художнього змісту, як його внутрішню основу – "внутрішня
композиція". Трапляються випадки, коли композицію ототожнюють з іншими категоріями теорії
літератури – сюжетом, фабулою, системою образів. Усе це робить термін "композиція" багатозначним
та нечітким.
Композиція (від лат. сompositio – складання, поєднання) – поєднання частин, або компонентів, у
ціле; структура літературно-художньої форми [1: 115]. Далі, продовжуючи свою думку, Л. Чернец
акцентує увагу на тому, що "композиція – це поєднання частин", а не власне самі частини, і виділяє
ряд аспектів композиції залежно від рівня художньої форми: розміщення персонажів, сюжетні зв’язки
твору, монтаж деталей (психологічних, портретних, пейзажних), повтори символічних деталей (що
утворюють мотиви та лейтмотиви), порядок повідомлення про хід подій, зміна прийомів оповіді
(розповідь, опис, діалог, роздуми), зміна суб’єктів оповіді, розподіл тексту на частини та
співвідношення глав, абзаців, строф і окремих словесних зворотів. Аспекти композиції різноманітні,
проте єдиним є вектор їхньої функціональності. Адже роль композиції в системі зображувальних
форм художнього твору, як зауважує В. Халізєв, полягає в тому, що "композиційні прийоми та засоби
доповнюють і поглиблюють зміст зображуваного письменником. У сукупності ж вони додають творові завершеності й цілісності. Композиція немовби довершує літературно-художню форму" [2: 240].
Сутність композиційних прийомів зводиться, таким чином, до створення певної комплексної єдності,
складного цілого, а їх значення визначається тією роллю, яку вони відіграють на фоні цього цілого у
підпорядкуванні його частин.
Варто зауважити, що цілісність та єдність вважаються, по суті, основними конструктивними
ознаками тексту, що відображають його змістовність та структурність. І саме ці якості тексту дають
можливість визначити досить чіткі закономірності текстотворення.
Функція композиції, проте, не вичерпується створенням бездоганної та довершеної гармонії між
цілим і його частинами. "Основне художнє призначення композиції полягає в тому, щоб
підпорядкувати співвіднесеність, взаємозв'язок усіх складових елементів зображення у творі меті
послідовного, якомога повнішого і глибшого розкриття його змісту, створення в читача відповідного
авторському задумові емоційного враження" [2: 241]. Композиція – це свого роду той смисловий
дороговказ, та організаційна та спрямовуюча творчий потенціал наших уявлень та емоцій сила, яка, за
умови належної до неї уваги, дає змогу краще і повніше орієнтуватися в змістовій глибині твору.
Безумовно, теоретикам важко дійти єдиної, одностайної думки стосовно проблеми наукової
детермінізації такого літературознавчого феномену, як композиція. Одні підходять до трактування
цього терміну з більш глобальних позицій, наділяючи його широким змістом. Таким чином,
семантичне поле терміну літературна композиція охоплює: як уже вище зазначено, сукупність
прийомів, що використовує автор для "побудови" свого твору, прийомів, що створюють його загальну
картину (Я. Зунделович); розподіл та взаємозв’язок різнорідних елементів чи компонентів
літературного твору (В. Кожинов); побудову, розподіл художнього матеріалу (В. Жирмунський);
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синтагматичну організованість сюжетних елементів (Ю. Лотман)
[3; 4; 5]. Українські
літературознавці XX століття визначають композицію твору як його “вибудову, розподіл окремих
частин, їх порядок, їхній взаємозв'язок, злагодженість між собою, або розміщення їх протилежно одна
до одної; гармонійну будову всього твору або навмисне чи ненавмисне безладдя, в якому подано
зміст твору тощо"; як "структуру, зумовлену змістом, побудову літературного твору, розміщення і
співвідношення всіх його складових частин, порядок розгортання подій і розстановку персонажів” [2:
239]. Деякі ж літературні критики розуміють композицію більш локально. На їхню думку, поняття
композиції набуває більш чіткого та специфічного змісту, коли йде мова про трактування одиниці,
найпростішого елементу композиції, чи, іншими словами, компоненту літературного твору.
"Одиницею чи компонентом, – як зазначає В. Кожинов, – є такий "відрізок" твору, в межах якого
зберігається одна певна форма, точніше один спосіб чи “ракурс" літературного зображення” [3: 695].
Мова йде про таке літературознавче поняття, як точка зору – позиція того чи іншого персонажа,
оповідача чи автора до зображеного у творі.
Маючи на меті дослідити специфіку композиції у жанровій структурі новели, ми схиляємось до
наукового трактування літературної композиції, яке навів В. Халізєв: "Композиція – це розташування
та співвідношення компонентів художньої форми, тобто побудова твору обумовлена його змістом та
жанром" [6: 164]. Таким чином, індивідуальні особливості композиційної побудови конкретних
художніх творів великою мірою залежать від їхнього змістового наповнення і родової та жанрової
приналежності. У фокусі нашої уваги знаходиться такий представник “малої прози”, як новела,
зокрема ілюстраційним матеріалом для аналізу композиційних особливостей такого жанру
слугуватимуть твори всесвітньовідомого майстра новелістики У. Фолкнера, що і становлять об’єкт
нашого дослідження.
"Новела (італ. novella – букв.: новина, від лат. noveuus – новітній) – епічний жанр; невеликий за
обсягом прозовий твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом, напруженою та
яскраво вимальованою дією" [7: 510]. Проблемою жанрової специфіки новели активно займалися
різні учені в різні періоди. І хоча укласти жанр в струнку систему понять та за допомогою них
окреслити універсальну модель, на думку багатьох літературознавців, неможливо, все ж вони
погодили визначення алгоритму новелістичного жанру: новелі властиві лаконізм, яскравість і
влучність художніх засобів; вона вирізняється стрункою та усталеною конструкцією; до
композиційних канонів новели належить наявність згорненої композиції з яскраво вираженим переломним моментом у сюжеті, перевага сюжетної однолінійності, зведення до мінімуму кількості
персонажів; героями новел є особистості, які потрапили в незвичайні життєві обставини, й автор
концентрує увагу на змалюванні їх внутрішнього світу, переживань та настроїв; сюжет новел
простий, надзвичайно динамічний, містить у собі момент ситуаційної або психологічної несподіванки
[7: 510]; особлива функція деталей, кодів, символів; ліризм та драматизм; тропізація слова. Проте
формальні обриси новели в кожному талановитому творі видозмінюються, наповнюються новою
життєвою конкретикою, екстраполюються у фіксовані ознаки, тому варто дослідити композиційні
канони новели на екзистенційному художньому матеріалі.
У системі літературно-художнього твору, яка складається із засобів художнього оформлення
певного ідейного змісту, композиція співвідноситься з одним із рівнів форми твору, а специфіку
композиційної організації художнього твору визначає форма художньої реалізації покладеного в його
основу конфлікту, оскільки, як справедливо вказує М. Храпченко, "структурну основу творів
становить конфлікт в його певному художньому виразі" [2: 242]. Конфлікт, як протиріччя між
життєвими позиціями героїв, завжди знаходиться у центрі новел Фолкнера. Виступаючи як той
центральний вузловий "нерв" літературного твору, він зумовлює, по-перше, як змістову систему
кожної новели (тобто увесь той комплекс ідей, переживань та оцінок, що реалізуються у новелі), так,
по-друге, і систему засобів художнього вираження (тобто тих зображувальних прийомів – словесних,
предметно-образних, композиційних; – які ми відносимо до форми твору). Конфліктні ситуації у світі
новел Фолкнера не виснажують своєю банальністю чи одноманітністю, вони варіюються від однієї
"живої" історії до іншої. Таким чином, конфлікт, на зображенні якого, власне, і будується,
"тримається" твір як цілісна смислова побудова, представлений у "малій прозі" американського
письменника у всіх своїх чотирьох видах: природний чи фізичний ("Ведмідь"), соціальний ("Червоне
листя", "Посушливий вересень", "Дядько Віллі"), провіденційний ("По той бік") та внутрішній чи
психологічний ("Еллі”, "Троянда для Емілі"). Проте, центральний конфлікт новелістики Фолкнера –
як правило, внутрішній, пов’язаний з особистою долею людини, із світом її інтимних почуттів та
душевних переживань, адже автора цікавить передусім незаспокоєне сумління, душа в її борінні.
Досліджуючи природу художнього конфлікту, як "джерела енергії" літературного твору,
М. Епштейн констатує, що "у якості основної рушійної сили подій, конфлікт визначає головні стадії
розвитку сюжету" [6: 165]. Тобто конфлікт, відображений у творі, може виражатися в діях, у
поведінці протагоніста, в його вчинках, у подіях, які з ним відбуваються; проте в багатьох випадках
відображення конфлікту не потребує звернення до системи подій, духовний світ людини може бути і
суперечливим, і складним, але не виявляти себе при цьому в тій чи іншій подієвій формі, що особливо
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характерно для жанрової специфіки новели. "Поетизуючи випадок, новела максимально оголює ядро
сюжету – центральну перипетію, зводить життєвий матеріал у фокус однієї події" [6: 166].
Відповідно, для структури новелістики Фолкнера характерний такий тип твору, в основі якого одна,
сама в собі завершена подія і один людський характер – для письменника завжди характер важив
набагато більше, ніж подія, в якій він розкривається. Та поряд з цим письменнику вдавалося
розповідь про одиничний разючий випадок з життя підпорядкувати викриттю цілісного смислу
кожної окремої долі людини. А окреме, індивідуальне для Фолкнера – це призма, що відбиває
соціальне. Суворо визначені рамки сюжету його новел ледве стримують внутрішній їх зміст,
націлений на викриття хворобливих явищ суспільства на різних етапах його розвитку. Виникає образ
морально знівеченого, гріховного світу, світу немислимого, проклятого, приреченого, коли осатаніла
юрба чинить самосуд над фабричним сторожем (негром), спираючись на "роздуту" у перукарні чутку
про його нечестивий вчинок із білою жінкою ("Посушливий вересень"), чи, коли Персі Грімм
задовольняє свою гостру потребу у справедливості кривавою розправою (“Персі Грімм”); а чим
відрізняється від світу білих лінчувальників наївний, ритуальний, безтурботно-цілісний світ, у якому
перебували Дум, Ісетібега, Мокетубе ("Червоне листя")? Таким чином, короткометражні історії
транслюють нам віковічні вади всього людства: расизм, соціальну та гендерну несправедливість,
духовне зубожіння, понівечення моральних цінностей. Очевидно, що наповненість спорадичної події
всезагальним смислом буття, взаємозв’язок життєвого випадку та фундаментальних законів людської
природи забезпечують особливу рису структурності новел Фолкнера.
Аналізуючи сюжетний пласт вибраної "малої прози" письменника, помічаємо, що, за малим
винятком, сюжети новел Фолкнера не розвиваються за традиційною, хоч і скороченою (що зумовлено
специфікою жанру), схемою: зав’язка, кульмінація, розв’язка. Тобто автор може ламати природній
календар розвитку події та порушувати причинно-наслідкові зв’язки наступних епізодів з
попередніми, вдаючись до ретроспективної форми подієвої композиції. Ретроспективна форма
композиції характеризується тим, що лінійна послідовність викладу подій перебивається спогадами
героїв про своє минуле або віднесенням назад у часі авторської розповіді з метою ознайомлення
читача з передісторією того, про що у творі безпосередньо йдеться. Так сюжетика наступних новел:
"Еллі", "Справедливість", "Дядько Віллі", "Троянда для Емілі", зміщена самою подачею художнього
матеріалу і підкоряється плинові життя в його естетичному, емоційному виразі відповідно до
естетичної інтерпретації явища письменником.
Деякі літературознавці відзначають близькість новели та драми, підкреслюючи в ній принципове
значення, вищерозглянутих нами композиційних та змістових аспектів: центрального конфлікту,
суворості форми та постановки надзвичайно глибоких проблем людського життя. Це дає можливість,
таким чином, розглядати драматизацію як особливий композиційний ефект, запрограмований власне
у новелістичній структурі. Драматичність новели обумовлена тими "реальними життєвими
протиріччями," які вона розкриває в "протиріччях сюжетних ситуацій та в їх русі". Проте, як уточнює
І. Виноградов, "новела дає ці протиріччя у сконцентрованому, ніби зведеному до різкого та чіткого
протиставлення вигляді", вона “демонструє протиріччя," а не розкриває їх в усій широті [8]. Це
взагалі характерно для Фолкнера, адже в усіх його новелах, потенційно фабульних, з ювелірною
точністю відшліфованою сюжетикою, найменше безпосередньої дії; він не розповідає про те, що
діється, – він це показує. Сучасні науковці вважають Фолкнера літературним реформатором, а суть
його реформи зводиться до того, що відмовившись від сюжету, від інтриги, динаміки і под., він
переніс дію на внутрішній, непередбачений у своїх порухах світ людської душі. У "Червоному листі"
негрові, який мав померти, не ліз у горло шматок їжі, він не міг примусити себе проковтнути і краплю
води. Це тільки виявляло стан його душі. Але виявляло різко й виразно. Негритянці Ненсі з новели
"Після заходу сонця" теж судилося померти, і вся її психологічна напруга, занепокоєння, страх
передаються не в діях, що могли б завадити фатальності долі, а у діалозі з дітьми – незвя’зному,
безладному, пустому.
Таким чином, ми поступово підійшли до питання техніки або ж прийомів оповіді, як одного з
наступних аспектів літературної композиції. "Категорія оповіді, – як зазначає Н. Тамарченко, – може
співвідноситись, з одного боку, із певними суб’єктами зображення та висловлення, а з іншого – із
різноманітними специфічними формами організації мовного матеріалу, як, наприклад, різні варіанти
діалогу та монологу, характеристика персонажа чи його портрет, "вставні" форми", – і виділяє
наступні композиційні форми прозового мовлення: розповідь, опис та характеристика [1: 279]. Кожна
із композиційних форм мовлення передбачає домінування певного типу точки зору, як уже
зазначалось, – це позиція того чи іншого персонажа, оповідача чи автора до зображеного у творі.
Очевидно, що при описовому типі композиційної побудови твору переважає просторова точка зору, а
розповідний або подієвий тип композиційної організації, навпаки, використовує переважно точку
зору часову; при характеристиці особливо важливою виявляється психологічна точка зору. Фолкнера
вважають сміливим експериментатором у цій галузі. Він намітив незвичайний синтез різних точок
зору, сукупність яких організовує композицію його новел, наділяючи їх істиною змістовою ємкістю.
Так письменник пересікає різні точки зору, звертаючись до такої композиційної форми мовлення, як
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діалог, потім надає простору “всебачення” через зовнішню точку зору, або ж занурюється у хвилі
найпотаємніших думок та переживань своїх героїв, вдаючись до внутрішнього монологу та “потоку
свідомості”. І таку віртуозну диференціацію точок зору ми спостерігаємо у межах художнього
простору окремої новели, що дає змогу автору наближати чи віддаляти читача від сцени дії, а також
розширювати та протиставляти різноманітні способи сприйняття.
Питання присутніх у художньому творі точок зору напряму пов’язане із питанням їх носіїв –
суб’єктів, що зображають чи говорять, тобто оповідачів. У новелах "І все буде чудово" та "Дядько
Віллі" – це діти; і в "Підпалі" дійсність так чи інакше подано крізь призму наївного дитячого
сприйняття. Іноді, однак, аспект, у якому розглядаються люди й світ, складніший. "Після заходу
сонця" – це спогади Квентіна Компсона про дитинство, до яких він повертається через п’ятнадцять
років. А "Справедливість" – це його ж розповідь, але зі слів старого Сема Фазерса, який так само чув
про обставини свого народження від індіанця – очевидця подій. У "Залицянні" пригоду змальовано в
подвійному заломленні: Чикасо переказує те, що колись розповідав його батько. Такий оповідний
лад, як вважає Д. Затонський, "не тільки урівнює всі часові поверхи, роблячи кожен з них однаково
допустимим, однаково ймовірним; він ще й релятивує будь-яку оцінку: адже вона не належить, не
може належати останньому оповідачеві, який цілком і повністю залежить від своїх інформаторів" [9:
17]. Отже, монтаж точок зору спричиняє гідний подиву стереофонічний та стереоскопічний ефект, що
вдихає життя, рух у картину Фолкнерового буття. І ми немовби розглядаємо її в кількох ракурсах
водночас.
Таким чином, у ході системного аналізу композиційної специфіки новелістики Фолкнера ми
розглянули деякі аспекти та компоненти літературної композиції в жанровій структурі новели в
цілому. Жанру новели, зокрема новелам американського письменника, де фокусом уваги є сюжет,
незвичайна подія, що зав’язується на драматичному конфлікті, все ж не властива екстенсивність у
зображенні дійсності та описовість, крім того подієві віхи новелістичного сюжету подаються не в
об’єктивному показі обставин, а рефлектовано – через переживання ліричного суб’єкта, що знаходять
своє втілення у внутрішніх монологах та "потоці свідомості". Тому новела саме завдяки своїй
сюжетно-композиційній структурі є найбільш пристосованою для вираження складних драматичних
колізій, пов’язаних з окремою долею людини.
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Семенюк О.В. Композиция жанровой структуры новеллы
(на материале новеллистки У. Фолкнера).
Статья посвящена рассмотрению такого литературоведческого феномена, как композиция, ее
компонентов и отдельных аспектов таких как, художественный конфликт, сюжетика, проблема
точки зрения. Рассматриваются также неоднозначные подходы к дефиниции термина в
научных кругах. На основе системного анализа "малой прозы" У. Фолкнера проведено исследование
композиционных особенностей его новел на базе жанровой и индивидуально-авторской парадигмы.
Semenyuk O.V. Composition of the genre structure of the short stories by W. Faulkner.
The article is devoted to the scientific determination of the literature term – composition, its components and
certain aspects such as fiction conflict, plot system, problem of the point of view. Various scientific
approaches to the concept are researched and the compositional peculiarities of the short stories by W.
Faulkner depending on the genre paradigm and individual author’s style are analysed.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ІНТЕРОГАТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ
Стаття присвячена аналізу основних прагматичних проблем перекладу англомовних інтерогативних
конструкцій українською мовою на прикладі творів дитячої літератури. У роботі визначається
семантика та функціональне спрямування питальних речень у процесі перекладу. Дослідження
висвітлює особливості перекладу інтерогативного висловлювання з огляду на принципи
"прагматичної інтерпретації".
Серед багатьох складних питань, які вивчає сучасне мовознавство, важливе місце займають
проблеми перекладу. Як відомо, процес перекладу не є простою заміною одиниць однієї мови
одиницями іншої мови. Навпаки, це складний процес, який включає в себе цілу низку операцій.
Проблема питальності є однією з центральних у сучасній лінгвістиці. Важливість вивчення
інтерогативних конструкцій визначається не тільки тим ключовим положенням, яке займає питання у
процесі комунікації, але й зв’язком проблеми питальності з багатьма іншими проблемами
мовознавства. Хоча важливість цієї теми є очевидною, прагматичні аспекти питального речення,
зокрема переклад та його проблеми, залишаються на сьогоднішній день маловивченими.
Як відомо, вимога комунікативно-прагматичної еквівалентності є однією з найголовніших вимог,
що висуваються до перекладу, адже вона передбачає відтворення комунікативного ефекту вихідного
тексту й тому зумовлює виокремлення саме того його аспекту, який є основним в умовах цього
комунікативного акту.
Слід зазначити, що серед трьох лінгвістичних параметрів англійського речення – синтаксичного,
семантичного і прагматичного – прагматичний параметр є найменш дослідженим, а прагматика
перекладу відіграє велику роль в комунікативному акті "джерело – перекладач – реципієнт".
Адекватний переклад неможливий за умов невідомої інтенції мовця, а також незнання особливостей
прагматичних значень англійського питального речення.
Актуальність обраної теми зумовлена недостатнім вивченням особливостей перекладу
англомовної літератури українською мовою і перекладу питальних конструкцій, зокрема, а також
сучасними вимогами до перекладу, коли йде мова не лише про передачу змісту оригіналу, але й про
оптимальне відтворення прагматичних характеристик тексту
Об’єктом дослідження є інтерогативні висловлювання у творах Дж.Ф. Купера "Останній з
могікан", Р. Дала "Чарлі та шоколадна фабрика", Г.Бічер Стоу "Хижина дядька Тома", а предметом –
специфіка перекладу таких речень з огляду на їх прагмалінгвістичні характеристики.
Мета цієї статті полягає в дослідженні прагматичних значень питальних речень, а також проблем
перекладу пов’язаних з ними.
Мовні одиниці (у роботі такими одиницями є питальні речення) здатні викликати певне оцінне
ставлення в адресата мовлення, яке пов’язане з їх відношенням до об’єктів дійсності. Прагматичні
проблеми перекладу виникають у зв’язку з неправильним розумінням перекладачем намірів автора
викликати у реципієнта певну реакцію. Наше дослідження становить великий не лише теоретичний,
але й практичний інтерес для граматики англійської й української мов та теорії і практики
перекладу, адже переклад таких речень у прагматичному аспекті тісно пов’язаний з їх граматичною
будовою, яка несе додаткові прагматичні значення, не виражені іншими мовними засобами.
Як багатоаспектне соціальне явище, мову потрібно досліджувати не тільки в плані осмислення її
внутрішньої структури, внутрішніх процесів функціонування і розвитку, а також процесів
відображення у ній матеріальної й духовної культури народу-носія.
Таким чином, завдання перекладу – це не тільки точне викладення змісту думок, що передаються
мовою оригіналу, а й відтворення засобами мови перекладу всіх особливостей стилю і форми
оригіналу. Саме це завдання відрізняє переклад від інших засобів передачі змісту, таких як переказ,
реферування тощо. Переклад має передати не лише те, що виражено оригіналом, але й те, як
виражено в ньому [1: 3-5].
Питальне речення – це модальний різновид речення, за допомогою якого мовець, використовуючи
спеціальні засоби, насамперед інтонацію та лексико-граматичні засоби, запитує про щось із метою
отримати інформацію [2]. Воно, як окремий клас речень, характеризується наявністю семантичної
структурної організації, яка має певні відмінності від інших типів речень. Так, від розповідних і
спонукальних питальні речення відрізняються насамперед: а) наявністю питальних компонентів;
б) специфічною питальною інтонацією; в) існуванням інформативного центру, який містить запит
інформації і за допомогою якого підкреслюється те, що для мовця є найбільш важливим [3: 16].
© Сітко А.В., 2007
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Питальні речення можуть виконувати в мовленні різні функції: вимоги, прохання, ствердження та ін.,
але основною функцією питальних речень є функція запиту необхідної інформації.
Коли мова йде про народи, які стоять на одному рівні культури, можна стверджувати, що всі ті
почуття, явища та думки, які відомі одному народу, відомі й іншим, а тому вони можуть бути
виражені засобами їх мови. Звідси виходить апріорно: 1) все, що можна виразити однією мовою,
можна передати й іншою і тому переклад можливий; 2) переклад-калькування неможливий, оскільки
часто характер однієї мови (побут, історія і под. певного народу) не відповідає характеру іншої мови
[4]. Наприклад: "Lord bless you! – I’m skeered to look at ye, Lizy! Are you tuck sick, or what’s come over
ye?" [5: 63] "Ой, лишенько! Та на тебе ж глянути страшно, Ліззі! Що з тобою таке? Може,
занедужала?" [6: 43]. У наведеному прикладі англійське складносурядне сполучникове речення при
перекладі на українську мову розбивається на два простих питальних речення.
У центрі уваги перекладача – передача ідейного змісту твору зі збереженням форми, як засобу
вираження цього змісту. Вимоги до перекладача поділяються на дві групи: вимоги, пов’язані з
розумінням тексту, що перекладається; вимоги, безпосередньо пов’язані з передачею зрозумілого [4].
Англійська та українська мова являють собою приклади двох різних типів мов – аналітичної та
синтетичної. Відомо, що в мовах з аналітичною будовою логіка мислення носія найяскравіше
виявляється у зовнішньому оформленні висловлювань, у граматичному навантаженні окремих
елементів, що створюють цілісну панораму повідомлення. У синтетичних мовах, навпаки, логіка
найчастіше виявляється у внутрішньому зв’язку в слові [7: 4].
Одним із сучасних питань теорії перекладу є вирішення проблеми перекладної еквівалентності,
співвідношення змісту оригіналу, перекладу та мовних засобів, які виражають цей зміст. У рамках
цієї проблеми досить цікавим є питання про передачу значень синтаксичних структур, що входять у
зміст оригіналу, тобто про типологію перетворень структури речення при перекладі. Вивчення
типології синтаксичних перетворень речення під час перекладу дозволяє встановити основні
тенденції в передачі синтаксичних значень. На думку І.В. Нешумаєва, збереження синтаксичних
значень саме по собі не є і не може бути завданням перекладача. Разом із тим аналіз перекладів
свідчить як про наявність у них різних типів синтаксичних перетворень, так і про існування тенденції
до синтаксичного паралелізму [8: 1]. При вирішенні будь-яких перекладацьких завдань, що не є
конкретно синтаксичними (лексичних, прагматичних та ін.), перекладач може нехтувати
синтаксичним значенням вихідної синтаксичної структури, тобто значенням як глибинної, так і
поверхневої структур. Будь-які зміни в синтаксичній структурі перекладу, в порівнянні з вихідною,
при збереженні глибинної структури речення можуть бути представлені як перекладацькі синтаксичні
трансформації. Усі типи синтаксичних трансформацій, що здійснюються в англо-українських
перекладах, поділяються на три групи: внутрішні, зовнішні та міжфразові [9: 8].
Звертаючись до запитання загального характеру, що є питальним реченням з інверсованим
порядком слів, мовець очікує від співрозмовника лише підтвердження чи заперечення думки, до того
ж стверджувальна або заперечна відповідь є для нього однаково ймовірною.
"Father", he said, "look at this paleface; a just man, and the friend of the Delawares. " "Is he a son of
Miquon? " "Not so; a warrior known to the Yengeese, and feared by the Maquas" [10: 369] "Ункас взяв
Соколине Око за руку й підвів до патріарха.
– Батько, – сказав він, – подивися на цього блідолицього: це справедливий чоловік і друг
делаварів.
– Він син мінгів?
– Ні, він воїн, якого знають інгізи та бояться макуаси" [11: 271].
У наведеному прикладі застосовано прийом так званої "нульової трансформації", завдяки тому, що
в іноземній мові (ІМ) та у мові перекладу існують паралельні синтаксичні структури і при цьому
зберігається комунікативна функція такого запитання (мовець очікує підтвердження або заперечення
своєї думки, причому обидва варіанта відповіді для нього однаково можливі).
"Have you had a quiet night?" said Heyward. "For myself, I believe sleep has got the better of my
vigilance." "All is yet still as midnight. Be silent, but be quick" [10: 76].
"А ніч пройшла спокійно? – запитав Гейворд. – Мою пильність скорив сон.
– Навкруги все тихо, як було опівночі. Збирайтеся мовчки, але поспішіть" [11: 60].
При перекладі цього питання, на початку речення додано препозитивну сполучникову частку а
задля передачі відтінку хвилювання та сумніву.
Загальні питальні речення з неінвертованим порядком слів звучать як некатегоричний підсумок
мовця щодо того, що було почуте або побачене ним раніше. Попередній контекст є тим
комунікативно-ситуативним ґрунтом, на якому визріває припущення. Наприклад: "We are then on an
island? " "Aye! There are the falls on two sides of us, and the river above and below" [10 63] "Отже, ми на
острові? Так, з обох сторін від нас клекочуть водоспади, а вгорі й внизу тече річка" [11: 50].

159

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 33. Філологічні науки

У цьому прикладі, за допомогою частки отже при перекладі виникає своєрідний підсумок щодо
побаченого мовцем, а завдяки питальній формі речення передається його прохання підтвердити свої
висновки.
Усім загальним питальним речення з неінвертованим порядком слів властива модальність у
зв’язку з особливостями їх комунікативної природи. Задля вираження питальності та передачі
різноманітних відтінків модальності при перекладі англійських загальних питальних речень
українською мовою вживають такі частки: чи, хіба, невже, що, як, га, ну тощо, адже "загальною
функцією усіх модальних часток є передача різноманітних відтінків суб’єктивної модальності, а
також вираження волюнтативного та емоційно-оцінного забарвлення" [1: 22]. Наприклад: "The Huron
mused a few moments, and then laying his hand on the rude bandages of his wounded shoulder, he said with
some energy: "Do friends make such marks?" [10: 113] "Трохи подумавши, він поклав руку на своє
поранене плече і запитав:
Хіба друзі залишають такі знаки?" [11: 86]. За допомогою частки хіба вносяться додаткові
емоційні відтінки, як-то: нерозуміння та осуду, що відповідає семантиці речення на ІМ.
"Would ‛La Longue Carabine’ cut one so light on an enemy?" [10: 113] "Невже Довгий Карабін завдав
би таку легку рану ворогу?" [11: 86]. У цьому реченні завдяки частці невже передається значення
сумніву.
"Do the Delawares crawl upon those they love like snakes, twisting themselves to strike?" [10: 113].
"А хіба делавари підповзають, як змії до тих, кого люблять, вибираючи момент для нападу?" [11: 86].
Препозитивна сполучникова частка а в поєднанні із часткою хіба, в цьому випадку передає
впевненість у протилежному.
Одним із підтипів загальних питальних речень є розділові питання. Такі питання складаються з
двох частин. При перекладі другої частини розділового запитання можуть з’являтися частки хіба, чи і
т.п. у поєднанні з запереченням не. Наприклад: "…We are talking of your pretensions to Miss Munro, are
we not, sir?" [10: 186] "…Адже ми говоримо про ваше бажання одружитися з міс Манро, чи не так?"
[11: 142].
Унікальність цих питальних конструкцій також полягає в тому, що вони можуть сприйматися
адресатом як спонукання, тому при перекладі українською мовою питальна конструкція може
змінюватися на наказову.
Комунікативне призначення спеціальних питальних речень полягає в отриманні нової інформації.
Саме питальні компоненти здатні позначати цілі категорії предметів, ознак та обставин, під які
можуть бути підведені різноманітні факти дійсності. Вони не називають осіб та предметів, але
вказують на них у формі запитання.
З поміж власне-питальних речень у комунікативно-функціональний тип окремо виділяються
альтернативні питальні речення, які виражають запит про одну чи більше інформацій, потенційно
закладених у структурі питального речення. Буквальна альтернатива у питальних реченнях із
зіставно-протиставним значенням зазвичай передається українською мовою альтернативним
питальним реченням, де члени альтернативи поєднуються розділовим сполучником чи. Наприклад:
"Name your intention, Magua," said Cora, struggling with herself to speak with steady calmness. "Is it to
lead us prisoners to the woods, or do you contemplate even some greater evil?" [10: 122] "Скажи, Магуа,
що ти збираєшся робити? – промовила Кора, намагаючись говорити твердо та спокійно. – Ти
хочеш відвести нас у ліси, як полонених, чи ти задумав якесь ще більше зло?" [11: 92].
При перекладі таких структур українською мовою альтернативні питальні речення можуть
замінюватися на загальну питальну конструкцію. Але такі речення можуть бути перекладені також і
альтернативним питанням зі значенням протиставлення, одна альтернатива яких містить заперечну
частку ні. "Will we get away, or not?" [10: 84] "Ми вирушаємо чи ні?" [11: 78].
Правильна побудова фрази дозволяє виділити у тексті оригіналу, що перекладається, головне – те,
що можна назвати по-різному: "центром комунікації", "логічним присудком", "наголошеним
елементом". Поряд із цим вибір коректної структури речення дозволяє також виявити питальні
елементи і максимально зберегти сам стиль твору, що перекладається.
З точки зору перекладу речення поділяються на такі: 1) що перекладаються дуже близько до
тексту; 2) що перекладаються за допомогою зміненого порядку слів; 3) що потребують при перекладі
часткової синтаксичної та лексичної зміни; 4) що потребують повної як синтаксичної, так і лексичної
перебудови; 5) особливо складні речення.
1. Речення, які перекладаються майже дослівно, зустрічаються рідко. Це переважно речення
розповідного характеру, де немає різко вираженого наголосу на якомусь окремому елементі.
Наприклад: "George, is it you? How you frightened me!" [5: 27] "Джордже, це ти? Як ти мене злякав!"
[6: 19].
2. Друга категорія – це речення, які потребують у перекладі зміни місцями відповідних
компонентів оригіналу за умов збереження еквівалентних слів. Це речення переважно
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інформаційного характеру, в яких чітко акцентується той чи інший компонент речення. Наприклад:
"Didn’t he come there yesterday?" [5: 61] "Хіба він вчора не приходив туди " [6: 42].
3. До третьої категорії речень, що потребують при перекладі часткових змін в лексиці й
синтаксисі, відносяться головним чином інвертовані речення (зі зміненим порядком членів). У зв’язку
з цим необхідно зупинитися на проблемі інверсії з позиції перекладу.
Як відомо, мова виконує дві функції: комунікативну та експресивну. Мовець або повідомляє щось
(комунікативна функція), або виражає своє емоційне відношення щодо того чи іншого явища
(експресивна функція). Засобом останньої, в першу чергу, слугує емфатична інверсія, тобто зміна
звичайного порядку слів у реченні з метою виділення якогось елемента чи надання всьому
висловлюванню особливої виразності. "No longer was it possible to suffer pain?" [5: 41] "Більше не було
вже ніякої можливості терпіти біль!" [6: 30]. Тут у англійському питальному реченні
використовується інверсія для значного посилення емоційності.
4. Речення четвертого типу – це ідіоматичні речення, в яких сполучення компонентів носить
немотивований характер. Наприклад: "So she would," said Andi; "but can’t ye see through a ladder, ye
black nigger?" [5: 73] "Воно то так, – сказав Енді. – Та невже ти не бачиш нічого далі свого носа,
чорний ти недотепо?" [6: 50].
Отже, для адекватного перекладу такого речення слід цілком відійти від його структури і
лексичного оформлення, повністю зрозуміти імпліцитну думку та відтворити її засобами рідної мови
в найбільш адекватній формі.
5. Нарешті, речення п’ятого типу – складні у всіх відношеннях, тобто довгі, заплутані,
перевантажені деталями та підрядними реченнями. При перекладі доводиться перебудовувати їх
синтаксис, замінювати цілі вирази, або ж розбивати всю фразу на окремі речення і т. п. [4].
При перекладі таких речень з англійської мови українською рекомендовано розподіляти їх на
змістові групи з метою кращого формулювання думки, або здійснювати структурні перетворення,
враховуючи граматичні особливості англійської та української мов [12: 11].
Прагматичне значення є ознакою кожного речення, адже без нього речення не існує як одиниця
синтаксису. Так, риторичне запитання, яке поєднує прагматичні значення питання і ствердження, є
ввічливою формою вираження думок мовця. Наприклад: "This gum," Mr. Wonka went on, "is my latest,
my greatest, my most fascinating invention! It’s a chewing-gum meal! It’s… it’s… it’s…that tiny little strip of
gum lying there is a whole three-course dinner all by itself!" – "What sort of nonsense is this?" said one of
the fathers [13: 162] "Ця жуйка, – вів далі містер Вонка, – мій найновіший, найвидатніший,
найгеніальніший винахід! Це жувальна гумка, що замінює харчі! Це... це... це... оця крихітна
смужечка гумки, що тут лежить, дорівнює повноцінному обіду з трьох страв! – Що за нісенітниця?
– обурився чийсь батько" [14: 143].
Допоміжні елементи типу you know, you see, I wonder, що виконують сполучну функцію в
мовленні та знижують категоричність стверджувального або питального речення. Форми умовного
способу виражають бажання, можливість, ймовірність здійснення дії. Дуже часто вони функціонують
як етикетні формули ввічливості, коли мовець намагається не нав’язувати адpесату свою думку. В
англійській мові такі форми також широко вживаються для вираження непрямого спонукання.
Наприклад: "Oh, wouldn’t it be wonderful if I found the third Golden Ticket inside it?" Charlie said [13:
52]. "Ох, як було б чудово, якби я знайшов там третій Золотий Квиток! – розмріявся Чарлі" [14: 42].
У кожному мовленнєвому акті здійснюється реалізація інтенції комунікантів різноманітними
засобами. У прямих формах вираження прагматичних значень особливу роль відіграє лексика,
зокрема лексичне значення слова, що представляє інтенцію мовця у відкритій формі. Серед
імпліцитних способів вираження прагматичного змісту велике значення має взаємозв’язок одиниць
тексту, який розкриває прихований зміст комунікативної спрямованості [15: 91]. У діалогічному
мовленні комунікативний зміст питального речення змінюється. Таким чином, тут ми маємо
можливість виділити не тільки непрямі способи вираження прагматичних значень, але й імпліцитні.
До засобів передачі прагматичних значень належать
1. Непрямі засоби:
–
стилістична транспозиція синтаксичних одиниць, коли підрядне за формою речення
стає засобом вираження емфатичного ствердження;
–
питально-заперечні речення можуть також виражати емфатичне ствердження.
Наприклад: "I knew he was famous, Grandpa Joe, and I knew he was very clever…" "Clever!" cried
the old man. "He’s more than that! He’s magician with chocolate! He can make anything – anything he
wants! Isn’t that a fact, my dear?" [13: 20] "Я знаю, дідуню Джо, що він відомий, і знаю, що він
дуже вмілий…Умілий? – вигукнув старенький. – Це не те слово! Він просто чарівник! Він робить
з шоколадом усе – усе, що забажає! Правда ж, дорогенькі?" [14: 15].
питальні речення типу How can N V, які вживаються у відповідному контексті для вираження
подиву, осуду, негативної оцінки, якісної характеристики або дій суб’єкта. Наприклад: "Take it!"
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shouted Mr. Wonka, growing more and more excited. "How can you take it? " asked Mike Teavee,
laughing. "It’s just a picture on a television screen!" [13: 220] "Беріть! – закричав містер Вонка,
збуджуючись дедалі більше. – Як же його взяти? – зареготав Майк Тіві. – Це ж тільки картинка на
телеекрані!" [14: 199].
У прикладі питальне речення моделі How can N V ("How can you take it?") виражає надзвичайний
подив мовця, але він вже знає відповідь на своє запитання: "How can you take it? It’s just a picture on a
television screen!" = "You can’t take it because it’s just a picture on a television screen".
2. До імпліцитних способів передачі прагматичного значення належать:
·
сематична корелятивність двох речень у тексті, яка вказує на невиражений констатив.
Наприклад: "Holy mackerel!" cried Mr. Teavee. "You mean we might have a collision?" "I’ve always been
lucky so far," said Mr. Wonka [13: 212] "Сто чортів у печінку! – вигукнув пан Тіві. – Тобто ми можемо
зіткнутися? Досі мені завжди щастило, – підбадьорив його містер Вонка" [14: 191].
У цьому прикладі слід звернути увагу на те, що невиражена позитивна відповідь на питання мовця
компенсується вживанням речення, що виражає загальні характерні ознаки ситуації, що описується,
не виключаючи тих ознак, що містяться у запитанні адресата ("I’ve always been lucky so far"). Така
ситуація абсолютно точно повторюється і у перекладі, що не спричиняє особливих проблем під час
перекладацького процесу (Досі мені завжди щастило).
·
репліка у відповідь на спонукання мовця, якщо адресат уникає прямої відмови виконати
імперативну дію, послухатись поради, якщо він відмовляється прийняти запрошення. Наприклад:
"Very well, Wonka," he said importantly, taking out a wallet full of money, "how much d’you want for one of
these crazy squirrels? Nave your price." "She can’t have one" Mr. Wonka answered" [13: 136] "Так, Вонко,
– солідно проказав він, витягуючи натоптаного грішми гаманця, – скільки хочете за свою скажену
білку? Назвіть ціну." – "Вони не продаються, – відповів містер Вонка. – Їй білка не дістанеться" [14:
12].
У такому випадку адресат уникає прямої відмови, репліка містить не відповідь на запитання, а
результат відмови (She can’t have one). У перекладі з метою збереження прагматичної інтенції автора,
вводиться додаткове речення, фактично – відповідь на питання адресата (Вони не продаються).
Таким чином, у перекладі бачимо яскравий приклад підсилення категоричності відмови. Вважаємо,
що у цьому контексті така інтерпретація досить доречна.
Отже, для адекватного перекладу англійських інтерогативних конструкцій перекладачеві
необхідно добре розуміти їх прагматичні значення, які можуть мати синкретичний характер і
реалізовуватись у прямих, непрямих і прихованих формах номінації. Питання про переклад
інтерогативів зі збереженням їх прагматичних значень унаслідок своєї спірності є великим полем для
проведення найрізноманітніших досліджень, оскільки дати повний і абсолютний перелік прийомів
перекладу питальних речень неможливо. У роботі перераховані й розглянуті найбільш вживані
способи. Однак унаслідок прагматичної мобільності англійських питальних речень, їх здатності
переходити в область констативів, спонукальних висловлювань прийоми передачі запитань у мову
перекладу можуть видозмінюватися.
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Ситко А.В. Особенности перевода английских интерогативных конструкций.
Статья посвящена анализу основных прагматических проблем перевода английских интерогативных
конструкций на украинский язык на материале произведений детской литературы. В работе
определяется семантика и функциональная направленность вопросительных предложений в
процессе перевода. Исследование освещает особенности перевода интерогативных высказываний,
учитывая принципы"прагматической интерпретации".
Sitko A.V. Peculiarities of English interrogative utterances’ translation.
The article deals with the main peculiarities of interrogative constructions’ translation from English into
Ukrainian based on literature for children. The semantics and functional trend of the interrogative sentences
in the process of translation is stressed on in the article. The investigation discovers the peculiarities of the
English interrogative utterances’ translation referring to the principles of "the pragmatic interpretation".
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УДК 81'367
С.К. Топачевський,

викладач
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
ФОРМАЛЬНО НАДМІРНІ БУДОВИ ЯК ПРОЯВ КОНФЛІКТНО СПРЯМОВАНИХ
СТРАТЕГІЙ МОВЛЕННЯ ЖІНОК
У статті розглядається роль формально надмірних мовленнєвих засобів у жіночому мовленні при
реалізації стратегій конфліктної взаємодії. Виявлено типові тактики з використанням формально
надмірних будов, а також характерні для жіночого мовлення синтаксичні структури, що
характеризуються перенасиченням плану змісту.
Гендерні дослідження кінця ХХ початку ХХІ століття відходять від бінарних опозицій та
універсальних тверджень щодо поведінки жінок та чоловіків [1]. Лінгвісти (М.Д. Городнікова,
О.А. Земська, М.А. Китайгородська та ін.) приходять до єдиної думки, що розходження в моделях
чоловічої/жіночої мовленнєвої поведінки проявляються нерегулярно і гендер не є визначальним
фактором комунікації, тобто не проявляється в кожному мовленнєвому акті [2]. Встановлено, що одна
людина в різних комунікативних ситуаціях може проявляти різну мовленнєву поведінку, а вивчення
комунікації осіб однієї статі, але різного соціального й професійного статусу також виявило ряд
розходжень [3]. Сьогодні вважається, що гендерні особливості повинні розглядатися в комплексі з
такими критеріями як статус, вік, етнічна та соціальна приналежність, рівень освіти, професія,
ситуативний контекст та ін., а також з урахуванням ситуації в суспільстві, що постійно змінюється [2;
4].
Разом із тим, наука не заперечує існування деяких стильових особливостей, властивих переважно
чоловікам або переважно жінкам у рамках чітко окресленої ситуації спілкування, тобто у певних
ситуаціях мовленнєвого спілкування вплив гендера проявляється в наданні переваги одним прийомам
мовленнєвої поведінки і блокуванні інших. Причини таких особливостей пояснюються
особливостями психічного складу комунікантів, їх характеру, професії, ролі в соціумі (О.А. Земська,
М.А. Китайгородська) [2].
Г.Є. Крейдлін стверджує, що варто говорити не про гендерні відмінності, а про два стилі
комунікативної поведінки – чоловічий (маскулінний), який переважає у представників чоловічої статі
та жіночий (фемінінний), який переважає в жінок. Визначаючи особливості зазначених стилів, автор
зазначає, що існуючі гендерні комунікативні стереотипи необхідно співвідносити саме з цими
стилями, а не з біологічною статтю. Жіночий комунікативний стиль характеризується, серед інших,
такими гендерними комунікативними стереотипами, як більша комунікативна чутливість жінки у
порівнянні з чоловіком, менша комунікативна агресивність жінок та більша емпатійність у жінок [5].
Актуальним є, на нашу думку, дослідження конфліктно спрямованої поведінки, яка реалізуться
жінками, адже більш дослідженою є жіноча ввічливість та кооперація. Так Дж. Холмс пояснює вищу,
в порівнянні з чоловіками, ввічливість жінок тим, що вони приділяють більше уваги емоційному
аспекту висловлень, а ввічливість Дж. Холмс розглядає в широкому сенсі, як вияв турботи до
почуттів інших. Автор робить висновки, що жінки схильні частіше ніж чоловіки вдаватися до
позитивної ввічливості, тим самим стверджуючи, що висловлення жінок виявляють увагу до почуттів
співрозмовника частіше і більш відкрито, ніж висловлення чоловіків [1].
У своїх працях Дж. Холмс (Holmes, 1998) формулює результати досліджень у формі
соціолінгвістичних універсалій. Серед них у цій статті, ми вважаємо за необхідне виділити такі:
1. Чоловіки та жінки виробляють різні моделі використання мови.
2. Жінки фокусуються на емоційних функціях комунікації частіше за чоловіків.
3. Жінки використовують лінгвістичні (лінгвальні) засоби задля підкреслення спільності
(солідарності) частіше за чоловіків.
4. Жінки намагаються взаємодіяти у такі способи, які підтримують і збільшують спільність
(солідарність).
5. Жінки стилістично більш гнучкі, ніж чоловіки [6].
Конфлікно спрямовану поведінку ми розуміємо як таку, яка реалізується у певних стратегіях і
тактиках, коли розглядаємо конфліктну поведінку в порушенні принципів ввічливості теорії БраунЛевінсона [7], у реалізації авторитарних комунікативних стратегій [8], дисоціативно-спрямованих
стратегій [9: 5-9].
Мета статті полягає у виявленні ролі експлікаційних моделей (формально надмірних будов)
англійського колоквіального синтаксису в реалізації конфліктно спрямованих стратегій мовлення
жінок.
© Топачевський С.К., 2007
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Термін "експлікаційні моделі" (ЕМ) введений Л.І. Павленко для позначення формально надмірних
синтаксичних структур, що характеризуються перенасиченням плану змісту для реалізації певної
комунікативної мети [10: 3-4]. Автором розглядаються такі моделі:
1) ЕМ розчленування синтаксичної структури висловлення, основними проявами яких є розчленування
потенційно простого поширеного речення, розчленування потенційно складнопідрядного речення,
розчленування потенційно складносурядного речення;
2) ЕМ розширення синтаксичної структури висловлення, які
реалізуються за допомогою
постпозитивних сегментованих компонентів (ПСК) та плеонастичних елементів (повтори,
апелятивні елементи, вигукова індикація питальності, експлетиви і перифрастичні твердження);
3) ЕМ розширення структури репліки розглядаються як засоби модифікації структури діалогу, і
представлені питально-відповідною побудовою репліки та псевдоінформативним перепитуванням.
Л.І. Павленко зазначає, що комунікативні функції ЕМ як засобу мовленнєвого впливу
демонструють взаємозв’язок із позамовними чинниками. При актуалізації в мовленні такі моделі
виконують аргументативну та модально-оцінну функції, причому характерним є синкретизм названих
функцій [10: 3-4].
ЕМ розчленування потенційно синтаксичного цілого розглядається нами у прикладах (1), (2), (3).
(1) "…if he doesn’t stop using the drug then he will almost certainly go to jail or even kill himself with an
overdose." "So Rickie Crowninshield is an irresponsible idiot … you can’t run the society on the assumption
that everyone is a retard, and you have to accept that there will be casualties in a free society. If you’re so
intent on keeping the young alive then why don’t you ban rock climbing? Or surfing? Or motorcycles? Or
alcohol? …" (В. Cornwell).
Адресат (Елен) не погоджується з думкою свого друга, що наркоману (Ріккі) треба допомагати
подолати свою залежність і наводить за допомогою ЕМ розчленування багато речей, які так само
небезпечні на її думку як і наркотики. Розчленовані елементи є потенційними прямими додатками;
вони відтворюються в мовленні по мірі того, як вони спадають мовцю на думку і виконують роль
посилення незгоди та негативної оцінки думок адресанта, що, згідно з теорією ввічливості БраунЛевінсона, є актом, який загрожує позитивній самооцінці адресата [7].
У прикладі (2) агресія спрямована на предмет розмови – брата Беніти, який втратив сімейні гроші і
який знаходиться в сусідній кімнаті й все чує.
(2) "BENEATHA. The insurance money. My brother gave it away. ASAGAI. Gave it away? BENEATHA.
He made an investment! With a man even Travis wouldn’t have trusted with his most wornout marbles"
(L. Hansberry).
Розчленування потенційно складнопідрядного речення посилює контраст його двох частин і
робить критику особливо сильною. Згідно з теорією ввічливості Браун-Левінсона це є акт загрози
позитивній самооцінці, в цьому випадку слухача, а не адресата.
Негативна оцінка у прикладі (3), як і у прикладі (2), направлена на слухача, а не на адресата.
Подруга слухача (Ніка) негативно оцінює його у розмові з їхнім другом (Сессі).
(3) "A proctologist is an asshole doctor, Thessy dear," Ellen explained, then gave me a smile that would
have frozen the heart out of a blast furnace. "Or in Nick’s case," she added loudly, "a brain surgeon"
(В. Cornwell).
У четвертому прикладі розглядається ЕМ розчленування потенційно синтаксичного цілого в
контексті діалогічної єдності. Характерною для таких випадків є спільність думок комунікантів [11:
73], проте в цьому прикладі викорисання адресатом (Мілдред) такої формально надмірної будови
розглядається як конфліктна тактика.
(4) "AUNT. Yes, for a fresh pose I have no doubt you would drag the name of Doughlas in the gutter!
MILDRED. From which it sprang. Good-by Aunt. Don’t pray too hard that I fall into the fiery furnace.
AUNT. Poser! " (E. O’Neill).
Племінниця Мілдред не погодилать вдягти старе пальто, щоб не забруднити своє біле плаття в
котельні корабля, куди вона збирається на екскурсію. Тітка називає її "позером" і каже, що вона
зганьбить честь їх імені, на що Мілдред відповідає, що сім’я і походить з низів суспільства. Таким
чином адресат (Мілдред) вдало отримує перевагу над співрозмовником, доповнюючи речення тим,
що той не мав на увазі й не хотів згадувати.
Кількість прикладів з ПСК як ЕМ розширення синтаксичної структури висловлення дає піставу
стверджувати, що використання цієї формально надмірної будови є типовим при реалізації жінками
конфлікних стратегій.
У наступному прикладі викорисання ПСК-модальної оцінки (the fool) є дієвою тактикою
негативної оцінки поглядів та переконань співрозмовника.
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(5) "MRS. JOHNSON. … You sure one proud-acting bunch of colored folks. Well – I always thinks like
Booker T. Washington said that time – "Education has spoiled many a good plow hand" – MAMA. Is that
what old Booker T. said? MRS. JOHNSON. He sure did. MAMA. Well, it sounds just like him. The fool"
(L. Hansberry).
Постпозитивний характер цієї ЕМ відіграє в цьому прикладі важливу роль, адже реакція адресата
(Мами) на образу, нанесену всій родині, видається м’якою. Початок відповіді змушує адресанта
(Міссіз Джонсон) повірити в свою перевагу допоки адресат не закінчує репліку. Несподіваність в
такому контексті посилює образу, яка виражається у прямій формі й у контексі теорії ввічливості
Браун-Левінсона розглядається як поведінковий акт загрози позитивній самооцінці адресата [7].
У шостому прикладі ПСК використовуються як засоби ведення конфлікту.
(6) "ASAGAI. Children see things very well sometimes – and idealists even better. BENEATHA. I know
that’s what you think. Because you are still where I left off. You with all your talk and dreams about Africa!
You still think you can patch up the world. Cure the Great Sore of Collonialism – with the Penicilin of
Independence - ! " (L. Hansberry).
У ПСК-модальної оцінки You with all your talk and dreams about Africa! виражається негативна
оцінка адресата (Асагаі), яка контрастує з позитивною оцінкою адресантом (Беніта) себе. ПСКконкретизація (Cure the Great Sore of Collonialism – with the Penicilin of Independence) – адресант
прямо глузує з адресата. Обидві ЕМ є актом прямого вираження негативу без пом’якшуючих засобів,
що загрожує позитивній самооцінці адресата [7].
Наступний приклад демонструє використання ПСК-конкретизації для посилення тактики іронії,
розрахованої на провокування конфлікту. Я.О. Бондаренко розглядає іронію як одну із можливих
тактик конфліктної стратегії [12: 8].
(7) "[Beneatha sits on alone. Presently Walter enters from his room and starts to rummage through
things, feverishly looking for something. She looks up and turns in her seat] BENEATHA [hissingly]. Yes –
just look at what the New World hath wrought!... Just look! There he is! Monsieur e petit bourgeois noir –
himself! There he is – Symbol of a Rising Class! Entrepreneur! Titan of the system! /…/ Did you see yourself
ont that Great Day sitting down at the Conferece Table, surrounded by all the mighty bald-headed men in
America? All halted, waiting, breathless, waiting for your pronouncements on industry? Waiting for you –
Chairman of the Board! …" (L. Hansberry).
Використання експлетивів як формально надмірних будов розширення синтаксичної структури
висловлення зумовлено сильними негативними почуттями в жінок і використовується ними у
конфліктно спрямованих стратегіях, що відрізняється від вживання чоловіками цієї формально
надмірної будови. У чоловічому мовленні експлетиви використовуються як у негативних, так і
позитивних стратегіях ("Forget it. You would have done the same for me." "You’re damn right I would, but
it’s something I’ll never forget …" (J.H. Chase).
(8) "Why the hell did you say no?" Ellen demanded angrily (В. Cornwell).
Експлетив "hell" перетворює запитання на явну критику дій адресата.
Експлетив "damn" у десятому прикладі використовується у складі стійкого дієслівного
словосполучення. Поведінка співрозмовниці двох чоловіків розглядається нами в цьому прикладі як
авторитарна. П.Г. Крючкова, досліджуючи авторитарний дискурс, зазначає, що основними ознаками
авторитарної мовленнєвої поведінки є "ілокуція адресанта, спрямована на пригнічення, домінування
та тиск, порушення ним комунікативних норм, властивих тій чи тій комунікативній сфері,
авторитетність комуніканта, наявність вербальних маркерів авторитарного дискурсу, які є мовним
втіленням ілокутивної мети авторитарного комуніканта" [8: 4].
Беручи ілокутивну мету комуніканта за критерій, авторитарні стратегії поділяються на:
1) авторитарне домінування;
2) авторитарний тиск – вплив на адрасата з метою змусити його виконати небажані для нього дії
(тактики наказів, погроз, звинувачень);
3) авторитарне маніпулювання – психологічний вплив на адрсата, що має на меті виникнення у
нього намірів, які не збігаються з його бажаннями (тактики з використанням імплікацій, неправди або
шантажу) [8: 6].
(9) "Doesn’t he work here anymore? Have I got to do all the work?" "Look, honey," Jenson said
pleadingly, "he’s on night shift…" "I don’t give a damn what he’s on." To me she said, "Go in and clear the
dishes!.." (J. Chase).
У наведеному прикладі жінкою використоується стратегія авторитарного домінування, яка
виділяється П.Г. Крючковою як одна із стратегій авторитарного дискурсу [8: 4].
Десятий приклад демонструє використання експлетивів у конфлікті двох подруг, одна з яких дуже
обурена діями іншої, що видно у використанні одразу двох експлетивів (hell; goddamn) у висловленні.
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Ці ЕМ допомагають виразити негативну оцінку дій адресата, яка взяла в аеропорт соду, яку служба
безпеки прийняла за наркотики.
(10) "MARGARET-ELIZABETH. … I can’t figure out why in the hell you brought that stuff in the first
goddamn place! LIZZIE: There’s no need to get nasty, Margaret. … I never travel without baking soda –
never" (E. Jackson).
У одинадцятому прикладі адресант (Беніта) критикує реакцію свого друга (сміх) на її слова.
(11) "BENEATHA. … I’m not interested in being someone’s little episode in America or – one of them!
[Asagai has burst into laughter again] That’s funny as hell, huh? ASAGAI: It’s just that every american girl I
have known said that to me" (L. Hansberry).
Використовуючи експлетив (as hell) та вигукову індикацїю питальності (huh) адресант підкреслює
іронічність свого висловлення та критику дій співрозмовника [7].
Використання вигукової індикації питальності характерне для вираження іронії в рамках
конфліктної стратегії, як у наступному прикладі, в якому адресантом висловлюється також погроза та
образа. Саме образа в нижченаведеному прикладі реалізується апелятивними елементами (nasty
minded hag; poison ivy).
(12) "So it was my good friend Irma who told you all those lies, huh?" "Right." /…/ "Get out! Get out of
here before I break your arm, you nasty minded hag! First you tried to strong-arm me, and when that didn’t
work you decided to break up the beautiful friendship between me and my good friend Irma. Well, that’s not
going to work, either, poison ivy!" (C. Bwown).
Повтори, як ЕМ розширення синтаксичної структури висловлення, також використовуються
жінками у мовленні в конфліктних ситуаціях. Тринадцятий приклад демонструє повтор спрямований
на глузування і критику дій адресата (Ліззі), що є поведінковим актом, який погрожує позитивній
самооцінці адресата [7].
(13) "MARGARETH-ELIZABETH. If you want them (the birds) to start living with us… LIZZIE. I forgot!
MARGARETH-ELIZABETH. [Imitating Lizzie] "I forgot, I forgot, I forgot" (E. Jackson).
Наступний приклад є тактикою докору у конфліктній стратегії. Мовець висловлює незадоволення
своєю дочкою, дії якої призвели до втрати грошей та надій. Повтор загострює увагу адресата (дочки)
на негативному результаті.
(14) "AMANDA. /…/ Fifty dollars tuition, all of our plans - my hopes and ambitions for you – just gone
up the the spout, just gone up the spout like that" (T. Williams).
Приклади ЕМ розширення синтаксичної структури висловлення за допомогою перифрастичного
твердження не були зафіксовані нами в реалізації конфліктних стратегій у мовленні жінок, що
свідчить про нетиповість цієї ЕМ в такому контексті.
ЕМ розширення структури репліки за допомогою питально-відповідної побудови репліки
представлена в рамках конфліктних стратегій у жіночому мовленні. У п’ятнадцятому прикладі
питально-відповідна побудова репліки зустрічається у тактиці докору в рамках конфліктно спрямованої
стратегії. У шістнадцятому прикладі адресант виражає негативні емоції. Згідно з Л.І. Павленко, в такій
побудові репліки закладений великий емоційно-експресивний потенціал, в цих прикладах він
негативний. У зв’язку з цим шістнадцятий приклад можна розглядати як створення мовцем надзвичайно
емоційної атмосфери, що, як зазначає В.І. Карасик, розглядається в теорії Браун-Левінсона як
поведінковий акт ігнорування гідності співрозмовника [7].
Особливості цієї ЕМ у п’ятнадцятому прикладі полягає в тому, що питання направлено на адресата,
а відповідь негативно характеризує адресата. У шістнадцятому прикладі питання спрямовано
адресантом до самого себе.
(15) "LAURA: You’re always quick enough to find fault. You don’t seem to know whe you’re lucky. You
come back at night and find your home well cared for and me slaving over a hot dinner, and do you ever say
a word of thanks? No, all you can think of is finding fault" (Ch. Morley).
(16) "AMANDA. /…/ The effort, the preparations, all the expense! The new floor lamp, the rug, the
clothes for Laura! All for what? To entertain some other girl’s fiancé! " (T. Williams).
ЕМ розширення структури репліки за допомогою псевдоінформативного перепитування є однією з
найтиповіших для жіночого конфліктного мовлення. Тактика непогодження з думкою адресанта або
негативної оцінки змісту висловлення є найхарактернішою для цієї формально надмірної будови, що
добре видно у прикладах (17), (18), (19).
(17) "He’s an honest man, and there aren’t too many of those in politics." "Honest? For God’s sake,
Nick, he graduated from Yale Law School! ..." (В. Cornwell)
Типовим для цієї ЕМ є перетворення питального речення в окличне, що зумовлено сильними
негативними емоціямиа адресата. Ілюстративний матеріал дає змогу стверджувати, що для жіночого
конфліктного мовлення це є теж типовим (приклади (18), (19).
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(18) "TOM. Man by instinct a lover, a hunter, a fighter, and none of those instincs are given much play at
the warehouse! AMANDA. Man is by instinct! Don’t quote instinct to me! Instinct is something that people
have got away from! " (T. Williams).
(19) "GEORGE. /…/ Let’s face it, baby, your heritage is nothing but a bunch of raggedy-assed spirituals
and some grass huts! BENEATHA. GRASS HUTS! See there … you are standing there in your splendid
ignorance talking about people who were the first to smelt iron on the face of the earth! " (L. Hansberry).
У двадцятому прикладі псевдоінформативне перепитування вживається у тактиці іронії
конфліктно спрямованої стратегії.
(20) "RUTH [anxiously, with frightened eyes]. You didn’t say nothing bad to him, did you? BENEATHA.
Bad? Say anything bad to him? No – I told him he was a sweet boy full of dreams and everything is strictly
peachy keen, as the ofay kids say! " (L. Hansberry).
За допомогою вираження негативних емоцій, відбувається ігнорування гідності близької
адресантові (Рут) людини. Особа про яку йдеться у розмові – чоловік Рут і брат Беніти, але жінка
ставиться до чоловіка набагато краще ніж сестра. У цьому випадку репліка адресата (Беніти) непрямо
направлена на конфлікт з адресантом, адже іронічне перепитування (яке містить ПСК-конкретизації)
критикує турботливе ставлення адресанта до об’єкта розмови.
Насупний приклад ілюструє погрозу, яка підсилюється псевдоінформативним перепитуванням.
(21) "MRS. CHEVELEY. … And it is not for you to make terms. It’s for you to accept them. Supposing
you refuse – SIR ROBERT CHILTERN. What then? MRS.CHEVELEY. My dear Sir Robert, what then? You
are ruined, that is all! " (O.Wilde).
Реактивна репліка адресанта (Міссіз Чівлі) свідчить про лідерство у діалозі, що дозволяє будувати
своє мовлення таким чином.
Аналіз зібраного ілюстративний матеріалу дає нам можливість стверджувати, що формально
надмірні будови відіграють роль посилення конфліктно спрямованих стратегій жіночого мовлення.
Нами виявлено використання ЕМ
переважно у стратегіях прямого вираження змісту без
помягчуючих засобів, які спрямовані на негативну оцінку дій або думок співрозмовників, що за
теорією ввічливості Браун-Левінсона розглядається як порушення позитивної та негативної
ввічливості. Характерними тактиками є незгода, критика, іронія, менше використовуються погрози та
образи. Стратегії авторитарної поведінки майже не представлені в жіночому конфліктному мовленні,
що може пояснюватися соціальною стереотипною обумовленістю позиції жінки у суспільстві.
ЕМ розширення синтаксичної структури висловлення за допомогою різних видів ПСК, зокрема
ПСК-конкретизації та ПСК-модальної оцінки, та ЕМ розширення структури репліки за допомогою
псевдоінформативного перепитування є найбільш типовими для мовлення жінок у конфліктах.
Перспективи дослідження ми вбачаємо у дослідженні ролі формально надмірних будов у
реалізації кооператвних / неконфліктних стратегій, в мовленні жінок, а також у чоловічому
конфліктному і неконфліктному мовленні.
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Топачевский С.К. Формально избыточные структуры как проявление конфликтно направленых
стратегий речи женщин.
В статье рассматривается роль формально избыточных речевых средств в женской речи при
реализации стратегий конфликтного взаимодействия. Установлены типичные тактики с
использованием формально избыточных структур, а также характерые для женской речи
синтаксические структуры, которые характеризуються перенасыщением плана содержания.
Topachevskiy S.K. Formally redundant structures as a means of conflict strategies
manifestation in the speech of women.
The role of formally redundant structures in the speech of women is examined in the article, in particular the realisation of conflict strategies. Typical tactics with the usage of formally redundant structures, as well
as typical formally redundant structures are ascertained.
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ВІДТВОРЕННЯ АНГЛОМОВНИХ АВІАЦІЙНИХ ТЕРМІНІВ:
ФОРМАЛЬНО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА СЕМАСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ
Стаття присвячена формально-семантичному та семасіологічному аспектам відтворення
англомовних авіаційних термінів в українських перекладах. Авіаційна терміносистема розглядається
як система однослівних і складних термінів, пов’язаних між собою формально-семантичними
парадигматичними відносинами. У дослідженні висвітлено проблеми відтворення морфосинтаксичної структури багатокомпонентних термінів.
У більшості сучасних мов найчисленнішою і найрухливішою частиною словникового складу є
термінологічна лексика, постійний розвиток та збагачення якої є необхідною умовою та прямим
наслідком прогресу в тих галузях діяльності людини, з якими ця термінологія пов’язана. Нині
переважну частину лінгвістичного фонду становить фахова лексика, що інтенсивно розвивається та
активно взаємодіє з іншими шарами лексики, насамперед – загальновживаної. Розвиток
термінологічної лексики відбувається за загальними правилами мовного розвитку, адже термінологія
входить до складу лексики української мови як підсистема.
Переклад фахової лексики становить основу наукового перекладу, є важливим засобом
міжкультурної комунікації і постійно привертає увагу дослідників. Окремо та в поєднанні з іншими
мовознавчими проблемами різні аспекти перекладу термінів (етимологічні основи термінотворення;
термінологічні антиномії; термінологічна синонімія та омонімія; стандартизація термінів;
перекладацькі трансформації тощо) висвітлювалися у працях Е. Скороходька, Т. Кияка, В. Карабана,
Ю. Зацного, А. Єгорової, З. Комарової, Ф. Циткіної та ін.
Сучасний розвиток наукового перекладацтва та термінографії потребує активніших досліджень із
питань перекладу авіаційних термінів, які майже не ставилися на порядок денний і не висвітлювалися
в наукових колах, відтак потребують докладного опрацювання та вирішення. Однією з об’єктивних
причин недостатнього вивчення авіаційної термінології, як такої, й аспекту перекладу, зокрема, є, і на
цьому наголошує більшість дослідників, відсутність праць присвячених практичним питанням
перекладу. Аналізуючи стан проблеми, суттєвим видається завдання виробити теоретикометодологічні орієнтири перекладацького аналізу авіаційної термінології, багатоаспектність
взаємопов’язаних проблем потребує створення комплексних підходів до дослідження авіаційної
термінології, а отже визначає їх актуальність і своєчасність.
Метою цієї статті є з’ясування особливостей англо-українського перекладу авіаційних термінів у
формально-семантичному та семасіологічному аспектах:
- на рівні засобів вираження, які обумовлюють співставлення мовних одиниць, що формують
внутрішню форму термінів мови оригіналу (МО) та мови перекладу (МП);
- на рівні понять, які обумовлюють співставлення означуваних термінами понять і виявлення
розбіжностей у диференціації видових ознак за допомогою зіставлення ієрархічної структури
відповідних термінологічних гнізд.
Об’єктом дослідження є авіаційна термінологія, яка функціонує в нормативно-технічній
документації, у відповідних стандартах і в термінологічних словниках.
Відмінною рисою спеціального нормативно-технічного тексту, а, отже, і спеціального перекладу є
гранично точний і чіткий виклад матеріалу при майже повній відсутності образно-емоційних
виразних засобів, властивих художньому й суспільно-політичному текстам [1: 88].
Дослідження проблем перекладу є важливим, головним чином у тому випадку, коли йдеться про
питання дво- і багатомовної термінографії. Адже поняття "переклад термінів" включає в себе вибір
найбільш вдалого еквівалента перекладу з точки зору норм мови, лінгвістичної сумісності,
зрозумілості та вживаності; а також розглядається як спосіб поповнення словникового складу
термінологічного шару мови перекладу шляхом калькування, поморфемного перекладу, запозичення.
Підкреслюючи непересічне значення та важливість попередніх розробок теорії терміну,
пошлемося на доцільність поєднання ономасіологічного і семасіологічного напрямів зіставлення
терміносистем мови оригіналу і мови перекладу, яку констатує В. Гак [2: 17]. Розбіжності в засобах
термінологічної номінації МО та МП виражаються перш за все у використанні різних термінотворчих
моделей для позначення одного і того ж поняття. Термінотворча модель – це структурно-семантична
модель утворення терміну, що відображає його понятійну й морфо-синтаксичну структуру (отже,
мова йде про використання існуючих дефініцій "семантична модель утворення термінів" і
"структурна модель утворення термінів", якими, зокрема, оперує С. Гріньов [3: 177]. Зважаючи на
наявність формально-семантичних і парадигматичних відносин у терміносистемі, вважаємо за
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доцільне виявити термінотворчі моделі на основі класифікації термінів за їх позицією у
дериваційному ланцюжку.
Варто наголосити, що мовам світу притаманні різні термінотворчі моделі, тому внутрішня форма
термінів МО та МП, що номінують одні й ті ж поняття, може істотно відрізнятися. Під внутрішньою
формою слова, як правило, констатується "семантична і структурна співвіднесеність складових слова – морфем, з іншими морфемами окремої мови" [4: 85]. Переконливим видається це визначення
стосовно внутрішньої форми однослівних термінів, що трактується за допомогою словотвірного
аналізу.
Відтак у цьому контексті заслуговує на увагу авіаційна терміносистема як система однослівних і
складних термінів, пов’язаних між собою формально-семантичними парадигматичними відносинами.
Щодо однослівних термінів, їх розглядають як гніздоутворюючі терміноелементи в структурі
складних термінів. Своє втілення та розробку, при порівняльному аналізі авіаційних терміносистем
мови оригіналу і мови перекладу, в нашому дослідженні знаходить концепція відображення морфосинтаксичної структури й лексичного складу багатокомпонентних термінів. Залишається
незаперечним розуміння внутрішньої форми терміну як семантичної і структурної співвіднесеності
складових його терміноелементів з іншими лексемами (морфемами) загальновживаної мови, зокрема
з іншими одиницями (термінами / терміноелементами) цієї терміносистеми.
Наголос на порівняльному дослідженні внутрішньої форми термінів мотивується нами методом
компонентного аналізу, основи якого закладені в працях таких зарубіжних лінгвістів, як
Л. Ельмсльов, Н. Трубецкой, Н. Хомський, З. Херріс, С. Шаумян, Р. Якобсон, E. Nida.
Методика компонентного аналізу полягає в послідовному розкладенні значення на найдрібніші,
семантично неподільні одиниці смислу – семи, а також у виявленні ієрархічної побудови семантичної
структури лексеми, коли виділяються спільні й відмінні семи. Спільна (або інтегральна) сема вказує
на родову ознаку, яка наближає окрему лексичну одиницю до інших слів, відмінна ж – на ту видову
ознаку, за допомогою якої значення слова різниться від значень інших лексичних одиниць. Базується
компонентний аналіз на виявленні значення за умов існування "прямого зв’язку змісту і структури"
термінів [5: 52], тобто на вмотивованості останніх.
Знаменно, що поряд із терміном "вмотивованість", визначення якого аргументується в межах
лексикології О. Ахмановою [6], у термінотворенні актуалізується термін "структурна вмотивованість"
[7: 8], "понятійна вмотивованість" [8: 21]. С. Гріньов вважає вмотивованість "бажаною властивістю
терміну" [3: 38] і визначає її як "семантичну прозорість, властивість форми давати уявлення про
назване терміном поняття" [3: 173]. У цій дефініції, найповніше розкривається специфіка поняття, і
нам представляється доцільним зіставити внутрішню форму еквівалентів англійських та українських
термінів і з’ясувати, чи перешкоджають розбіжності у використанні мовних засобів, що входять до
структури термінів, еквівалентності значень одиниць, що зіставляються.
Наразі предметом нашої уваги є англійські термінологічні одиниці, представлені однослівними і
складними термінами, внутрішня форма яких у МО та МП моделюється за допомогою словотвірного
та морфологічного аналізу. Окреслене формулювання проблеми "зіставлення внутрішньої форми
складних термінів МО та МП" вимагає деякого уточнення, а саме:
1. Проведення терміноутворювального (компонентного) аналізу термінів МО; виявлення
формантів, що беруть участь в утворенні терміну.
2. Виявлення термінотворчих моделей, властивих як МО, так і МП, які обумовлюють ідентичність
лексико-граматичної структури термінів МО та МП.
3. Систематизації видів розбіжностей внутрішньої форми термінів МО та МП, що реалізуються у
відмінності їх лексичного складу й морфо-синтаксичної структури; виявлення причин розбіжностей і
визначення ступеня впливу останніх на точність передачі значення терміну в перекладі (на
еквівалентність перекладу).
Крізь призму означених завдань, вважаємо, що зіставлення термінів МО та МП на формальносемантичному рівні дозволить з’ясувати рівень відображення еквівалентності значень термінів
різними мовними засобами на рівні терміноелементів.
Такий спосіб зіставлення термінів МО та МП засвідчує, що в переважної більшості англійських
авіаційних термінів існує один український еквівалент. Зауважимо, що існують випадки розбіжності
значень термінів МО та МП; маємо ретельно обґрунтувати їх причини. Виявлено також, що деякі
англійські терміни мають два або три відповідника, а ціла низка термінів не знаходить відбиття
(відображення) в українських лексикографічних джерелах. Отже, можна говорити про спробу
здійснення аналізу перекладних відповідників цих термінів у семасіологічному аспекті,
презентувавши широкий спектр особливостей позначення категоріальних ознак понять на рівні
терміноелементів МО та МП.
У контексті виконання перекладу в більшості випадків вдаються до замін й у зв’язку з цим варто
визначати межі творчості перекладача. На важливість передачі стилю оригіналу вказує Л. Нелюбін:
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"Стилістичний аспект перекладу полягає у правильному підборі лексико-граматичних засобів
відповідно до загальної функціонально-комунікативної спрямованості оригіналу і з урахуванням
існуючих літературних норм мови, на яку здійснюється переклад". З лексичної точки зору переклад
термінів базується на основні двох принципів – наявності в мові перекладу еквівалентів іншомовного
терміну, зафіксованих у перекладних словниках, і коли такі еквіваленти відсутні [1: 14].
Суттєвою в цьому сенсі є проблема добору одного або декількох варіантів перекладу іншомовного
терміну. По-перше, якщо є тільки один еквівалент, то така ситуація не представляє особливих
труднощів перекладу, оскільки необхідно тільки перевірити адекватність заміни в конкретному
контексті. За наявності декількох еквівалентів необхідно вибрати найбільш адекватний у певному
випадку, що є непростим завданням через можливу невідповідність термінологій і через не завжди
належний рівень перекладних словників.
С. Гріньов, досліджуючи варіантність перекладу термінів, охарактеризував їх як цілком звичайне
об’єктивне явище, обумовлене розвитком національних термінологій у різних соціально-культурних
та історичних умовах; оскільки в більшості випадків між термінами різних мов відсутня повна
еквівалентність [3: 19].
По-друге, якщо в мові перекладу еквівалент іншомовного термінa відсутній, то можливі чотири
ситуації:
1. Mатеріальне запозичення іншомовного терміну з дотриманням певних правил транскрибування
або транслітерації та коротким тлумаченням, наприклад, inclusive tour – "інклюзив тур", перевезення;
2. Cемантичне калькування іншомовного терміну, що можливе в тому випадку, якщо він з’явився
у результаті семантичного перенесення, наприклад, movement – рух;
3. Послівний переклад, при якому необхідно враховувати тенденції термінотворення у різних
мовах, наприклад, можливість передачі деяких англійських термінів-словосполучень українськими
складними термінами, наприклад, air show – авіашоу.
Значну небезпеку при перекладі становлять термінологічні словосполучення (TCC), оскільки їх
висока специфічність і наближеність до класу фразеологічних єдностей створюють двозначність. На
цій особливості ТСС акцентує увагу Я. Рецкер: "ТСС можуть бути омонімічно вільним поєднанням
слів, які використовуються у прямому значенні" [9: 101].
4. Переклад іншомовного терміну за допомогою описового звороту, наприклад, decision speed –
швидкість прийняття рішення.
Відзначимо також і той факт, що в теорії перекладу терміни прийнято поділяти на такі групи:
1. Терміни, що виражають поняття іншомовної дійсності, ідентичні поняттям української
дійсності. Для термінів цієї групи можливі такі варіанти перекладу:
а) як еквівалент може бути використаний український термін, схожий за формою з англійським,
наприклад, gyroscope – гіроскоп;
б) український еквівалент не пов’язаний з формою англійського терміну, наприклад, pilot
programme – дослідна програма;
в) український еквівалент створений шляхом транслітерації, наприклад, aggregate – агрегат.
2. Терміни, що виражають іншомовні поняття відсутні в українській дійсності, але мають
загальноприйняті українські, термінологічні еквіваленти, radio direction finder – радіопеленгатор.
3. Терміни, що виражають іншомовні поняття, відсутні в українській дійсності й не мають
загальноприйнятих українських термінологічних еквівалентів. Терміни цієї групи перекладаються:
а) шляхом опису значень терміну, наприклад, monocoque – тип конструкції фюзеляжу;
б) шляхом транслітерації, наприклад, balance – баланс;
в) шляхом калькування, наприклад, carburetion – карбюрація, cabotage – каботажні перевезення.
Як бачимо, транскрибування, транслітерація і калькування при передачі іншомовних термінів є
відносно простими способами перекладу. Однак слід підкреслити, що кінцевий результат перекладу
полягає саме в тому, щоб якомога більш точно, адекватно, передати поняття, існуючі в одній мові,
засобами іншої мови – завдання відповідальне та складне, і має на меті створення достовірного та
повноцінного перекладу.
До створення при перекладі нових українських термінів слід відноситися вдумливо і обережно.
Необхідно завжди пам’ятати, що в мові повинні "враховуватися" і становитися загальним надбанням
тільки добре продумані й ретельно обґрунтовані терміни [10: 216].
Проаналізувавши деякі досліджені параметри перекладу термінів, ми доходимо висновку, що:
1. На рівні засобів вираження (формально-семантичний аспект), які обумовлюють зіставлення
мовних одиниць, що формують внутрішню форму термінів мови оригіналу й мови перекладу,
точність передачі значення терміну пов’язана не з ідентичністю внутрішньої форми термінів
МО та МП, а з точністю передачі означуваних цими терміноелементами категоріальних ознак,
що формують значення терміну, яке може бути вираженим у кожній мові різними мовними
засобами.
172

Г.Г. Фесенко. Відтворення англомовних авіаційних термінів: формально семантичний та семасіологічний аспекти

2. На рівні понять (семасіологічний аспект) за допомогою зіставлення ієрархічної структури
відповідних термінологічних гнізд виявлено наступні різновиди термінів, а саме: терміни МО та МП,
які традиційно розглядаються як еквівалентні, але мають певні розбіжності в точному об’ємі
понять; терміни МО, які характеризуються множинністю перекладів у МП; та безеквівалентні
терміни.
Це дасть змогу в перспективі поєднати аналіз особливостей перекладу термінів з урахуванням
формально-семантичного та семасіологічного аспектів, а відтак – перекладати англійські авіаційні
терміни українською мовою за цілим комплексом найістотніших рис.
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Фесенко Г.Г. Воспроизведение англоязычных авиационных терминов: формально-семантический
и семасиологический аспекты.
Статья посвящена формально-семантическому и семасиологическому аспектам воспроизведения
авиационных терминов в украинских переводах. Авиационная терминосистема рассматривается как
система однословных и сложных терминов, связанных между собой формально-семантическими
парадигматическими отношениями. Рассматриваются проблемы отображения морфосинтаксической структуры многокомпонентных терминов.
Fesenko G.G. Rendering of English aviation terms: form-semantic and semasiological aspects.
The article deals with the formal-semantic and semasiological aspects of rendering English aviation terms in
Ukrainian translations. Aviation terminology is regarded as system of the one-member and composite terms
connected by means of the formal-semantic and paradygmatic relations. The reflection of morpho-syntactic
structure within polycomponent terms are examined.
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СПОСОБИ РОЗКРИТТЯ СЕМАНТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ТЕРМІНА
(НА МАТРІАЛІ АНГЛОМОВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ)
У статті проведено порівняльний аналіз розкриття семантики економічної одиниці на рівні мікро,макро- і глобального контекстів. Розглянуто ланцюжкові, гніздові, абсолютні, усічені, роз’єднані,
синонімічні, антонімічні, гіпонімічні, гіперонімічні повтори, які забезпечують повне розкриття
значення терміна у фаховому дискурсі.
У мовознавстві широке розповсюдження одержала точка зору про те, що у зв’язку з властивою
терміну однозначністю, він є семантично парадигматичним і незалежним від контексту [1: 78-80, 87].
Однак, постійне виявлення багатозначності реально функціонуючих термінів показало, що їх
значення визначається не тільки положенням у семантичному полі, але й модифікується в
контекстуальних зв’язках з іншими мовними одиницями [2: 330]. Зняття термінологічної полісемії
слова відбувається через його контекст [3: 90-92; 4: 68-69], який вважають важливим фактором у
досягненні семантичної визначеності терміна [5: 55, 60]. Тому, виходячи з багатоступінчатості
семантики економічних термінів, яка породжує різні їхні тлумачення в межах однієї системи, питання
про семантичну визначеність має важливе значення при аналізі таких лексичних одиниць. Реально
існуючий термін, узятий поза ситуацією вживання, уже несе в собі неоднозначність – неясно який
саме клас предметів буде він позначати в конкретному випадку і це веде до неточності [6: 107].
Звідси, моносемантичному терміну також потрібен контекст, де в цілому мовному відрізку
актуалізуються потрібні значення. Хоча до розкриття семантики термінів науковці вже звертались [3;
4; 5], проте не досліджувалась роль різних контекстів у визначенні економічних лексем. Метою нашої
розвідки є порівняльний аналіз способів розкриття семантики економічних термінів.
Досить об’єктивну характеристику значеннєвої диференціації лексеми можна одержати шляхом
аналізу умов функціонування її лексико-семантичних варіантів у мові: "розходження між лексикосемантичними варіантами слова знаходять своє вираження ... в різній сполучуваності з іншими
словами" [7: 157]. Завдяки різниці у сполучуваності термінів і нетермінологічному оточенні загальних
слів вважаємо, що внутрішній мікроконтекст [8: 107] допомагає фахівцю диференціювати термін від
нетерміна. Наприклад, сполучення лексеми cover з атрибутами open, full, short у підмові економіки
передають значення: "відкритий поліс", "повне покриття", "компенсація продавця цінних паперів без
покриття покупкою ф’ючерсного контракту" [9: 143]; у повсякденній мові їм відповідає ширша
семантика: "відкритий конверт", "повний конверт", "короткий конверт" [10: 313]. Так, найближче
оточення загальномовної одиниці cost складають слова high, low, full [10: 306]; термін cost уживається
з іншими означеннями carrying, opportunity, production, shortage [9: 136, 138-139; 11: 146; 12: 102].
Отже, не зважаючи на те, що економічні одиниці сусідять з іншими або з аналогічними словами, що й
відповідні загальнолітературні лексеми, спеціаліст легко декодує такі узуальні терміни, бо вони
зафіксовані лексикографічними джерелами і є невід'ємною частиною професійного лексикону.
Контекст усуває всі інші змісти слова, які воно може мати взагалі й закріплює за ним певне значення
[13: 174]. Наприклад, термін cost в оточенні: carrying, shortage [14: 552], opportunity [14: 620] позначає
"витрати", адекватними покажчиками цього ЛСВ є вказані атрибути, завдяки яким інші значення цієї
лексеми: "ціна", "вартість", "собівартість" залишаються незатребуваними. Лексичний контекст
закріплює за полісемантом cost тільки одне словозначення. Таким чином, мікроконтекст є засобом
добору потрібного спеціального значення, допомагає вирішити проблему термінологічної полісемії.
Внутрішній контекст упливає на довжину термінів, породжуючи контекстуальний еліпсис [15: 15]
та стягнення [16: 60]. Нам зустрілися терміносполучення, у яких випущені при їхньому повторному
уживанні означальні елементи, які легко відновлюються з контексту: current assets, assets [14: 552,
555], common stocks, stocks [14: 670]. Залежно від того, яка частина терміна пропускається і з якої
сторони в мовному ланцюжку розташовується загальна частина, виділяємо кілька типів стягнень:
1) лівостороннє стягнення атрибутів: short-term and long-term debt [14: 94], natural and world
economies [17: 36]; 2) лівостороннє стягнення означуваних: issue and sale of investment securities [17:
39]; 3) правобічне стягнення означуваних: purchasing goods and services [17: 15], cash receipts and
disbursements [17: 352]; 4) двостороннє стягнення: firm’s financial and investment policies [14: 83].
Отже, у результаті еліптичних змін актуалізації значення економічної лексеми сприяє не внутрішній
контекст, а макроконтекст.
Макроконтекст забезпечує деталізоване визначення терміна [18: 12-13]. У спеціальних текстах для
розкриття понять використовують визначення, що включає головний елемент – мікродефініцію, від
якого залежать всі інші [18: 8]. За обсягом вона співпадає з реченням і передає найбільш точну
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інформацію про об’єкт. Мікродефініція складається з ядра і специфікатора [19: 61]. Початкова
позиція мікродефініції сприяє відображенню логічності, властивої науковому викладу [20: 8]. На
підставі функціонально-значеннєвих критеріїв виділяємо 5 типів специфікаторів [18: 9]:
1) характерологічний повідомляє про постійні властивості явища: "Under an exclusive distribution
strategy, the supplier agrees to sell its product only to a single wholesaling middleman and/or retailer ..."
[21: 318]; 2) генетичний інформує про спосіб, причину утворення явища: "Promotional allowances are
price reductions granted by a seller in payment for promotional services..." [21: 281]; 3) конструктивний
повідомляє про будову явища: "Wholesaling, or wholesale trade consists of the sale, and all activities
directly related to the sale, of goods..." [21: 330]; 4) функціональний повідомляє про призначення
предмета, його здатність учиняти певні дії, операції: "Business products are intended primarily for use in
producing other products... " [21: 169]; 5) екземплярний включає перелік, приклади, вказівки на основні
підкласи, що складають даний клас: "Assets are classified as either current or fixed" [21: 21]. Ілюстрації
характерологічного, конструктивного функціонального й екземплярного специфікаторів свідчать про
особливість мікродефініції в економічному тексті: можливій відсутності ядра.
Компоненти визначення, залежні від мікродефініції, називаємо екстенсифікаторами чи деталями.
Вони слугують для розширення поняття про предмет визначення шляхом повідомлення відмінних
ознак [18: 11], у результаті чого виступають у якості комунікативно необхідних елементів,
доповнюючи інформацію, яку містить мікродефініція [20: 9]. Екстенсифікатор – це додатковий
специфікатор, представлений окремим реченням [18: 11]. Семантичні різновиди деталей збігаються з
типами специфікаторів. Наприклад: "A broker is an independent agent wholesaling middleman that brings
buyers and sellers together and provides market information to either party" – мікродефініція.
Екстенсифікатор 1: "Most brokers work for sellers, although a small percentage represent buyers".
Екстенсифікатор 2: "Brokers have no authority to set prices". Екстенсифікатор 3: "They simply negotiate a
sale and leave it up to the seller to accept or reject the buyer’s offers". Екстенсифікатор 4: "They also
furnish considerable market information regarding prices, products, and general market conditions" [21:
343]. Структура наведеного тексту складається зі значеннєвого центра і чотирьох деталей різних
рангів. Мікродефініція подає загальні відомості про "брокера": його родову приналежність –
"незалежний агент", "оптовий посередник" і важливу відмінну ознаку – "який допомагає продавцю і
покупцю зустрітися і забезпечує кожну зі сторін ринковою інформацією". Деталі містять
конкретизуючу інформацію про об’єкт: повідомляють про характерні властивості "брокера", але
знаходяться в різній залежності від значеннєвого ядра: перший і другий відносяться до ядра, а третій і
четвертий – до екстенсифікатора 2. Отже, поняття "broker", що вводиться мікродефініцією,
розкривається лише в сукупності всіх деталей, кожна з яких "вносить новий "квант" інформації,
допомагаючи зняти невизначеність знань читача про окремі сторони об’єкта, що характеризується"
[20: 9].
Семантична дивергенція економічних термінів порушує питання про обов'язковість вивчення
фахового дискурса. "Найбільш повну об’єктивну картину" дає "лише дискурсивний аналіз, який
містить окрім функціонально-семантичних досліджень, також дослідження комунікативнопрагматичних і соціокультурних факторів" [22: 27]. "Для установлення повного взаєморозуміння між
відправником і одержувачем недостатньо лінгвістично оформленого повідомлення (чи серії
повідомлень = тексту). Для слухача необхідна опора, яку він знаходить у такому
екстралінгвістичному факті, як "пресупозиція" – лінгвістично неоформлена частина тексту. Також
необхідний комплекс відомостей ... "знання світу" чи енциклопедичні знання" [23: 26]. "Лінгвосоціальний контекст утворюється не тільки всіма способами вираження – мовними і позамовними
(слова, жести і т.п.), але й цілком всією ситуацією, що оточує слово й визначає його зміст" [24: 97].
Вважаємо, що зміст узятого окремо економічного терміна, як фрагмента словника, не можливо
встановити однозначно. Термін поза контекстом не передає спеціальної інформації і, отже, не має
визначеного змісту [25: 8]. Так, термін inflation містить лише інформацію, змістом якої є значення
"знецінення" [12: 236], отримане внаслідок семантичної трансформації загального значення цієї
лексеми, що засноване на метонімічному переносі по асоціації з результатом дії "роздування",
"здуття" [10: 729; 26: 141]. Без контексту не відомо, про яку "інфляцію" йдеться: "грошову",
"попиту", "купівельної спроможності" [12: 236-237] чи "інфляцію" в її метафоричному вживанні,
наприклад, "інфляцію ідей", "інфляцію духовних цінностей" [10: 729] чи мається на увазі вихідна
загальнолітературна семантика лексеми. Таким чином, не визначений навіть тип значення – науковий
чи повсякденний. "Текст, фіксуючи не тільки відбір і комбінування мовних одиниць, але і їх можливу
модифікацію, одночасно містить у собі… ідентифікатори, що "відзначають" можливість реалізації
мовною формою співвідношення з екстралінгвістичною реальністю, на яку й опирається реципієнт
при сприйнятті використаних у тексті одиниць" [27: 69]. Тому, у висловленні: "You see, Argentina is
experiencing a runaway inflation" [28: 130] на основі імпліцитного контексту, обумовленого сумою
економічних знань, спеціаліст визначає економічний характер явища, зіставляючи інформацію про
175

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 33. Філологічні науки

географію інфляції (ідентифікатор Argentina – "Аргентина") та характер її протікання (ідентифікатор
runaway – "що не піддається контролю"). Проте, лише у сполученні зі змістом наступного
тлумачення: "By that we mean that the value of its currency is falling at an astonishingly rapid way" [28:
130] розкривається повне визначення терміна: йдеться про "грошову інфляцію". "Полісемантичні
одиниці в значенні терміна максимально конкретизуються і маркуються екстралінгвістичною
ситуацією" [4: 68]. У більш розширеному контексті: "How rapid? In January, 1989… Inflation such as
the kind that struck Argentina destroys the lives of many people" [28: 130] зміст терміна визначається ще
повніше, бо повідомляється про час протікання явища ("1989 рік"), неминучий зв’язок інфляційних
процесів з соціальними потрясіннями ("руйнує життя багатьох людей"). Така додаткова інформація
розширює зміст терміноодиниці. "Кожен читач реконструює запропоновану автором модель світу
дещо по-своєму, в особливому, його власному варіанті, синтезуючи те, що знаходить у тексті, з тим,
що має у власному читацькому і життєвому досвіді. Існуючі в тексті образи ... контрасти, які виражені
експліцитно, дозволяють здогадатися про пропущене та те, що мається на увазі" [15: 88].
Сполучуваність inflation з runaway додає терміну метафоричності, допомагає "віднайти прихований
компонент значення" [15: 55] терміна inflation – виявляє на екстралінгвістичному рівні стихійний
характер феномена, його об’єктивну обумовленість капіталістичною системою в нелегких умовах
1989 року. Адресант також у змозі передбачити глибокі порушення в структурі суспільного
виробництва самої країни й у світових господарських зв’язках. Завдяки відтворенню засобами тексту
та тезауруса читача "виконується основна умова ефективності зв’язку: максимум повідомлення при
мінімумі сигналу" [15: 192]. Бачимо, яку "велику роль відіграє тезаурус читача і його розширення в
процесі читання" [29: 170]. Отже, виходячи з лінгво-соціального контексту, ми визначаємо
приналежність лексеми inflation до економічної субмови, виявляємо її ситуативне значення як
"знецінення грошей" та ряд викликаних інфляцією негативних процесів у певний історичний період.
"Повторюваність контексту закріплює за терміном суворо визначене його значення" [5: 60]. "У
випадку вживання в контексті похідного слова й мотивуючої його одиниці сприйняття похідного
відбувається перш за все через опору на це мотивуюче слово … утворювана опозиція з одиниць, що
співвідносяться, гарантує глибше сприйняття вираженого ними змісту" [27: 69]. Нам зустрілись
ланцюжкові та гніздові повтори. Ланцюжковий тип представлений двома різновидами:
перспективний (commission, commissions [30: 413-414]) і ретроспективний (intermediaries’ sales forces,
intermediaries [30: 442]) та передбачає, що деривати від однієї основи знаходяться у відносинах
мотивації [31: 187]. При гніздовому повторі однокорінні деривати а) мотивують чи не мотивують і
б) не мотивують один одного, належать до різних основ [31: 188]. У дериваційних одиницях
managers, managing, managerial, manager, management [30: 17, 18] сполучаються прогресивний, не
зв’язаний мотиваційними відносинами (managers, managing, managerial, management), і регресивний,
зв’язаний мотивацією (managers, manager), способи, що представляють похідні різних ступенів
одного гнізда. У тексті знаходимо невмотивовані похідні різних основ одного гнізда: product,
production [30: 53]; market, marketing [21: 140]. Відзначаємо, що гніздовий повтор в економічному
контексті вводить частину словотворчого гнізда, причому терміни в тексті: а) репрезентують гніздо в
послідовності, у якій воно представлене у словнику [27: 53], б) в іншому порядку, ніж у
лексикографічному джерелі. Наприклад, вершина гнізда market [11: 335; 12: 290] вводиться в текст
"The business market consists of business users" [21: 140] першою ніж дериват marketing [11: 337; 12:
293]: "Business marketing, then, is the marketing of goods and services..." [21: 140]. Члени гнізда
management, manager(s), managerial, managing [10: 870] входять у контекст у наступному порядку:
managers, managing, managerial, manager, management [30: 17-18] – першим з’являється вихідний, не
центральний елемент словотворчого гнізда.
Виділяємо лексико-семантичні повтори, в основі яких лежить номінація ключового слова.
Залежно від повноти відтворення вихідної тематичної лексеми в тексті вони бувають повні та
часткові [32: 6]. До повних відносимо 1) абсолютні: outlays [33: 600]; destabilizing speculation [34:
515]; 2) усічені: interest arbitrage, arbitrage [34: 630-631]; 3) роз’єднані: interest arbitrage, profitable
arbitrage [34: 630], pure arbitrage [34: 631]. До семантичних повторів належать: 1) синонімічні:
outlays, payment, spending, expenditures [33: 600]; 2) антонімічні: expected inflation, unexpected inflation
[33: 519-520]; 3) гіпонімічні: outlays, government outlays, mandatory outlays, discretionary outlays [33:
600]; 4) гіперонімічні: interest arbitrage, arbitrage [34: 630]; stopping hyperinflations, hyperinflations [33:
668]. Таким чином, ланцюжкові, гніздові, абсолютні, усічені, роз'єднані, синонімічні, антонімічні,
гіпонімічні, гіперонімічні повтори забезпечують зв'язок окремих частин дискурса, його комунікативну
цілісність, повне розкриття семантично вихідного терміна, послідовність і логічність викладу, об'ємну
презентацію об'єкта висвітлення.
Отже, зміст економічного терміна розкривається тільки через його реальне функціонування у
внутрішньому, макро- та глобальному контекстах. Проте, найповніше визначення подається лише з
урахуванням усієї сукупності умов протікання комунікації – лінгво-соціального контексту: в оточенні
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лексичної одиниці, мікродефініціі, екстенсифікаторів, ланцюжкових, гніздових, лексико-семантичних
і семантичних повторів, включаючи аналіз екстралінгвістичних факторів.
Перспективним у нашому дослідженні є застосування використаної методики для аналізу інших
терміносистем.
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Фурсова Л.И. Способы расскрытия семантики экономического термина
(на материале англоязычной экономической литературы).
В статье проведен сравнительный анализ расскрытия семантики экономической единицы на уровне
макро-, микро- и глобального контекстов. Рассмотрены цепочные, гнездовые, абсолютные,
усеченные, разъединенные, синонимические, антонимические, гипонимические, гиперонимические
повторы, которые обеспечивают полное раскрытие значения термина в профессиональном
дискурсе.
Fursova L.I. Ways of Revealing Economic Term Semantics (Based on English Economic Literature).
The article focuses on comparative analysis of revealing economic term semantics in micro-, macro- and
global contexts. It deals with chain, family, absolute, clipped, separated, synonymous, antonymous,
hyponymic, hyperonymic repetitions that provide the most accurate defenition of term in economic discourse.
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СКЛАДНА СЛОВОТВОРЧА ОДИНИЦЯ ОНОМАТОП У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
У статті розглядаються можливості мовної системи, які реалізуються при створенні складної
словотворчої одиниці через звуконаслідування. Визначено, що такі слова виникають на основі
фонетичного уподібнення немовленнєвим звукокомплексам. Описано групи звуконаслідувань
відповідно до їх структури.
Моделі складних словотворчих одиниць покликані унаочнювати нереалізовані можливості мовної
системи, а також ті процеси, які в ній відбуваються при словопородженні, зокрема, розкривати
механізм відбору морфемних структур із певним типом семантики. Конструювання подібних
комплексів похідних вимагає розробки двох різновидів моделей: моделей для їх синтезу за спільними
ознаками форми і змісту дериватів. Відтак, необхідність розрізнення цих моделей, яка викликана
невідповідністю в багатьох похідних формального (морфемного) і семантичного виведення внаслідок
метафоризації їх значення або словотворчої аналогії є актуальною.
Отже, мета статті – дослідити природу та статус складних словотворчих одиниць-ономатопів у
системі словотвору сучасної англійської мови.
Визначена мета передбачає вирішення наступних завдань:
1) дати визначення складній словотворчій одиниці, що виникла внаслідок звуконаслідування;
2) визначити структурні типи звуконаслідувань;
3) дослідити характер способу творення цих фонологічних інновацій.
Предметом нашого дослідження є звуконаслідування (ономатопи), а саме фонологічні неологізми
англійської мови. Ця група лексики за своїми семантичними, словотворчими та граматичними
особливостями відрізняється від номінативних слів мови. Фонологічні неологізми створюються з
окремих звуків. Такі слова є унікальними конфігураціями звуків. Їх називають "штучними" або
"вигаданими" [1: 36]. Вони мають постійний звуковий склад, який відповідає основним законам
звукосполучення кожної конкретної мови світу і вмотивоване цим складом значення.
До групи фонологічних неологізмів, слідом за В.І. Заботкіною [2: 21], ми умовно відносимо нові
слова, створені від вигуків, наприклад: zizz (британський сленг, означає короткий сон, є імітацією
звуків людини, що спить, часто передається у коміксах трьома літерами zzz). Ще одним прикладом є
слово sis-boombah (американський сленг, означає спортивні видовища, особливо футбол, і являє
собою склади, які часто використовують школярі для підтримки гравців на полі).
Вигадування нових слів (word-manufacture) розглядається у лінгвістичній літературі як спосіб
творення лексичних одиниць ex nihilo, тобто без будь-якої мовної (морфологічної, орфографічної або
фонетичної) мотивації [3: 239, 4: 153].
У відповідності до характеристики звучання того, що передається за допомогою звуконаслідувань
слова цієї групи можна поділити на такі групи:
1) однокомпонентні слова, які є найчисельнішими, оскільки найскладніше передаються довгі та
різноманітні звучання. Однокомпонентні звуконаслідування передають, відповідно, миттєвий,
одноразовий звук: baa, buzz, flop, quack, splosh, wah;
2) редупліційні (подвоєнні) форми вживаються для передачі багаточисельності, переривчатості
звучання: chirp-chirp, cluck-cluck, gook-gook-gook, haw-haw, oink-oink, tap-tap, thump-thump, tweettweet, wuff-wuff, yak-yak-yak;
3) парні слова-ономатопи мають відтінок довго тривалості, наприклад: bow-wow, clippety-clip,
ding-dong, drip-drop, pit-pat, tick-tack (tick-tick, tick-tock).
Вигадування слів характеризується як "переважно оказіональний" [5: 56] спосіб створення нових
слів, оскільки більшість створених за його допомогою інновацій зберігають за собою оказіональний
статус і не стають частиною мовної системи.
Загальноприйнятим можна вважати визначення звуконаслідування як окремої категорії слів, "яка
примикає до вигуків, але не зливається з ними повністю завдяки специфічному значенню,
притаманній лише їм мовленнєвій функції" [6: 534]. Звуконаслідування передає сприйняття мовцем
звукової ситуації, вигук же виражає почуття, яке вона (ситуація) викликає в нього, або спонукання до
такої ситуації. Спільними у них є: 1) відсутність номінативної функції; 2) відсутність граматичних
категорій; 3) вираження змісту за допомогою інтонації, міміки, жесту.
Звуконаслідування розглядаються як зафіксовані графічно сполучення звуків для імітації
нечленороздільних звучань: стихійні прояви природи та діяльності людини, звуки, які створюються
живими істотами та предметами навколишнього світу [7: 37]. Звідси, звуконаслідування (ономатопи)
можна характеризувати як фонетично вмотивоване створення слів.
© Чумак Л.М., 2007
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Звуконаслідування як явище словотвору сягає найглибших часів розвитку мовлення взагалі.
Значна кількість звуконаслідувань співвідноситься зі звуками тварин, птахів, комах. Наприклад, to
bark, to bow-wow – гавкати; to bleat – мекати (про вівцю); to buzz – густи (про бджіл); to cackle –
кудкудакати; to cock-a-doodle-doo – кукурікати; to honk – гелготіти; to mew, to waul – нявчати; to moo,
to low – мекати (про худобу); to quack – каркати.
У лексиці існує група слів, що здатна передати різноманітні звуки реальної дійсності, включаючи
складне технічне забезпечення сучасного світу. Вони не лише імітують звучання об’єкту, але і
наповнені конкретним семантичним змістом:
"The Baltimore & Ohio R. R. Co.,
Pittsburg, Pa.
Gentlemen,
Why is it that your switch engine has to ding and fizz and spit and pant and grate and grind and puff and
bump and chug and hoot and toot and whistle and wheeze and howl and clang and growl and thump and
clash and boom and jolt and screech and snarl and snort and slam and throb and soar and rattle and hiss
and yell and smoke and shriek all night long when I come home from a hard day at the boiler works and have
to keep the dog quiet and the baby quiet so my wife can squawk at me for snoring in my sleep?
Yours."
(From Language and Humour by G. G. Pocheptsov) [8: 176].
Серед звуконаслідувань поширений ряд регулярних формальних перетворень, які відбивають
зміни у структурі позначуваного ними фрагмента дійсності. Наприклад, пронизування однієї
консонантної решітки: zzz. Проте обмеження варіювання форми звуконаслідувань свідчить на
користь їх статусу як одиниць мови на відміну від імітацій, рефлекторних криків. Ономатопи
становлять у мові "самостійну систему, яка характеризується рядом специфічних ознак" [9: 27].
Однією з них М. Докуліл вважав здатність утворювати ряди на основі властивих лише
звуконаслідуванням альтернацій голосних і приголосних.
Існує гіпотеза, що звуконаслідування, як спосіб словотвору, слід розглядати дещо більше, ніж
створення слів виключно на принципі акустичної імітації.
Зв’язок звуконаслідування певної форми з якимось фрагментом дійсності обумовлює специфічне
конотативне його значення, закріплюється мовною традицією. Звуконаслідування можна розглядати
як дифузні лексеми-вигуки, лексеми-судження, які не розчленовані на окремі слова [10: 15-16], а
позначають цілісний фрагмент реальності з певним набором об’єктів і властивих їм відношень. Ми
називаємо його звуковою ситуацією і розуміємо як дію, спрямовану на утворення звуків, або дію, що
супроводжується звуком, але спрямовану на одержання іншого результату (не звуку). Перший
різновид звукової ситуації є видаванням звуку в "чистому" вигляді; другий – становить комплекс
власне звукової ситуації з іншою ситуацією, яка їй передує, відіграє роль умови створення звуку.
Звукова (і взагалі будь-яка) ситуація становить набір взаємодіючих і певним чином упорядкованих
понять – предиката та актантів. Характер предиката (плану або дії) визначає спектр можливих
актантів і відношення між ними.
Звуконаслідувальні дієслова мають високий рівень емоційного забарвлення, легко конвертуються і
вживаються як іменники. Експліцитно такі слова не семантизуються і в адресата з’являється
можливість самому вибирати адекватний варіант їх інтерпретації:
"Struback. A long, hollow syllable, followed by a short click. Night after night I turned that word over in
my head. It became the symbol of the Failed Man, but never anything more. The degradation was the
failure… The failure was the struback, the struback was the misery" [11: 70].
Іменник на відміну від звуконаслідування вказує не на ситуацію в цілому, а на якесь із понять чи
групу понять, що входять до її складу. Іменник завдяки виконуваній номінативній функції ніби
виокремлює із звукової ситуації певний її складник або якусь їх номінацію, назвою яких він і стає.
Звуконаслідування позбавлене номінативної функції, символічно вказує в цілому на фрагмент
дійсності, в якому відбувається створення звуку, відтворює звукову ситуацію як цілісність.
Деякі із звуконаслідувань закріпилися як назви результату дії та набули внаслідок цього
номінативного значення. Це зумовлене тим, що в деяких випадках звуконаслідування перестає бути
лише звуковим жестом, який вказує на певну ситуацію, а виступає незалежно від неї в ролі виразника
поняття про звуковий сигнал певного типу. Подібні одиниці займають проміжне місце між
іменниками і звуконаслідуваннями:
"No other film this summer has been plagued by more bad buzz, and after "Vice" wrapped, costar Colin
Farrel hit rehab" [12].
Цікавим прикладом фонологічного неологізму такого типу є слово qwerty – неофіційна назва
клавіатури друкарської машинки (за першими літерами верхнього ряду стандартної друкарської
машинки: q, w, e, r, t, y). До цієї ж групи умовно можна віднести і нові вигуки: yech [jek], yuck –
вигуки, що передають відчуття сильної огиди, обмежено вживаються у американському сленгу. Від
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цих слів-вигуків утворилися прикметники yucky/yukky "огидний", що вживаються переважно дітьми
та підлітками.
Фонологічні неологізми характеризуються високим ступенем конотації, що пояснюється
незвичністю та свіжістю їх форми.
Таким чином, показано, що конструювання формальної структури зон може вирішити наступні
перспективні питання словотворення, а саме: діагностувати похідні окремих тактів деривації;
враховувати комбінаторні, позиційні та дистрибутивні характеристики морфем; виявити потенціал
певного кореня при внутрішньослівному словопородженні; виявити морфотактичні закономірності
внутрішньослівної деривації в сучасній англійській мові; розкрити селективний механізм
словотворення.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.
2.
3.
4.

Розен Е.В. Новые слова и устойчивые сочетания в немецком языке. – М.: Просвещение, 1991. – 189 с.
Заботкина В.И. Новая лексика современного английского языка. – М.: Высшая школа, 1998. – 126 с.
Bauer L. English Word-Formation. – Cambridge: Cambridge University Press, 1983. – 296 p.
Aitchison J. Word in the Mind. An Introduction to the Mental Lexicon. – New York: Basil Blackwell Inc., 1987. –
207 p.
5. Журавлев А.Ф. Технические возможности русского языка в области предметной номинации // Способы
номинации в современном русском языке. – М.: Наука, 1982. – С. 45-108.
6. Сучасна українська літературна мова. Морфологія. – К.: Наук. думка, 1969. – 582 с.
7. Ковалев В.П. Языковые выразительные средства русской художественной прозы. – К.: Высшая школа,
1981. – 259 с.
8. Антрушкина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология английского языка: Учеб. пособие для
студентов. – М.: Дрофа, 1999. – 288 с.
9. Dokulil M. Tvoreni slov v cestine. – Praha: CAV, 1962. – 263 s.
10. Кубрякова Е.С. Части речи в ономасиологическом освещении. – М.: Наука, 1977. – 114 с.
11. Соскина С.Н. Способы семантизации окказиональных образований в научно-фантастическом контексте //
Вопросы английской констектологии. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1990. – Вып. 3. – С. 68-72.
12. Newsweek. – 2006. – May 15/May 22.

Матеріал надійшов до редакції 17.04. 2007 р.
Чумак Л.Н. Сложная словообразовательная единица ономатоп
в современном английском языке.
В статье рассматриваются возможности языковой системы, которые реализуются при создании
сложной словообразовательной единицы посредством звукоподражания. Определено, что такие
слова возникают на основе фонетического уподобления неречевым звукокомплексам. Описаны группы
звукоподражательных слов в соответствии с их структурой.
Chumak L.M. Compound Word-Building Onomatopoeia Unit in Modern English.
The article deals with the possibilities of the language system, that are realized when a compound word is
made by imitating sounds. It was determined that such words appear on the basis of phonetic similarity to
nonspeech soundcomplexes. The groups of onomatopoeia according to their structure were described.
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ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Вивчення способу репродукції знань за допомогою об’ємного мовного інструментарію вбачається
особливо плідним саме у сфері політичної комунікації. У статті проаналізовано сучасні підходи до
розуміння суті політичного дискурсу як явища суспільного життя та об’єкта вивчення
лінгвістичної науки, підсумовано його найбільш цікаві характеристики та запропоновано узагальнену
дефініцію даного поняття.
Зростаюче значення питань когнітивної лінгвістики та дискурсознавства, яке забезпечує якісне
висвітлення різних аспектів усної та текстової комунікації, а також спрямованість сучасних
лінгвістичних досліджень на вивчення різних типів дискурсу з комунікативно-прагматичної точки
зору обумовлюють актуальність різностороннього висвітлення питань політичного дискурсу, одним із
яких є узгодження єдиного термінологічного апарату. Мета роботи – окреслити поняття "політичний
дискурс" як об’єкт лінгвістичного дослідження, а її завдання – детально проаналізувати існуючі
сучасні підходи до його розуміння.
Цей аналіз доцільно розпочати з проблеми номінації. Адже й до сьогодні у вітчизняній лінгвістиці
зустрічаємо поняття "політичний дискурс" та "політологічний дискурс". Характер їх вживання
зводиться до двох основних напрямків, у яких об’єкт дослідження детермінується:
а) лише як політичний дискурс [1; 2; 3];
б) водночас як політичний та (або) політологічний дискурс [4: 36; 5: 158; 6: 35].
Визначити ступінь релевантності зазначених понять можна за допомогою словникових дефініцій
термінів "політика", "політик", "політологія", "політолог". Згідно останніх, політика – це:
1) вид людської діяльності, пов’язаний із завоюванням та здійсненням влади, насамперед
державної [7: 87];
2) мистецтво управління державою (Politik – Kunst der Staatsverwaltung. a) auf die Durchsetzung
bestimmter Ziele bes. im staatlichen Bereich u. auf die Gestaltung des öffentlichen Lebens gerichtetes
Handeln von Regierungen, Parlamenten, Parteien, Organisationen; b) taktierendes Verhalten; zielgerichtetes
Vergehen [8: 1162]);
3) від гр. politike – державні і суспільні справи; організаційна, регулятивна і контрольна сфера
суспільства, в межах якої здійснюється соціальна діяльність, спрямована головним чином на
досягнення, утримання і реалізацію влади індивідами і соціальними групами задля здійснення
власних запитів і потреб [9: 274].
Звідси, "політичний" – той, що стосується сфери управління державою ("politisch" [Fr. politique <
lat. politicus < griech. politicos = die Bürgerschaft, Staatsfervaltung betreffend]: 1. die Politik betreffend. 2.
auf ein Ziel gerichtet, klug und berechnend) [8: 1163], а “політик” – людина, що працює у даній сфері та
займає певну політичну посаду, здебільшого як член однієї з політичних партій ("Politiker" [lat.
politicus < griech. politicos = Staatsmann] – jmd., der (meist als Mietglieder einer Partei) ein politisches Amt
ausübt) [8: 1162-1163].
Семантичне поле терміну "політологія" окреслюють наступні означення:
1) Політологія – наука про закономірності розвитку політичного процесу, про функціонування
політичної системи і влади, про сутність, форми і методи діяльності суб’єктів політики [7: 93].
2) Політологія – наука, об’єктом якої є політика та її взаємовідносини з особистістю і
суспільством, котра займає одне з провідних місць у сучасному суспільствознавстві. Синонімами
даного поняття є терміни "політична наука", "наука про політику", "політична соціологія" [9: 274].
Звідси, "політолог" – фахівець з вивчення сфери політичних відносин [7: 93].
Отже, предметом політології є закономірності структури, функціонування та розвитку
політичного життя в усіх його проявах, а сама наука означає систему знань про цілі, завдання,
рушійні сили і зміст політичних процесів, про діяльність партій, громадських об’єднань і держав у
сфері політичних відносин та відзначається вагомим теоретичним потенціалом. Політика ж є
безпосередньою прикладною сферою людської діяльності, на реаліях якої базується політологія. Фах
як політика, так і політолога передбачає володіння сучасним політичним лексиконом.
Згідно фахової специфіки, дискурси прикріплюються до відповідної сфери, галузі чи виду
діяльності [4: 32]. Як переконливо свідчать вищенаведені дефініції, і політика, і політологія
потенційно мають право на власний дискурс. Якщо розглядати їх у вузькому розумінні, то політичний
дискурс – це дискурс політиків-професіоналів, а політологічний дискурс –це дискурс науковців© Ващук Т.М., 2007
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політологів. А оскільки об’єктом нашого дослідження є саме професійна діяльність політиків, то й
оперуватимемо ми виключно поняттям "політичний дискурс".
Поширені тлумачення суті політичного дискурсу базуються на теоретичних засадах центрального
поняття "дискурс", зокрема:
1.
Політичний дискурс – це комплекс мовленнєвих структур у певному лінгвістичному
контексті – контексті політичної діяльності, політичних поглядів і переконань разом з її негативними
проявами (наприклад, ухилянням від політичної діяльності, відсутністю політичних переконань та ін.)
[10: 20].
2.
Політичний дискурс – це будь-які мовленнєві утворення, суб’єкт, адресат або зміст яких
корелює зі сферою політики [11: 23].
3.
Політичний дискурс – це також сукупність дискурсивних практик, що ідентифікують
учасників політичної комунікації або формують її конкретну тематику [12: 246].
Під дискурсивними практиками з лінгвістичної точки зору вслід за Мухарямовим М. М.,
Мухарямовою Л. М., розуміємо явища, що визначаються стійкими наборами мовних засобів,
властивих певному політичному суб’єктові або ж характерних для актуалізації заданої теми
політичної комунікації. У світлі такого тлумачення піддаються розгляду як дискурсивні практики
висловлювання політичного лідера (наприклад, "дискурс Рейгана", "дискурс Горбачова"), тематичний
блок ("дискурс безпеки", "дискурс свободи і справедливості"), а також політична мова, властива
суспільству з тим чи іншим політичним устроєм [13: 51].
4.
Політичний дискурс може бути визначений як сукупність усіх мовленнєвих актів у
політичних дискусіях, а також правил публічної політики, які оформилися відповідно до існуючих
традицій і отримали перевірку досвідом [14: 6].
Остання (четверта) детермінація поняття визнається
багатьма дослідниками даної
дискурсознавчої проблематики, оскільки є змістовно об’ємною. Ми дотримуємось визначення,
сформульованого науковцями львівської лінгвістичної школи, які під політичним дискурсом
розуміють зв’язний (усний чи письмовий) текст, виражений за допомогою вербальних та
невербальних засобів вираження, зумовлених ситуацією політичного спілкування у сукупності з
прагматичними, соціокультурними, психологічними та іншими факторами [5: 158].
Узагальнимо деякі, на нашу думку, найбільш цікаві характеристики політичного дискурсу:
дискурс як знак своєрідної знакової системи, в якій відбувається модифікація семантики і
стандартних мовних дій [11: 3];
як спеціальне використання мови для актуалізації певної ментальності або для реалізації
особливостей ідеології, що передбачає дію граматики, лексикону, правил функціонування слів і
синтаксису, а також особливу прагматику [15: 38-39];
як форми соціальної дії, що знаходиться під впливом владних структур та історичних
процесів [16: 6];
модулятора інтересів суспільства [17:142].
Отже, політичний дискурс розуміється нами як мовленнєві утворення (усні або письмові), що
стосуються сфери політики, реалізуються вербально та екстравербально, актуалізуються у певному
ситуативному контексті і спрямовані на здійснення конкретної прагматичної семантики.
Доцільно наголосити, що вивчення політичного дискурсу було ініційоване щонайменше трьома
факторами. По-перше, внутрішніми потребами лінгвістичної науки, яка у різні періоди своєї історії
зверталася до реальних сфер функціонування мови. По-друге, власне політологічними проблемами
вивчення політичного мислення, його зв’язку з політичною поведінкою, необхідністю побудови
передбачуваних моделей у політології та розробки методів аналізу політичних текстів і текстів
засобів масової інформації. Третім важливим фактором виступає соціальне замовлення, ініціатором
якого є певна частина суспільства, що прагне зрозуміти суть політичної комунікації. [12: 245-246].
Важливою рисою сучасного політичного дискурсу є його широке "розчинення" у ЗМІ. Деякі
дослідники мови, наприклад W. Mantl, вважають, що саме мас-медіа надали поштовх поглибленому
інтересові до політичної комунікації як явища, який з допомогою соціальних наук розрісся до
масштабів загальної зацікавленості мовними проблемами і отримав назву "політична культура"
(politische Kultur) [18: 303].
Вітчизняні дослідники співвідносять поняття "політична культура"з такими поняттями як
"культура праці", "культура мовлення" та "художня культура", і звертають увагу на наближення
поняття "культура" до специфічних сфер життя та діяльності людини. Політична культура
визначається при цьому не лише як сукупність норм поведінки, приписуваних суб’єктам політичної
комунікації (тобто політичний етикет, що охоплює і певні елементи мовного коду), але й рівень та
характер політичних знань, оцінок і дій громадян, що передбачає, зокрема, володіння певними
знаннями в області політичної мови (мови політики) [19: 62]. Зазначимо, що кожен, хто говорить про
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політику, бере участь у політичному протистоянні в царині мови і своїм розумінням політичних
термінів впливає на процес її змістовної стабілізації або зміни. А отже те, як саме використовуються
засоби мови (Sprachgebrauch), значною мірою визначається плюралістичним характером громадської
свідомості [18: 305].
Для пересічного громадянина політична культура як знання політичної мови означає знання
загальновживаної політичної лексики (назв номінацій понять та реалій політики) і частотних
політичних термінів, що дозволяє йому розуміти тексти політичного змісту у ЗМІ. Для політикапрофесіонала (а також спеціаліста в галузі політичних наук, журналіста, що пише на політичні теми)
воно означає знання політичного лексикону (аж до вузькотермінологічного аспекту), активне вміле
володіння ним, що є достатнім для компетентної успішної діяльності у цій сфері [19: 62-63].
Як бачимо, повсюдне поширення політичної лексики спричиняє труднощі у питанні конкретизації
даного поняття. Зокрема, ставить під сумнів твердження російських вчених, які вважають політичну
мову "особливою знаковою системою, призначеною для політичної комунікації, а саме для
вироблення суспільного консенсусу, прийняття та обґрунтування політичних та соціально-політичних
рішень в умовах множинних суспільних інтересів дійсно плюралістичного суспільства" [14: 6].
Враховуючи вищесказане та спираючись на твердження про те, що комунікацію робить
"політичною" не джерело повідомлення, а його зміст і мета [3: 39], зазначимо, що в кінцевому
результаті відмінність політичної мови від буденної полягає не у використанні якихось особливих
формальних засобів, а в такому співвідношенні між знаком (словом) і значенням, при якому звичні
одиниці мови набувають незвичної інтерпретації. Така специфіка політичного дискурсу пояснює і
специфіку політичного тексту, з якого може бути вичитаний деякий "неекспліцитний" смисл, що не
зводиться до буквального, а іноді навіть є прямо протилежним до нього. З огляду на це, особливо
плідними вбачаються подальші дослідження даної сфери, зокрема, аналіз мовних особистостей
політиків на прикладі різних мов.
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Ващук Т.Н. Политический дискурс как объект лингвистического исследования.
Изучение способов репродукции знаний посредством языкового инструментария является
чрезвычайно плодотворным в сфере политической коммуникации. Статья посвящена анализу
современных подходов к пониманию сути политического дискурса как явления общественной жизни
и объекта изучения лингвистической науки, суммированию его наиболее интересных характеристик,
а также вопросу дефиниции данного понятия.
Vashchuk T.M. Political discourse as an object of linguistic investigation.
The investigation of language means of reproduction of knowledge is very important in the sphere of political
communication. The article deals with the modern approaches to the understanding of the essence of
political discourse as a phenomenon of both social life and an object of linguistic science. It gives the
definition of the notion and summаrizes its most interesting characteristics.
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ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФАХОВИХ МОВ
(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ ФАХОВОЇ МОВИ ТВАРИННИЦТВА)
Стаття присвячена аналізу окремих аспектів фахових мов. Значну увагу приділено їх основним
ознакам. Зроблено спробу проаналізувати фахові мови, включаючи і фахову мову тваринництва, з
точки зору сучасного термінознавства. У статті розглянуто напрями рішення проблеми основ
класифікацій фахових мов.
Не зважаючи на відносно тривалі дослідження, пов’язані з термінологічною лексикою, останнім
часом спостерігається зростання уваги до проблеми вивчення фахових мов. Хоча такий напрям
досліджень термінознавства є одним із перспективних, лише в XX столітті з’явилися перші
теоретичні засади цього явища. Тому основні положення та висновки цього дослідження можна буде
використовувати в подальшій розробці проблематики загально-лінгвістичного опису фахових мов.
Мета нашого дослідження полягає в комплексному дослідженні фахових мов з точки зору
сучасного термінознавства.
Завдання дослідження – вивчення та узагальнення проблем розвитку фахових мов (їх ознак,
функцій, типів), включаючи і фахову мову тваринництва.
У сучасній лінгвістиці на сьогодні момент існує декілька рівнозначних термінів для поняття
"фахова мова" – "мова для спеціальних цілей", "підмова", "субмова" та ін. Російська лінгвістична
традиція використовує частіше термін "мова для спеціальних цілей" або "спеціальна мова" [1; 2]. У
британській та американській лінгвістиці використовують термін "language for special purposes" (LFP)
для позначення фахово-маркованої лексики.
Ми ж, слідом за німецьким лінгвістом Лотаром Хоффманом використовуємо термін "фахова
мова". Оскільки поняття "фахова мова" від "Fachsprache" є найбільш опрацьованим у німецькій
лінгвістиці. Даний факт дозволяє нам дати дефініцію терміна "фахова мова". Так, німецький лінгвіст
Лотар Хоффман визначає фахову мову як "сукупність всіх мовних засобів, які використовуються в
спеціально окресленій комунікативній сфері з метою досягнення розуміння між всіма фахівцями
певної галузі [3: 53]. Але, як слушно зазначає Т.Р. Кияк: "До цієї дефініції варто додати ще й той
факт, що функціонування певної мови забезпечується винятково чітко встановленою термінологією"
[4: 203].
Під сукупністю мовних засобів Л. Хоффман розуміє не тільки фонетичні, морфологічні і лексичні
елементи та правила синтаксису, але і їх функціональну взаємодію при будь-яких можливих у цій
області актах комунікації. Всі ці мовні засоби він розділив на три класи:
1) мовні засоби, які наявні у всіх субмовах;
2) мовні засоби, які наявні у всіх фахових мовах;
3) мовні засоби, які наявні тільки в одній фаховій мові [3: 53-54].
Першочергова задача, яка виникає перед дослідником будь-якої фахової мови, – окреслити рамки
досліджуваного об’єкта. На нашу думку, об’єктом дослідження фахових мов є особливості мови
певної галузі науки. У нашому випадку мови тваринництва. У зв’язку з цим виникає питання: терміни
якого типу можна віднести до тієї чи іншої фахової мови? Адже кожний науковий текст, крім
загальноприйнятих термінів, які зафіксовані у словниках, містить певну кількість одиниць, стосовно
яких це рішення доводиться приймати самому досліднику. Ми ж, слідом за Е.Ф. Скороходько,
схильні вважати, що при вирішенні цього практичного питання можливі помилки трьох типів:
1) термінологічна одиниця вважається не терміном;
2) за термін приймається нетермінологічна (загальнолітературна) одиниця;
3) термін вважається сполукою кількох термінів (або терміна і загальнолітературного слова)
[5: 6].
На нашу думку, при відборі термінів до конкретної фахової мови необхідно включати лише ті
значення слова, які виражають поняття даної галузі знань. Так, наприклад, із всіх значень термінів "to
pick" фахової мови тваринництва нами було вибрано тільки значення "обскубувати" (про курку),
"accredited" (milk) – "молоко гарантованої якості", "перевірене молоко".
Слід також зазначити, що всю лексику фахового тексту можна поділити на наступні види:
1) терміни певної галузі або інтрагалузеві терміни;
2) міжгалузеві терміни або екстрагалузеві терміни (термінологічні одиниці суміжних наук);
© Вискушенко С.А., 2007
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3) напівтерміни або професіоналізми, до яких можна віднести і номенклатури;
4) професійні жаргонізми, які не претендують на точність та однозначність, але мають великий
рівень образності та емотивно забарвлене значення [4; 5].
Фахові мови можна поділити як за екстралінгвістичними так і за власне мовними ознаками.
Відповідно до екстралінгвістичних ознак виділяють:
1) фахові мови за предметним змістом (мови біології, спорту, медицини, тощо);
2) фахові мови за характеристикою носіїв, індивідів:
a) за віком (мова молоді, дітей),
b) за гендерною ознакою (мова жінок, чоловіків),
c) за соціальною, груповою ознакою (мова злодіїв, наркоманів).
Згідно з лінгвістичними критеріями виділяють наступні типи фахових мов:
1) мови, які мають свою особливу систему як в граматиці, так і в лексиці (латинська мова та
есперанто, мови міжнародного спілкування, санскрит і церковнослов'янська мови, мови релігійнокультові, мови програмування);
2) мови, які мають свою особливу систему тільки в лексиці (більшість мов науки, техніки,
групових жаргонів);
3) мови, які мають особливу систему в синтаксисі (більшість фахових мов);
4) мови змішаного типу, які мають, як правило, свою особливу систему в лексиці й лише частково
в граматиці (мови хімії, біології, математики);
5) мови, які зберігають розвинену морфологію (мови гуманітарних наук, жаргони);
6) мови з залишковою морфологією (мови природничих наук);
7) мови з відносно жорсткою ієрархією семантичної структури, включаючи й однозначність слів
(всі мови науки, техніки, професійні жаргони, інформаційно-пошукові мови, мови програмування);
8) мови з розмитою дифузною семантичною структурою в сфері непредметної лексики (групові
жаргони);
9) мови з розвиненою синонімією (професійні мови, жаргони, арго);
10) мови з нейтральною, нульовою експресивністю в лексиці (мови ділового спілкування, мови
науки, техніки, юриспруденції) [7: 28-29].
Результати аналізу лінгвістичної літератури з цієї проблематики показують, що можна виділити
наступні, на нашу думку, вагомі ознаки фахової мови:
1) тісний зв’язок з певною науковою галуззю;
2) специфічний набір мовних одиниць;
3) вибір та використання мовних структур загальновживаної мови в межах фахової мови згідно
вимог певної наукової області;
4) намагання дотримуватись норм загальновживаної мови в області морфології, лексики,
синтаксису і організації тексту;
5) міжрегіональний характер фахових мов;
6) наявність писемної та усної форм [8; 7; 6].
Таким чином, можна зробити висновок, що фахові мови характеризуються перш за все наявністю
спеціальної лексики, яка служить для спілкування в певній комунікативній сфері. Проаналізувавши
основні ознаки фахових мов, ми дійшли до думки, що розробка питань, пов’язаних з різними
аспектами теорії фахових мов в українській лінгвістичній традиції досліджена недостатньо і
продовжує бути актуальною дотепер.
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Выскушенко С.А. Общие особенности языков для специальных целей
(на материале английского языка для специальных целей животноводства).
Статья посвящена анализу отдельных аспектов языков для специальных целей. Значительное
внимание уделено их основным признакам. Сделано попытку проанализировать языки для
специальных целей с точки зрения терминоведения. В статье рассмотрены направления решения
проблемы основ классификации языков для специальных целей.
Vyskushenko S.A. General Peculiarities of Languages for Special Purposes (on the material of English
stock-raising language for special purpose).
The article deals with the particular aspects' analysis of languages for special purposes. The main attention
is drawn to their general peculiarities. An attempt to analyze languages for special purposes in the aspects of
terminology is made. The article treats the problem of the basic approaches to languages for special
purposes' classification.
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КОНЦЕПТИ "ДОЛЯ", "ВОЛЯ", "СЕРЦЕ" В УКРАЇНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
ТА ЇХ ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ В АНГЛОМОВНОМУ СВІТОСПРИЙНЯТТІ
Стаття присвячена когнітивному аспекту мови, а саме: яким чином представлені національномарковані концепти української культури на метафоричному рівні, і чи мають вони своє
віддзеркаленя в англомовному світі. Розглянуті питання розкривають специфіку та взаємодію
національних мов і культур.
Сучасна лінгвістика дедалі більше уваги приділяє зіставному вивченню національних мов на
різних рівнях, оскільки саме такий підхід найяскравіше змальовує картину закономірностей та
особливостей функціонування ментально-мовного інформаційного простору. На питання яким чином
мова репрезентує ментальність, яким бачать світ різні люди і нації, дає відповіді, зокрема, її
когнітивний аспект.
Когнітивну лінгвістику можна визначити як "надглибинну семантику" і розглядати як цілком
природний розвиток семантичних ідей: спробу побачити за категоріями мовної семантики деякі більш
загальні понятійні категорії, які доцільно розглядати як результат освоєння світу людським
пізнанням. До початку 1990-х років когнітивна лінгвістика представляла собою сукупність
індивідуальних дослідницьких програм, майже не пов’язаних між собою. Серед них – програми
Дж. Брунера, Дж. Міллера, У. Найссера, Ж. Піаже, А. Ньюелла, Г. Саймона, пізніше – Дж. Лакоффа,
Г. Томпсона, Р. Лангакера, Л. Талмі, У. Чейфа, Ф. Унгерера, Х.-Й Шмідта, Р. Джекендоффа,
Ч. Філлмора (США). Починаючи із досліджень американських авторів Марка Тернера, Жиля Фокоє,
Роджера Шенка та багатьох інших, когнітивна парадигма набуває чітких обрисів: поступово отримує
свій предмет, внутрішню структуру і категоріальний апарат. На сьогоднішній день її основними
центрами вивчення являються відділення Каліфорнійського університету в Берклі та Сан-Дієго, а
також центр когнітивної науки університету штату Нью-Йорк у Буффало. У Європі когнітивна
лінгвистика успішно развивається насамперед у Голландії та Німеччині. У Росії в руслі когнітивної
лінгвістики працюють Н.Д. Арутюнова, А.П. Бабушкін, А.Д. Бєлова, С.Г. Воркачєв, С.А. Жаботинська, Є.С. Кубрякова, О.А. Селіванова, Ю.С. Степанов, І.А. Стернін, А.Н. Баранов, І.М. Кобозева,
Є.В. Рахіліна та інші. В Україні також з’являється чимала кількість досліджень у цьому напрямку.
Когнітивна лінгвістика ввела в науковий обіг таку категорію, як концепт – одиницю, на основі якої
людина створює своє уявлення про світ, одиницю, яка об’єднуються в системи, що характеризуються
певними властивостями. Дослідження культурних концептів стало поширеним після роботи
Г. Вежбицької [1], де вона на матеріалі різних мов в контрастивному аспекті розглянула вербальну
реалізацію декількох понять. Через концептуальну картину світу, яка є як універсальною для усього
людства, так і етноспецифічною, людина проникає в свій ментальний світ.
Етноспецифічну або ідіоетнічну мовну картину світу складають концепти, притаманні певному
народу. Досліджуючи мовні явища, не можна не помітити впливу позамовної дійсності, яка через
посередництво колективної етнічної свідомості впливає на мову, моделюючи способи осмислення
етносом реального світу і визначаючи специфічні параметри позначення цього світу в певній сітці
"матеріальних координат". Фактор навколишнього середовища мовного соціуму, що розуміється як
звичайне природне і створене руками матеріальне середовище не може не враховуватися в діаді
відношень "мова – свідомість" на правах третьої складової. В.М. Шаклеїн постулює наявність
взаємовпливу матеріального побуту, етнічного мислення, духовної культури та лінгвокультурного
змісту мови [2: 293]. Виростаючи з навколишньої дійсності, відштовхуючись від неї,
лінгвокультурний факт постає етнічно зумовленою суб’єктивною формою представлення реального
світу. Зрештою, йдеться про національні інтелектуально-оцінні концепти. Вони належать до тієї
частини національно-мовних картин світу, яка виступає носієм і виразником етнічно
зумовлених нюансів світосприйняття, світоосмислення та світооцінки. Національні концепти
спроможні дати уявлення про культуру, представити найосновніші особливості даного етносу. В
центрі нашої уваги – втілення українських концептів "доля", "воля", "серце" на мовному
(метафоричному) рівні та особливості їх віддзеркалення в англомовній культурі. При цьому
необхідним завданням є відкрити спільні й відмінні когнітивні особливості світоглядів, розкрити
механізми свідомості англомовного суспільства. Результати дослідження є надзвичайно важливими і
цікавими, оскільки вони розкриють національну своєрідність мов у реалізації аналогічних соціальних
замовлень, що сприяє глибині та точності системного і функціонального співставлення
словотворення. Таке співставлення розкриває природу мови. Отримані знання призводять до
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істинного розуміння світопорядку. Подібний концептуальний аналіз є також важливим для вивчення
процесу комунікації.
Н.А. Семенкіна стверджує, що концептуальна інформація існує в свідомості людини у
вербальному і невербальному вигляді, але концепти завжди мають мовний вираз, тому аналіз мовних
явищ допомагає проникнути в концептуальну систему [3]. Мова навіть більшою мірою, ніж культура і
суспільство, дає когнітивістам ключ до людської поведінки [4: 273]. Отже, існує засіб ретельного
дослідження концепту: він знаходить своє вербальне відображення завдяки одиницям різних мовних
рівнів: лексем, фразеологізмів, приказок, афоризмів, а також граматичних форм і синтаксичних
структур. Одне з центральних місць при цьому належить процесам метафоризації. Метафора
пронизує все наше повсякденне життя і проявляться не тільки в мові, але й у мисленні та дії.
Вивчаючи метафору – вивчаємо розум (brains come to understand themselves) [5: 79]. Спробуємо
продемонструвати їх чуттєве сприйняття на рівні метафоричному та прослідкувати як крізь ті ж
самі концепти бачить світ англомовна людина.
"Доля" – один із найяскравіших концептів українського культурного ареалу. Внутрішня форма
цього слова розкриває уявлення українців про існування вищої сили, яка наділяє кожну людину
щасливим – щастя й доля, щасти доле, хвалити долю, або нещасливим життям – чорна, лиха, гірка,
щербата доля. Саме вона за принципом випадковості визначає головний вектор життєвого шляху
людини, не зважаючи на його власні прагнення і бажання: випадати, перепадати, діставатися на
долю; доля занесла, привела, судила; доля обділила, підставила ногу, обернулась іншим боком,
увірвала нитку; зв’язувати, випробовувати, попитати долю; доля спокушає. Про переважно
позитивну категоризацію концепту "доля" українською колективною свідомістю свідчать словотвірні
деривати з похідною основою дол- (долати, подолати), а також фразеологічні єдності, у яких доля
виступає персоніфікованою сутністю, утворюючи антропоморфні метафори: доля зглянеться, доля
маслом губи змастить, доля послужить, доля усміхнеться. Ще одним аргументом для визнання
позитивної оцінки українського концепту "доля" можуть послужити дані слов’янської міфології:
долею звали духа – покровителя людини, який дарував багатство й успіх. Доля уявлялася нашим
далеким предкам у вигляді гарного веселого юнака чи золотокудрої красуні, що блукали по
білому світу (звідси, очевидно, укр. піти шукати долі) і все на своєму шляху могли подолати:
болото, річку, ліс, гори. Хорошій людині доля допомагала, а від лихої, лінивої, недбайливої,
п’яниці обов’язково йшла геть [6: 60]. В англійській мові немає єдиного аналогу слову доля і,
відповідно, концепту, який би мав таке велике значення. Англійські слова destiny, fate, chance,
fortune, lot, predestination, doom, foredoom, які в різних контекстах можуть служити як переклад слова
доля, усі мають більш вузьке значення, більш того, жодне з них не має такої ваги і важливості для
мовної картини в цілому, як слово доля. "Позитивні" і "негативні" долі в англійській розмежовані в
більшій мірі, ніж в українській: бажані події є подарунком fortune або chance, в той час коли fate і
doom безперечно недоброзичливі до людини. Єдине нейтральне в цьому відношенні слово – destiny –
не дуже вживане і до того ж має іншу семантичну специфіку – вказує в першу чергу на неминучість.
Відчувається певний зв’язок національно-мовного українського поняття "доля" з концептом
"воля", що виступає виплеканою народом мрією про гідне вільне життя. Саме таким воно
вимальовується в низці метафор – мати (зібрати, знайти, давати) волю, пускати на волю,
віддаватися на волю, давати волю рукам (ногам, серцю, язикові, сльозам). Воля зіставляється з
добром і правдою, які можна одержати тільки в боротьбі, тож, за неї треба боротися, з доброї волі
вона перемагає. За українськими народними уявленнями, воля дорожча за гроші й навіть за саме
життя, люди кажуть пускати на волю божу, воля не вмирає. Виконуючи бажання, волієш волею,
наказуючи, диктуєш нею. Вона має неабияку владу, недарма говорять вольовий характер, дії, зусилля.
Уся історія споконвічної національно-визвольної боротьби українського народу "за волю, за щастя"
підтверджує волелюбність українців, їх могутній внутрішній порив до волі та переконливо свідчить
про первинність козацької психіки в українській культурі. Англійські freedom та liberty, навпаки, є
даністю, правом людини, тим, що дано з самого початку (personal / academic / political / economic /
religious freedom / liberty). Та, незважаючи на таку особливість, є не менш важливими поняттями для
англомовного суспільства.
Потяг до свободи проявляється через індивідуалізм – характерну рису українців, британців та
американців. У перших він може спричиняти схильність до непокори і вести до заперечення будь-якої
влади. У других розвинуте відчуття власної свободи та право на життя. Третіх вирізняє оптимізм,
висока самооцінка і наполегливість — загальновизнані й шановані традиційні американські цінності.
Мрія про волю виплекана українцями із самого "серця" – іншого концепту, в якому вони вбачають
перш за все любов, лагідність, співчуття, радість, щастя й смуток. У сучасному українознавстві теза
про кордоцентричний характер української культури стала, по суті, аксіоматично [7]. В якомусь
сенсі серце, (серденятко, серденько, сердечко) керує людиною, воно стукає, б’ється,
тремтить, ворушиться, вискакує, підплигує, грає, стискається, мучить, болить, крається,
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ділиться, любить, радіє, розквітає, мліє, закипає, рветься, запалює, віщує, чує, розуміє,
відпочиває, черствіє, завмирає, німіє, сохне, засинає. Власне людина – і є серце, до якого треба
дібрати ключ, знайти дорогу, покохавши всім серцем, віддаєш своє, а підкорюєш інше серце,
тому, мабуть, на закоханих кажуть серце з серцем розмовляє, серця б’ються в унісон, вони
вкладають серце в один одного, живуть у серці одне одного. Крихіткою серця називають рідну
дитину, кров серця, його глибина – це найдорожче, що має людина. У залежності від її складу,
серце може бути чистим, відкритим, добрим, щирим, вірним, веселим, гарячим, палким,
м’яким, холодним, нелегким, важким, кам’яним. Воно має свій голос, вміє підказувати,
співати, звеселяти, тішити, нити, плакати, стогнати. Пам’ять серця, не забуваючи трагічну
долю України, розвинула цілу низку метафор через негативну чутливість: гнітити серце,
нівечити серце, кусати серце, відбирати серце, пошматувати серце, роз’ятрювати серце,
вирвати з серця, полонити серце, красти серце, обгортати серце тугою, жаль бере за серце,
в’ється як гадина коло серця, коти скребуть на серці, жаба сидить під серцем, ножем
вколоти серце, мов хто серпом різнув серце, встромив ніж / голку у серце, всадив кулю у
серце, мов хто батогом по серцю стьобає, серце наче рукою у жмені / у лещатах здавило,
каменем лягти на серці, серце кров’ю обливається, немає бога у серці. Мовні факти свідчать про
величезну акцентованість компонента серце як осередка людських почуттів і переживань в
українській моделі етнічної особистості. Це пояснюється екстралінгвістичними факторами,
зокрема особливостями релігійно-філософської самосвідомості українців, де серце виступає
центром людської особистості, що підкорює собі всі інші її виміри – розум, волю, окремі почуття й
вчинки. Англійське heart – також, безсумнівно, важливе емоційне мірило. Спільне ціннісне ядро
визначається всесильністю цього об’єкту, що є символом
духовного в обох мовах. На думку
В.Н. Вовк, саме духовність у сучасному світі сприяє об’єднанню людей, які живуть в різних
суспільствах [8: 23]. З іншого боку, психологам ще не вдалось довести без сумніву, що емоції
однакові у всіх народів. Помічаємо, що переживання носіїв англійської мови, пов’язані із почуттями,
локалізуються не тільки в серці, але й в розумі, на відміну від українців. Крім традиційного значення,
серце може вживатися на позначення інтелекту, раціональної думки (have a change of heart –
передумати, what the heart thinks the tongue speaks – що на умі те й на язиці). Мабуть, тим
пояснюється той факт, що коли українцю погано і муляє на серці, він відкриває його,
пригортаючись до серця друга, тоді його серце відігрівається, перетліває, лоскоче. Отже, серцем
можна збагнути. Носій англійської мови, особливо американець, маючи проблеми, часто
користується порадами психологів, метою яких є, насамперед, вирішити їх, вплинувши на свідомість.
Щодо емоційності британців, то на перший погляд здаються кумедними й дивними їх стриманість,
непохитний консерватизм, респектабельність, яка старанно оберігається, страх опинитися в
безглуздій ситуації, старанно вивірені та дозовані правила пристойності. Втім, вкотре переконуєшся,
що в кожному незворушному англійці є так званий reverse side (зворотній бік). Візуальна
"непроникливість" є основною рисою англійців, і завдяки їй, як не парадоксально, світ вважає цей
досить передбачений народ "абсолютно непередбаченим".
Таким чином, когнітивна парадигма є однією з перспективних ланок та напрямків лінгвістичної
науки сьогодення. Когнітивна лінгвістика оперує не мовними елементами, а одиницями, до того ж
особливими по своїй природі: вони є провідниками різноманітної інформації та повністю або
частково матеріалізуються в мові. Для найменування цих одиниць закріпився термін концепт.
Незважаючи на те, що його розглядають по-різному, сутність поняття залишається досить ясною.
Нашарування національно-культурних концептів приводить до нашарування символічних рівнів
менталітету, а в мові – до метафоризації символізованих одиниць. Метафори є свідками розвитку
асоціативних зв’язків та художньої уяви в носіїв різних мов, а також функціонують у якості
посередника між людським розумом та культурою. Концептуальна ознака метафори надала
можливість провести аналіз, який мав на меті, з одного боку, вивчити особливості національнокультурних концептів української культури ("доля", "воля", "серце"), з іншого – простежити чи мають
вони місце в англомовному світі. Беручи до уваги результати порівнянь на матеріалах української та
англійської мов, можна зробити наступні припущення: світ є єдиним для всіх, хоча люди живуть в
різних його частинах; світ ділиться людиною, як фізично (наприклад, за допомогою кордонів), так і за
допомогою мови, шляхом накладання концептуальної сітки. Іншими словами, всі ідеї, наявні в
українській картині світу, в тій чи іншій мірі, присутні в англійській. Лінгвоспецифічність задається
розподілом акцентів, які допомагають краще зрозуміти зміст ядра картини світу та відчути ті
особливості, які відрізняють одну націю від іншої. У ході зіставлення найближчими по змісту для
обох культур виявилися концепти "серце", "доля", хоча й дещо меншою мірою. Концепт "воля" має
інше семантичне наповнення. Така різниця зумовлена власне мовними, психолінгвістичними,
соціолінгвістичними чинниками.
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Проведене дослідження доводить, по-перше, твердження про те, що свідомість – факт
національно-культурного спадку, по друге, правомірність поняття національної самосвідомості –
усвідомлення особистістю себе часткою певної національної спільноти та оцінка себе як носія
національних цінностей, що склалися у процесі тривалого історичного розвитку національної
спільноти, її самореалізації як суб’єкта соціальної дійсності
Перспективи подальшого вивчення концептуальних систем та їх зіставлення на матеріалі різних
мов невичерпні, адже концептосфера представляє собою не статистичну, а динамічну, постійно
змінну структуру. Зі зміною історичних, географічних, соціальних та інших умов змінюється
значимість тих чи інших концептів. Вивчення ж менталітету того чи іншого етносу допомагає
коригувати національну політику і етнополітику.
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Головенко К.В. Концепты "СУДЬБА", "ВОЛЯ", "СЕРДЦЕ" в украинской языковой картине
мира, их отражение в англоязычном мировосприятии.
Статья посвящена когнитивному аспекту языка, а именно: каким образом представлены
национально-маркированые концепты украинской культуры в метафоре, и имеют ли они своё место
в англоязычном мире. Рассмотренные вопросы раскрывают специфику и взаимодействие
национальных языков и культур.
Holovenko K.V. The concepts "DESTINY", "FREEDOM", "HEART" in the Ukrainian language and
their reflection in the English perception.
The article is dedicated to the cognitive sphere of the language. It tells about the way the national concepts
of the Ukrainian culture are represented in metaphor and their reflection in English. The questions touched
upon throw light on the peculartities and interconnection of the national languages and cultures.
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ЛІНГВІСТИЧНІ ТА ЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НОМІНАЦІЇ ЖОВТОГО
КОЛЬОРУ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАЗЕОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)
У статті розглянуто проблеми лінгвістичних та екстралінгвістичних значень колороніма жовтий
на матеріалі фразеологічних одиниць англійської та української мов. Порівняльний аналіз
символічних значень цього кольору проведено з урахуванням мовної та культурної специфіки двох
різних народів.
Колір є могутнім засобом впливу на людину. Вплив його не обмежується тільки органом зору –
оком, він впливає також на інші органи чуття – на смак, слух, дотик та нюх. Колір може викликати
приємні спогади про найщасливіші хвилини життя і, навпаки, так само як звуки музики, може
нагадувати про сумне, обтяжливе, про страждання. Ці відчуття, пов’язані з кольором, називаються
кольоровими асоціаціями. Утворення та закріплення в нашій свідомості кольорових асоціацій
тотожне процесу утворення та закріплення в корі великих півкуль головного мозку умовних
рефлексів. Те, як ми сприймаємо колір, залежить як від самих кольорів, їх чистоти, яскравості,
насиченості, так і від особливостей нашого сприйняття.
Мета нашої роботи – проаналізувати різноманітні лінгвістичні та екстралінгвістичні дослідження,
присвячені кольору, порівняти символічні значення кольору, які були і є характерними для різних
культурних спільнот, виявити подібні та відмінні моменти інтерпретації кольору в різних мовах. За
ілюстративний матеріал ми взяли кольоропозначення жовтий/золотий. Матеріал дослідження був
отриманий методом суцільної вибірки із фразеологічних словників англійської та української мов і
становить 118 та 87 одиниць відповідно. У мовознавстві проблема кольоропозначень розглядається в
кількох аспектах. Назви кольорів становлять об’єкт наукових студій у галузі порівняльного
мовознавства (О. Коваль-Костинська, Н. Пелєвіна), етнолінгвістики (А. Вежбицька, Г. Яворська),
психолінгвістики (Л. Лисиченко, Т. Ковальова, С. Григорук, Р. Фрумкіна), перекладознавства
(Р. Зорівчак, І. Ковальська), історичної та описової лексикології (М. Чікало, Н. Бахіліна, О. Панченко,
В. Мурянов), семасіології (Р. Алімпієва, А. Вежбицька, А. Висоцький, Л. Грибова, О. Дзівак,
А. Кириченко, В. Москвич, Ж. Соколовська, В. Фридрак) тощо.
Особливу увагу дослідники сьогодні звертають на одну з важливих "складових" мовного образу
світу – фразеологічну. Фразеологічний рівень – це достатньо складне мовне утворення. Його місце у
системі мовних рівнів (між лексичним і синтаксичним) демонструє цю складність і специфіку. Якщо
ми розглядаємо мову як семіотичну систему, яка включає систему символів і синтаксис, то повинні
враховувати у фразеології і символічність і комплікативність. Поділ мовної картини світу, і
відповідно концептуальної, на складові (лексичну, фразеологічну тощо) умовний.
Фразеологія як наука виникла лише на початку ХХ століття. На сьогоднішній день нез’ясованими
залишаються питання про статус фразеології, хто є основоположником цієї дисципліни та велика
кількість проблем з теорії науки. До нерозв’язаних питань належать невизначеність терміну
фразеологічної одиниці та предмету фразеології. Нез’ясованою залишається теорія еквівалентності,
проблема слівності компонентів тощо. Науковий пошук у цих напрямках продовжується. Досить
плідними є дослідження вітчизняних (зокрема російських та українських) мовознавців. Розробкою
питань теорії фразеології займалися В.В. Виноградов, Є.Д. Поливанов, Л.А. Булаховський,
В.Л. Архангельський, В.М. Мокієнко, В.П. Жуков, О.М. Мелерович, В.Г. Гак, Л.Г. Скрипник,
М.Ф. Алефіренко, Л.Г. Авксентьєв, М.Т. Демський. Такі лінгвісти як О.І. Смирницький, О.В. Кунін,
Н.Н. Амосова, А.І. Альохіна досліджували фразеологію англійської мови. Серед західних мовознавців
слід відзначити Ш. Баллі та Л.П. Сміта.
Лінгвісти, які займаються проблемами фразеології сучасного мовознавства (Ф.М. Белозерова,
В.А. Маслова, Т.З. Черданцева, Д.О. Добровольський тощо) все частіше говорять про те, що
фразеологічні одиниці тієї чи іншої мови мають національно-культурну специфіку та відображують
традиції, звичаї, реалії, пов’язані із легендами, історичними фактами, літературними джерелами, які
зумовлюють їх національно-культурну семантику, місцевий колорит в цілому. Незважаючи на те, що
колірна лексика стала постійним об’єктом для експериментування в різноманітних лінгвістичних
теоріях, її вживання у складі фразеологічних одиниць – тема малодосліджена. Так, ні в англійській,
ні в українській мовах пошуки такого характеру досі не проводились.
Що ж стосується кольоропозначень, вони є ключовими концептами культури в усіх мовах.
Сприйняття кольору різними народами та його трактування неоднакове. Тому багатство барв
навколишнього світу, своєрідно відображається й у різних мовах. Це означає, що відношення до
кольорів цілком і повністю визначається культурно-історичними традиціями та звичаями того чи
© Гуменюк І.І., 2007
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іншого народу, тобто, його історією, культурою, побутом тощо. Багато різноманітних теорій та
гіпотез стосовно кількості та універсальності кольорових термінів у лінгвістиці висувалося з того
часу і дотепер. На нашу думку однією із найсолідніших праць присвячених кількості
кольоропозначень у різних мовах є праця – Basic Color Terms by Berlin, Brent, and Paul Kay, 1969. Ці
вчені порівняли точні визначення базових кольоропозначень 20 різних мов і, базуючись на цих
знаннях, проаналізували описи кольорів в 78 інших мовах. Вони стверджують, що існують універсалії
в семантиці кольоропозначень і виокремлюють 11 основних кольорів [1: 28-29]. Ці
кольоропозначення знаходяться у відповідній ієрархії:
Purple
Black

Yellow
Red

White

Pink
Blue

Brown

Green

Orange
Gray

Екстралінгвістика (Exterior linguistics) – лінгвістика, що вивчає аспекти мови, безпосередньо
пов’язані з функціонуванням людини, яка розмовляє, а також використання в мовленні пауз, різних
психофізіологічних проявів людини: сміх, плач, шепіт тощо. Екстралінгвістичні дослідження
кольору, поряд із дослідженнями фізичної природи світла, явищ кольорового контрасту та багатьма
іншими, мають безліч прикладних вимірів, пов’язаних із можливостями використання знань про колір
у низці областей та сприйняттям кольору людиною. Так, наприклад фізіологи та офтальмологи
досліджують кольоровий зір людини з точки зору можливостей краще розрізняти предмети. Погляд
на колір як на властивість предметів чи світла досить характерний у різних сферах повсякденного
життя – комерції, мистецтві, науці, техніці, дизайні.
Лілі Саймон стверджує, що колір впливає на людину на рівні підсвідомості, тобто не торкаючись
рівня звичайної думки. Тому політики, бізнесмени та робітники реклами навчились викликати
бажаний відгук за допомогою мови кольору. Вміле використання кольору може обманути того, хто
його бачить, чи змусити його зробити спонтанний критичний висновок. Так, наприклад жовтий колір
стимулює роботу травлення, тому жовті стіни в закладах харчування сприяють пожвавленню
атмосфери та невимушеній бесіді [2: 20]. Також, працюючи за комп’ютером, користуйтесь жовтим
килимком для мишки, щоб підвищити концентрацію уваги та зберегти бадьорість [2: 37].
У своїй статті "Немного о цвете промышленного интерьера" С.М. Іванов досліджує природу
кольору як психофізіологічне явище. Автор відмічає, що фізиці відомі хвилі, що викликають відчуття
кольору, довжиною від 400 до 800 м. Світло попадає на сітківку, пігменти, що знаходяться у
фоторецепторі, поглинаючи його, розпадаються на частинки в різній пропорції, а мозок, аналізуючи
їх сигнали, вирішує, яке світло поглинається менше, а яке більше. Так складається думка про колір
[3: 36-39].
За психофізіологічним впливом кольори можуть бути теплими та холодними, важкими та легкими,
крикливими та спокійними, приторними та гострими. Кольорові характеристики дозволяють
визначення, пов’язані зі слухом, нюхом, дотиком та смаком [3: 45].
Проблеми кольорової гармонії цікавлять людей мистецтва. Це закономірно, тому що людина
сприймає оточуючий світ у кольорі та у своїй практиці широко використовує увесь хроматичний
спектр, створений природою, доповнюючи його іншими відтінками.
Питання створення кольорового комфорту, "корисних" для людини кольорових комбінацій,
цікавить спеціалістів із промислового та побутового дизайну. Колір одягу є предметом творців
промислового та відомчого одягу, об’єктом кутюр’є, які формують моду на визначені кольори та
кольорові комбінації в певному сезоні.
Багато хто з учених відзначають збільшення кількості науково-технічних галузей, у яких
використання кольору має вузькоспеціальний термінологічний характер. При цьому звертається увага
на те, що вживання кольоропозначень не обмежується мінералогією та текстильним виробництвом, а
широко використовується також у рамках космічних програм.
Фабер Біррен у своєму екстралінгвістичному дослідженні значень кольору виділяє чотири типи
асоціацій: 1) загальне уявлення; 2) розумові асоціації; 3) об’єктивні асоціації та 4) суб’єктивні
асоціації. Під розумовими асоціаціями мається на увазі асоціації у формі іменників. Під об’єктивними
та суб’єктивними – ситуації, коли колір співвідноситься із зовнішнім об’єктом чи внутрішнім
душевним станом. Наприклад: жовтий колір: загальне уявлення: сонячний, променевий,
променястий; розумові асоціації: сонячне світло; об’єктивні асоціації: привітний, життєвий,
небесний, надихаючий; суб’єктивні асоціації: висока духовність, здоров’я [4: 141]. Автор приводить
експериментально підтвердженні данні.
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На думку П.В. Яньшина, який проаналізував праці багатьох авторів, мета підбору значень
кольорів – не зафіксувати його зміст, як встановлену наукову істину, а дати змогу читачеві
самостійно співставити різнорідний матеріал. Особливо це стосується аури [5: 201].
Наприклад, жовтий колір аури розшифровується так: жовтий із відтінком золотистого означає
міцне здоров’я та достаток. Люди з такою аурою здатні піклуватися про себе, рідко хвилюються та
легко вчаться, володіють живим розумом, веселі, товариські, завжди готові прийти на допомогу;
червонуватий відтінок жовтого кольору свідчить про сором’язливість, якщо такі люди ще й руді, то,
скоріш за все, вони мають комплекс неповноцінності й тому часто хворіють на серце та шлунок.
За принципом фен-шуй існує 5 стихій: води, металу, вогню, землі та дерева; стихія землі є
центральною, а її колір жовтий.
В. Мойсеєнко також вважає, що колір у своїй різноманітній взаємодії з компонентом світла часто
демонструє майже радикальне відхилення від закріплених, наочних та інтуїтивно зрозумілих для
повсякденної свідомості колористичних образів та уявлень. У цій області знань можна знайти нові,
незвичні для традиційного уявлення та неспеціалізованої свідомості ідеї і, переоцінивши, ввести їх в
науковий вжиток. Ця ситуація відображає постійну дистанцію, що має місце між науковим та
повсякденним знанням, між здоровим глуздом науки та загальним повсякденним здоровим глуздом
[6: 93]. Також автор виокремлює зміст та денотат знаку від уявлення, яке відповідає цьому знаку
[6: 95].
Ми знаємо, що на практиці одне і те ж саме кольорове судження часто виражається різними
словами та виразами, серед яких ми часто використовуємо і фразеологізми. Наприклад: As yellow as a
crow’s foot, as yellow as a guinea, as yellow as a kite’s claw, as yellow as corn, as yellow as gold // жовтий
як лимон, жовтий як жовток тощо [7; 8].
Фразеологічні одиниці утворюються в мовленні й відображають ті явища і предмети, що
безпосередньо оточують людей; люди в свою чергу, надають їм тих чи інших характеристик, в тому
числі ознак за кольором. Отже, цілком закономірно, що у деяких фразеологізмах, які увиразнюють,
емоційно забарвлюють образність в мовленні, саме колір є складовою частиною. Колір допомагає
створити яскраві зорові образи з сухих абстракцій, що робить мовлення барвистим, соковитим та
емоційно насиченим.
Оскільки фразеологічні одиниці є мовною універсалією, то можна припустити, що в будь-якій
мові існують фраземи, до складу яких входять назви кольорів, адже фразеологізми відображають
реалії життя.
Варто відзначити, що багатство барв навколишнього світу своєрідно відображається в мові. Так,
не в усіх мовах існує однакова кількість назв на позначення кольору. Навіть деякі основні кольори
спектра не завжди мають окремі назви. Наприклад, червоний, оранжевий та жовтий у мовах
африканських народів здебільшого мають одну лише назву. Кожна мова має свій спосіб "членування"
спектра. Тобто колір пов’язаний з історією народу, його культурою, побутом, традиціями тощо.
У своєму дослідженні ми звертаємось до жовтого кольору, який є на четвертому місці серед
основних 11 кольорів, після так званої тріади – білий, чорний, червоний. Саме ці чотири кольори
лишились праобразом античної колористики. Що ж до диференціації кольорів з точки зору фізики,
жовтий є одним з трьох основних кольорів (білий і чорний не вважаються кольорами), разом із синім
та червоним, кожний із яких є самостійним кольором, який неможливо отримати внаслідок суміші
кольорів, на відміну від решти. Серед значень, які приписують 3 основним кольорам, жовтий означає
розум.
З усіх основних кольорів жовтий – найбільш суперечливий, біполярний, він займає особливе
місце як атрибут, що володіє як позитивною, так і негативною символікою, в залежності від мови та
контексту.
Так, жовтий колір – це символ Сонця, він дарує тепло, життя, енергію. Люди, які віддають
перевагу цьому кольору натури творчі, сильні духом, люблять владу.
У язичництві жовтий колір був атрибутом бога Велеса, покровителя худоби та врожаю, і
співвідносився із візуальними образами сонця, пшениці та золота, символізуючи, в першу чергу,
достаток, але з приходом християнства його характеристики змінюються з позитивних на негативні.
Так, на Русі та й у Європі за жовтим кольором закріпились в основному негативна конотація, колір
зради, боягузтва. Зрадника Іуду часто зображували в одязі жовтого кольору, а в епоху Середньовіччя
єретики були зобов’язані одягатись у жовте.
Будучи, крім того, природним кольором в’янучої рослинності, цей колір не міг не асоціюватися зі
старінням та смертю. Знаходимо відповідні приклади і у фразеології: the yellow leaf – старість.
Традиційно виділяються наступні значення кольору жовтий в українській лінгвокультурній традиції:
колір в’янучих рослин; колір старого паперу; колір неякісної їжі; колір старої шкіри; нездоровий
колір обличчя: в очах жовтіє – стає погано від болю тощо [7; 8].
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Разом з тим, дієслово жовтіти означає не тільки відмирання рослинності, але й дозрівання
плодів та злаків. Хоча у фразеології знаходимо антонімічне процесу дозрівання значення:
жовтороте пташеня – недосвідчена людина.
Такі найдавніші символічні значення жовтого кольору як урожай, багатство, сонце, збереглися
також у традиції розмальовування писанок.
В українській культурі ми зустрічаємо жовтий колір у національній символіці: він є складовим
державного прапору України, символізуючи при цьому пшеницю, а отже урожай, достаток; також
тризуб – український герб – часто зображується жовтим.
Співіснування негативних та позитивних символічних значень, яке проявляється не стільки на
рівні мови, скільки у використанні чуттєвих образів жовтого кольору в національному костюмі,
кераміці та декорі в українській культурній традиції пов’язано з великим упливом язичницьких
уявлень, їх існування у народній свідомості. Це, в свою чергу, зумовлено тим, що на Україні церква
не була елементом владної структури i не настільки сильно й авторитарно контролювала повсякденне
життя, як у католицьких країнах. Внаслідок цього в українській культурі набагато відчутніші релікти
дохристиянської старовини – i в побуті, i в книжній культурі.
Хоча слід зазначити, що фразеологічні одиниці з кольоропозначенням жовтий/yellow як
англійської, так і української мов мають в основному негативні значення. Так, наприклад: а yellow
streak – нахил до віроломства, боягузтва; to be (feel, look) yellow about the gills – мати нездоровий
вигляд, погано себе почувати; to turn yellow – злякатися, виявити малодушність; yellow dog – нікчемна
людина // пожовтіти від злості / заздрості; мати жовту картку – бути психічно хворою людиною
тощо [7; 8].
У періоди епідемій чуми для позначення заражених територій використовували жовті хрести, саме
звідси виник звичай ототожнювати жовтий колір з кольором зарази. У фразеології спостерігаємо:
yellow flag – мор. жовтий (карантинний) прапор; yellow Jack – жовта пропасниця, лихоманка [7; 8].
Повії, матері незаконнонароджених дітей у Німеччині, зрадники у Франції в середині століття
повинні були носити головні убори з жовтою смужкою. В царській Росії паспорти повій друкувалися
на жовтому папері, звідси вирази жовтий білет, піти по жовтому білету.
Також прикметник жовтий набув негативної функції щодо преси та друкованих видань: the yellow
press – бульварна преса; yellow back – дешевий бульварний роман (за кольором обкладинки); yellow
journalist – журналіст бульварної преси; yellow rag (sheet) – бульварна газета, листок тощо.
Однак на Сході жовтий колір був символом царювання, гідності та центру, також оптимістичним
весільним кольором юності, незайманості, щастя та достатку, любові, симпатії та милосердя. Так,
жовта хризантема – знак японської сім’ї імператора. Жовтий колір – колір буддизму, будистських
імператорів.
Психофізіологічні дослідження впливу кольору на людину свідчать про те, що жовтий колір
сприймається людиною легше та швидше інших кольорів, тому що жовтий – сигнал тревоги та
попередження, в якості яскравого сигнального кольору використовується в дорожніх знаках, в жовтий
колір фарбуються таксі, шкільні автобуси тощо. Невипадково, спортсмени за неспортивну поведінку
на футбольному полі, на волейбольній площадці отримують жовту попереджувальну картку.
Що стосується кольоропозначення золотий, який є синонімом слова жовтий, тут дещо інша
картина, він начебто перебрав усі позитивні значення жовтого кольору на себе. До того ж прикладів
фразеологічних одиниць (ФО) з таким кольоропозначенням як у англійській, так і в українській мовах
більше ніж із жовтим. Порівняйте: golden days (hours) – щасливий час; golden age – золотий вік;
golden opinions – приємна, похвальна відозва; golden time – щасливі роки / золота доба –
найплодовитіший період, золотий вік – найкращий період; золотий лоб – дуже розумний; золотий
дощ – великі прибутки; золоті уста – дотепний; золоті руки – професіонал тощо [7; 8].
Слід зазначити, що ще з давніх-давен золотий колір відрізнявся від жовтого. Так, в єгиптян цей
колір пов’язувався з богом сонця Ра; в Індії цей колір символізував істину; в Китаї – просвітлення;
античні греки бачили в золотому кольорі знак розуму та безсмертя тощо. Також у міфології,
фольклорі золотий колір – колір мудрості, казкових здібностей. Всі ми пам’ятаємо таких казкових
персонажів як золота рибка, золотий півник тощо. Золотисту рясу православні священики одягають
тільки на великі церковні свята – Різдво, Стрітення, Вознесіння, в недільні дні, а також в дні пам’яті
апостолів та святителів. В алхімії чотири кольори символізували чотири етапи алхімічного процесу:
чорний символізував душу в первинному стані, тобто первинний матеріал; білий – перше
перетворення, отримання ртуті; червоний символізував пристрасть, його речовина сірка; золотий
символізував кінцевий результат – отримання золота та філософського каменю.
У фразеології англійської та української мов також існують одиниці з кольоропозначенням
золотий / golden, які означають гроші, золото, наприклад: golden handshake – грошовий подарунок;
golden calf – золотий телець, влада грошей; the goose that laid the golden eggs – курка, що несе золоті
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яйця, джерело прибутку // золоте дно – невичерпне джерело прибутків; золотий телець – багатство,
гроші; золотий дощ – великі прибутки; золотий мішок – капітал, багатство тощо [7; 8].
Також у англійській фразеології ми знаходимо приклади одиниць із кольоропозначенням golden,
в яких колір асоціюється з певними власними назвами: golden city – золоте місто (Сан-Франциско);
golden empire/ golden state – штат Каліфорнія; knights of the Golden Circle – прізвисько ку-клускланівців; land of the golden fleece – країна золотого руна /Австралія тощо.
На нашу думку, лінгвістичні та екстралінгвістичні дослідження жовтого кольору є
багаторівневими, і часто навіть протилежними: як позитивними, так і негативними; іноді
синонімічними в різних мовних спільнотах, іноді безеквівалентними. Ми можемо спостерігати
протилежні значення та символи жовтого кольору в західних та східних культурних спільнотах, але в
результаті взаємного впливу культур, подекуди ці значення проникають із однієї культури в іншу та
приживаються у ній. Також цікавим є приклад із золотим кольором, який є позитивним у
світобаченнях усіх народів, що проявляється у мові, зокрема у фразеології.
Колір рідко сприймається як ізольований концепт, ми постійно асоціюємо його ще з чимось
(жовтий – сонце, жовтий – старість, жовтий – боягузтво тощо), тому кожне окреме сприйняття буде
різним, залежно від багатьох чинників, що впливають на конкретний випадок. Голий фізикалізм
кольору постійно одягнений у пишні форми антропоцентризму.
Отже, дослідивши фразеологічні одиниці англійської та української мов, до складу яких входять
лексеми на позначення жовтого кольору можна стверджувати, що в момент утворення ФО колоронім
входить до її складу у своєму первинному значенні або, рідше, набуває такого семантичного відтінку,
який приписують значенню самого кольору. Колороніми у складі ФО мають різний ступінь
деактуалізації. Певний відсоток становлять фразеологізми, до складу яких лексеми на позначення
кольору увійшли в прямому значенні. У деяких інших випадках психологічне тлумачення кольору
було основним при утворенні значення фразеологізму. Незважаючи на деякі розбіжності у вживанні
назв кольорів у різних мовах, переважна більшість ФО при перекладі зберігає свою структуру.
Ми зробили спробу зіставити вживання колороніму жовтий у складі фразеологізмів двох мов:
англійської та української. На нашу думку ця проблема є надзвичайно цікавою і потребує подальшого
детального вивчення стосовно інших кольорів, їх емотивних характеристик, проблем перекладу тощо.
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Гуменюк И.И. Лингвистические и экстралингвистические исследования цветообозначения
желтый в английской и украинской фразеологии.
Настоящая работа является попыткой анализа различных лингвистических и
экстралингвистических исследований желтого цвета, сравнения символических значений данного
цветообозначения в абсолютно разных языках и культурных обществах; особое внимание уделяется
фразеологизмам с этим цветообозначением.
Humenyuk I.I. Linguistic and exterior linguistic research of yellow color name in English and Ukrainian
idioms.
This article is an attempt to analyse different linguistic and exterior linguistic investigations of yellow colour
and to compare the symbolic meanings of this colour in different language and cultural communities;
special attention is paid to idioms with this colour name.
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СМИСЛОТВОРЧА ФУНКЦІЯ МІРКУВАННЯ В НОВЕЛІ
Статтю присвячено дослідженню ролі міркування як учасника процесу смислотворення художнього
тексту і зокрема новели, вивченню міркування як одного із засобів членування тексту на смисловому
рівні, участі міркування у створенні смислу новели залежно від його місця у композиційній побудові
тексту.
Лінгвістика тексту є одним із трьох головних напрямків розвитку лінгвістичної думки після
структурно-функціонального та генеративно-трансформаційного напрямків. Починаючи з 70-х – 80-х
років ХХ століття в лінгвістиці на перший план постає тенденція до вивчення тексту як складного
комунікативного утворення. У лінгвістиці тексту вивчення тексту як комунікативного засобу стало
одним із провідних напрямків (І.Р. Гальперін, З.Я. Тураєва, О.О. Селіванова, О.Л. Каменська,
Г.Г. Почепцов, І.М. Колегаєва, Т.В. Радзієвська та ін.). Комунікативна структура тексту
досліджується на фоні взаємодії людського та мовного факторів, і будь-який текст розглядається як
"комунікативний компонент", що вербально оформляє "когнітивний компонент", тобто певний
фрагмент цілісної системи знань про навколишній світ [1: 39-40].
Комунікативний підхід до вивчення тексту та дискурсу на сучасному етапі розвитку
функціонального мовознавства суттєво відрізняється від попереднього, принципово новою його
рисою є його когнітивна складова, що дає можливість сьогодні говорити про появу нової парадигми в
лінгвістиці – когнітивно-комунікативної [2: 9]. Такий підхід орієнтується насамперед на дослідження
тексту як мовленнєвої ситуації та його смислових глибин із застосуванням методів герменевтики.
Філологічна герменевтика – наука, що вивчає саме смисли тексту, головною проблемою якої є
проблема тлумачення та інтерпретації творів художньої літератури, художніх текстів.
Текст є осмисленням людського досвіду, зафіксованим в описах світу, це утворення, що примушує
читача до творчого процесу його розуміння, сприйняття та осмислення [3: 518]. Це складне
структурне утворення складається з певних текстових одиниць. Однією з таких текстових одиниць є
композиційно-мовленнєва форма міркування. Міркування в художньому тексті вивчалось як його
композиційно-синтаксична форма (О.А. Іванчикова), з погляду інформативності, тобто його здатності
передавати інформацію (О.М. Гришина), як логічна одиниця та з погляду його актуально-тематичного
членування (Ц.Д. Хведелідзе), як комунікативна одиниця, що поєднує в собі макро- та мікротекстові
характеристики (І.В. Подкідишева), як поліфункціональне семантико-структурне утворення
(Н.Ю. Гулієва). Але роль міркування як учасника процесу смислотворення залишалася поза межами
досліджень, що й обумовило актуальність пропонованої статті.
Сприймаючи художній текст, читач проводить певну роботу з його осмислення, в результаті якої у
його свідомості створюється певний фрагмент загальної картини світу, тобто відбувається процес
смислотворення. Процес осмислення, осягнення смислу художнього тексту є дуже складним і
багатовимірним, тому що у процесі пізнання смислу тексту читач інтерпретує його згідно зі власною
концептуальною картиною світу [1: 67], і для його розуміння слід насамперед визначити саме поняття
смислу.
Поняття смислу, як зазначає А.І. Новиков, іноді вважається такою загальною категорією, яка не
підлягає визначенню, бо є загальновідомою [4]. Але сьогодні це поняття потребує уточнення у зв’язку
із розвитком та зміною в сучасній лінгвістичній парадигмі. Сьогодні смисл стає одним із
фундаментальних понять лінгвістики у зв’язку зі зверненням лінгвістів до вивчення мовлення, тексту,
дискурсу.
Як зазначає Н. Алефіренко, існують два різні погляди на визначення смислу тексту. Прихильники
першого (Т.В. Булигіна, М. Даскал, А. Маргаліт) вважають, що смисл тексту є сумою смислів речень,
які його складають. Але переважна більшість дослідників (І.Р. Гальперін, Н.І. Жинкін, В.А. Звегінцев,
О.І. Москальська, М. Хеллідей, А. Греймас, П. Гіро) вважають, що смисл тексту не є простою сумою
смислів цих складових. [5: 302].
На думку Р. Барта, смисл тексту не є тими значеннями слів та словосполучень, які його складають,
він створюється тими конотативними, вторинними значеннями всіх його складових у сукупності, які
вони отримують у певному контексті [6: 310]. М.М. Бахтін зазначав, що у процесі комунікації окремі
висловлювання отримують свій істинний, "актуальний" смисл [7: 90], тобто в тексті вони набувають
іншого, нового смислу. Г.І. Богін, говорячи про смисл тексту, зазначає: "…Смысл целого является
чем-то принципиально новым сравнительно со смыслом каждого предложения в отдельности и всех
предложений вместе" [8]. Саме зважаючи на ці погляди ми приєднуємося до другої точки зору та
вважаємо, що смисл тексту не визначається простою сумою смислів його складових одиниць – слів,
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речень, композиційно-мовленнєвих форм. Смислом художнього тексту є поєднання всіх смислів, що
його складають, в єдине ціле з урахуванням ситуації та контексту. Смислом тексту є когнітивна
структура, змістовний бік тексту [9: 52].
У визначенні смислу художнього тексту ми підтримуємо точку зору Є.А. Реферовської, яка
називає смислом тексту його сутність, його головну ідею, в той час як змістом тексту є мовне
вираження його смислу: "Смысл текста – обобщение, это обобщенное содержание текста, сущность
текста, его основная идея, то, ради чего он создан. Содержание текста – проявление этой сущности в
ее конкретном референциальном виде, в виде его языкового выражения" [10: 157].
На рівні породження тексту саме смисл програмує відбір мовних одиниць та ту чи іншу форму
тексту, а також структуру тексту, його конститутивні дискурсивні елементи – діалог, монолог, опис,
повідомлення, міркування.
Міркування як композиційно-мовленнєва форма художнього тексту є одним із засобів членування
тексту на смисловому рівні [11: 206], тобто воно є певним смисловим блоком із загальним смислом
тексту, його темою та ідеєю. Зупинимося на визначенні ролі міркування як конститутивної частини
художнього тексту у створенні його смислу.
Розуміння літературного твору філологом передбачає насамперед виявлення саме того смислу,
який мав на увазі автор, створюючи свій твір. І.А. Бехта зазначає: "Процес пізнання смислу тексту
метафорично співвідноситься з прагматичною метою художнього тексту. Концептуальна картина
світу читача змінюється під впливом прочитаного й пропущеного через свідомість художнього
тексту" [1: 69]. При цьому кожний елемент тексту містить у собі певну систему понять та уявлень
конкретного народу, мовою якого цей твір написаний. Кожне словосполучення, кожна фраза
представляють собою яскраву палітру значень, що поєднують в собі частину мовної картини світу
цього народу. В.А. Маринчак визначає смисл твору як такий феномен, що вже існує у свідомості, а
текст є лише формою, що опредмечує смисл: "Смысл, ... феномен мира, получающего знаковое
представление в тексте, существует в сознании. Текст есть форма, с помощью которой автор
опредмечивает смысл... Это форма, ... способствующая осознанию через знаковое представление
феномена мира, его осмыслению..." [11: 43].
На думку І.А. Бехти, вивчення фрагментів картини світу через призму свідомості мовців є
актуальною проблемою сучасної когнітивної лінгвістики [1: 57]. Написання художнього твору
зазвичай обумовлюється соціальними та історичними чинниками, які необхідно брати до уваги у
процесі смислотворення, розуміння художнього твору. Це означає, що в лінгвопоетичному аналізі
художнього тексту треба розглядати насамперед певні смисли, витоки яких лежать в усій духовній
культурі народу. Для вивчення функціонування смислів художнього тексту визначається їх роль у
композиції тексту та засоби їх утворення.
Таким чином, автор вкладає у кожний свій твір певний смисл, що відображує головні смисли його
епохи, а також певні тему та ідею. І.А. Бехта вважає, що смислом художнього твору є
"сформульована на мові пропозиціональної семантики та ж ідея" [5: 121-122]. О.М. Кагановська
зазначає, що знаковою природою художнього тексту "визначається інтегрування двох смислів
(прямого, первинного і непрямого, вторинного) в структурі його значення" [12: 101]. Тобто, в
кожному художньому тексті обов’язково присутні два смисли – прямий та непрямий, первинний та
вторинний, експліцитний та імпліцитний. Саме тому ми вважаємо доцільним зупинитися на
характеристиці експліцитного та імпліцитного смислів новели як художнього твору.
Текст містить у собі не лише повідомлення в явній формі, але й такі, що знаходяться поза його
межами. Як зазначав В.А. Звегінцев, "мы ... извлекаем (понимаем) из отдельного высказывания
значительно больше информации, чем содержится в нем как в языковом образовании" [13: 206]. Це
означає, що значення тексту ще не утворює його загальний смисл, що всій мовленнєвій діяльності
людини є властивим наявність певної імпліцитної інформації, яка не є висловленою прямо. Виходячи
з цього, можемо сказати, що, оскільки текст містить як експліцитну, так й імпліцитну інформацію, то
й смисл художнього тексту може визначатися відповідно як експліцитний та імпліцитний.
Під експліцитним смислом художнього тексту ми розуміємо явно виражений смисл, який включає
в себе тему твору, те, про що саме говориться в тексті. Імпліцитним смислом тексту є такий його
зміст, що прямо не втілений у лексичних та граматичних значеннях лексичних одиниць, що його
складають, але може бути зрозумілим при його сприйнятті [14: 37]. Це такий семантичний зміст, що
не виражений у мовленнєвому акті мовними засобами, але витікає з експліцитно виражених елементів
[15: 83]. Імпліцитний смисл – це головна ідея твору, те, що хоче сказати автор використанням тих чи
інших мовних засобів.
У нашому дослідженні ми виходимо з того, що участь міркування у процесі смислотворення
залежить від його місця в композиції новели. Міркування може знаходитись у початковій, фінальній
ситуаціях або у середині, тобто в розвитку дії новели.
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Як приклад новели, де міркування стоїть у фінальній частині (situation finale) та несе головне
смислове навантаження, можемо навести новелу Françoise Guérin "Je serai là jusqu’au bout…".
Експліцитний смисл новели утворюється використанням лексичних, синтаксичних, стилістичних
засобів. Імпліцитний смисл новели утворюється використанням лексичних засобів, які створюють у
читача певні асоціативні зв’язки. Всі поставлені в новелі проблеми мають відношення до людини,
вони не є глобальними, а суто індивідуальні – сенс людського життя, самотність людини у смерті,
проблеми добра і зла, проблеми справжніх цінностей.
В іншому випадку міркування знаходиться у початковій ситуації новели (situation initiale) та
розкриває її тему й ідею, її імпліцитний та експліцитний смисл. Таким є, наприклад, міркування з
новели Pascal Dufrenoy "La corde d’or". У цій новелі міркування висловлює її експліцитний смисл –
людина смертна, вона несе відповідальність за свої вчинки, і тому вона не повинна порушувати
спокій мертвих. У розкритті імпліцитного смислу новели автор піднімає проблему стосунків людини
з оточуючим світом, охорони природи, що є сьогодні дуже важливою з огляду на поширення такої
діяльності людини, яка шкодить навколишньому середовищу.
Розглянемо участь у процесі смислотворення міркування, що стоїть у середині твору, тобто в "дії"
(action). Як приклад такого міркування можемо навести міркування з новели Sébastien Lescarret "Tuer
mon ombre". Роль міркування у розкритті смислу новели стає зрозумілою лише у фінальній ситуації,
коли лікар пояснює студентам-медикам історію хвороби головного героя. Він захворів після того, як
змушений був виконати останню волю свого невиліковно хворого брата-близнюка та застосувати
евтаназію для полегшення його страждань. Міркування розкриває ідею новели, її імпліцитний смисл
– любляча людина здатна піти на все заради іншого, навіть на вбивство, не думаючи про власні
страждання.
Таким чином, участь міркування у створенні смислу новели залежить від його місця в її
композиції. У фінальній частині новели міркування підбиває підсумки сказаного, створює асоціативні
зв’язки, розкриває головну ідею твору через пояснення того, про що йшлося у новелі. Міркування у
початковій ситуації новели є, на перший погляд, не завжди пов’язаним із змістом новели, і смисл,
який створює міркування, стає зрозумілим лише після прочитання твору. Міркування створює
загальний смисл новели не лише завдяки його місцю в композиційній побудові новели, а й завдяки
його семантичному наповненню, лексичним одиницям, через які відбувається процес
смислотворення. Отже, у створенні імпліцитного смислу новели як літературного твору автор
відображує головні смисли своєї епохи, якими для новели кінця ХХ століття є проблеми людини,
психологічні проблеми однієї окремої особи в суспільстві, самотність людини, неминучість смерті,
стосунки людини з особами, що її оточують, добро і зло, справжні цінності – духовні, а не
матеріальні.
Ми визначили, що роль міркування у процесі смислотворення залежить від його композиційного
статусу. В залежності від композиційної участі міркування в процесі смислотворення воно має різні
стратегії формування смислу. Міркування, що знаходиться на початку твору, включає в себе стратегії
повідомлення інформації, створення пресупозиції для успішного процесу смислотворення.
Міркування наприкінці новели включає в себе стратегії підбиття підсумків, інформаційної
концентрації, експліцитно виражає головну ідею твору.
Ми вважаємо, що міркування як зафіксований на письмі результат розумової діяльності індивіду
бере участь у таких етапах процесу смислотворення, коли відбувається розкриття символічного плану
новели та надання глибокої інтерпретації смислів тексту, тобто сприяє створенню авторських та
особистісних смислів. Міркування сприяє створенню авторських смислів тим, що саме через цю
текстово-дискурсивну одиницю відбувається розкриття експліцитного та імпліцитного смислу новели
– її теми та ідеї. Створення особистісних смислів відбувається через осмислення проблеми життєвих
цінностей людини, тобто ціннісних аспектів новели.
Таке осмислення головних ціннісних аспектів новели є важливою ланкою у процесі
смислотворення. Як приклад наведемо міркування з новели Florant Mercadier "Une belle phrase":
Avec l'âge venaient les tracas. Ou l'expérience. Question de point de vue. La bouteille à moitié vide ou à
moitié pleine. Question de point de vue.
Ці фрази, які містять у собі концентрований зміст усієї новели, повторюються на протязі всього
твору, що підкреслює їх роль у створенні загального смислу новели, який стає цілком зрозумілим
лише після їх повторення наприкінці твору:
Il se sentait fatigué. Ou vieux. Tout comme cet homme. Question de point de vue. La bouteille à moitié
vide ou à moitié pleine. Question de point de vue.
Наведене міркування містить смисл, що створюється загальними ціннісними аспектами новели –
життєрадісність та безтурботність людини у молодості, та поступово, стаючи старшою, людина стає
мудрішою і починає по-іншому сприймати життя, ставитися до життєвих цінностей. Саме тому
відбувається співставлення «"суєта, клопоти – досвід"» (les tracas – l'expérience), "стомлений – старий"
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(fatigué – vieux). Головними для людини старшого віку стають зовсім інші цінності, ніж для людини
молодої, і тому молодше та старше покоління не завжди можуть знайти спільну мову. Але стан душі
людини не залежить від його віку, людина й у вісімдесят років може відчувати себе молодою, і вік
моральний не залежить від віку фізичного – такий головний смисл створює міркування у цій новелі,
де важливу роль відіграє і його участь у композиційній побудові твору, його неодноразове
повторення у початковій та фінальній частинах.
Як було виявлено в результаті проведеного аналізу, участь міркування у створенні особистісних
смислів новели, тобто у процесі осмислення її головних ціннісних аспектів, є його головною
функцією у процесі смислотворення.
Осмислення головних ціннісних аспектів призводить до інтерпретації смислу тексту та до
завершення процесів смислотворення й розкриття головної ідеї новели. Таким чином, смисл новели
утворюється поєднанням осмислення ціннісних аспектів із розкриттям головної ідеї.
Наш аналіз має за мету з’ясувати участь міркування в розкритті смислу тексту, а також довести,
що міркування використовується автором у художньому тексті для розкриття смислу цих подій та
загальної теми тексту. Ми виходимо з гіпотези про те, що міркування в художньому тексті допомагає
побудувати логічну послідовність подій. Логічні компоненти міркування – теза, аргументи та
висновок пов’язані з подальшим розвитком тексту та з його смислом. Отже, ми можемо припустити,
що саме міркування є тим елементом тексту (композиційним та змістовним), який створює загальний
його смисл.
Головні компоненти логічної структури міркування – теза, аргументи та висновок – пов’язані з
розвитком подій у тексті та з розкриттям смислу тексту. При цьому міркування найчастіше стоїть у
фінальній частині новели, таким чином воно бере участь у процесі смислотворення та розкритті
головної ідеї новели. Наприклад, міркування, яке підводить підсумки у новелі Jonathan Collins "Quai
9":
– Ma chérie, lui avait dit sa mère, certaines histoires se terminent très mal. Nous avons tous des choix à
faire. Ta fin dépendra des sacrifices que tu auras faits. Personne ne meurt le sourire aux lèvres.
– Moi, si.
Наведене міркування представляє собою уявну розмову дівчини зі своєю померлою матір’ю. Ця
уявна розмова відбувається перед тим, як героїня прийняла важливе для себе рішення. Аналізуючи
зв’язок логічної структури міркування із загальним змістом новели, зазначимо, що теза – "certaines
histoires se terminent très mal" – розкриває смисл першої частини новели, коли Роза, головна героїня
твору, дізнається про загибель свого палко коханого чоловіка. Ця частина міркування немов би
підсумовує першу частину новели та повторюється у фінальній ситуації.
Аргументативна частина міркування включає в себе два твердження, які також тісно пов’язані із
загальним смислом новели. Перша пропозиція – "Nous avons tous des choix à faire" – розкриває смисл
наступної частини новели. Роза мусить зробити вибір, і вона його робить. Від потойбічних сил вона
отримує пропозицію та вирішує продати свою душу, аби тільки мати змогу ще раз побачити свого
чоловіка. Роза мала вибір, жертвувати своєю душею чи ні, і вона приймає рішення зробити цю
жертву. Від того, яку жертву вона принесе, залежить її кінець, і цей смисл розкривається наступною
пропозицією – "Ta fin dépendra des sacrifices que tu auras faits".
Висновок міркування – "Personne ne meurt le sourire aux lèvres" – розкриває смисл останньої
частини новели, коли Роза з радістю приймає пропозицію піти на смерть, щоб залишитися зі своїм
чоловіком назавжди та помирає з усмішкою, з радістю. Таким чином, висновок міркування показує,
що померти та залишитися з чоловіком назавжди було для дівчини справжнім щастям. Отже, можна
зробити висновок, що в міркуванні сконцентровано загальний смисл – ідею новели: кожна людина
має зробити вибір у цьому житті.
Кожна логічна частина міркування концентрує в собі смисл окремої частини тексту новели, а в
цілому міркування розкриває смисл усього тексту – віддати своє життя заради справжнього кохання є
щастям. Головним є не те, що людина має у цьому світі, а її душа. Таку ж роль грає міркування в
новелі Nicolas March "Le chat qui lisait Schopenhauer", яке також знаходиться у заключній частині
новели та представляє собою певний висновок із загального смислу новели, смислу, який не є
вираженим експліцитно, про що свідчить використання автором виразу: "Quant à morale de cette
histoire, elle est on ne peut plus claire". Кожна з частин міркування служить для вираження смислу
окремої частини новели, а поєднання всіх цих частин в одне ціле створює новий загальний смисл
усього тексту новели.
Таким чином, підсумовуючи сказане, ми можемо визначити роль міркування у процесі
смислотворення. Вона залежить насамперед від місця міркування в композиційній побудові
художнього тексту. Крім того, залежно від його місця в композиційній побудові новели, міркування
має різні стратегії формування смислу. Головною функцією міркування у смислотворення новели є
його участь у процесі осмислення її головних ціннісних аспектів.
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Клименко Е.В. Смыслообразующая функция рассуждения в новелле.
Статья посвящена исследованию роли рассуждения как участника процесса смыслообразования
художественного текста, и в частности новеллы, изучению рассуждения как одного из средств
членения текста на смысловом уровне, участия рассуждения в создании смысла новеллы в
зависимости от его места в композиции текста.
Klimenko E.V. Senseforming function of consideration in the novelette.
The article is devoted to the investigation of the discussion as a process participant of the feature text
senseformation and especially of the novelette; to the discussion studying as one of the means of text division
on the sense level; to the discussion participation in the sense novelette formation which depends on its place
in the text composition.
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ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПОЛЕ КОНОТАТИВНОГО КОМПОНЕНТА В СЕМАНТИЦІ ГЕНДЕРНО
МАРКОВАНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ
У статті репрезентовано огляд сучасних тенденцій дослідження конотації, розглянуто її
функціонування в парадигмі гендерного чинника на базі фразеологічних одиниць німецької мови.
Виокремлено ядерні види конотації в гендерно маркованих фразеологічних одиницях та
проаналізовано метафоричну і метонімічну моделі концептуалізації гендера.
Антропоцентризм сучасних лінгвістичних досліджень детермінує шляхи інтеріоризації біполярних
статей людини – чоловіка і жінки. Проблема гендера залишається дискусійним питанням в багатьох
роботах вітчизняних і зарубіжних дослідників, варто згадати О. Єсперсена, Р. Лакофф, С. ТромельПльотц, А.В. Кириліну, О.І. Горошко, О.Л. Бєссонову та багатьох інших. Всіма лінгвістами
акцентується гетерогенність поняття "гендера", яскравість емоційно-експресивного характеру його
вербалізації, що обумовлює актуальність даної розвідки.
Мета роботи вмотивовується комплексним дослідженням експресивного модального модусу в
парадигмі статі. Об’єктом аналізу розвідки стали гендерно марковані фразеологічні одиниці, які є
складовою частиною лексичного рівня мови та виступають носіями систематизованої інформації про
представників протилежних статей.
Оперативною одиницею експресивного модусу виступає поняття "конотації", осмислення якого
екстраполює її складну природу, в тому числі й у гендерній парадигмі. Погляд у минуле засвідчує
варіативну інтерпретацію конотації, зокрема як атрибут семіотики, як результат фоно-морфолексичних і синтаксичних зв’язків між словами, чи то як додатковий зміст лексеми [1: 50]. У
концепції Ш. Балі і Т.Г. Винокур конотація постає "стилістичним (спів)значенням", в теорії
В.К. Харченка осмислюється як "поєднання найрізноманітніших співзначень", в тлумаченні
В.В. Степанова з’являється як "соціальний аспект значення", в роботах Л.Я. Кисельова – як
"прагматичне значення", у В.Г. Гака як "потенціальні ознаки", як "емоційне нашарування" визначав
Д.М. Шмельов, як "експресивно маркований компонент" у В.М. Телії, як "додатковий смисл"
розглядає В.А. Маслова тощо.
Виокремлюються два основні шляхи розуміння конотації: 1) широке тлумачення [2; 3; 4] і
2) вузька інтерпретація. У першому випадку конотація постає у вигляді незліченних різновидів, які не
підлягають визначенню і важко відмежовуються від прямих денотативних значень [2: 161].
Розширення сфери компетенції конотації за межі експресивно-емоційно-оцінного значення охоплення
соціально-політичних, морально-етичних, етнографічних та культурних понять детермінує розмаїття
різновидів конотації як "семантичної модифікації значення": культурний компонент, рівень знань,
світогляд, уявлення тощо [4: 108]. У вузькому розумінні конотативна частина семантики лексем
містить від трьох до п’яти елементів/компонентів, а саме емоційність(=емотивність), оцінність,
експресивність (=інтенсивність), образність, стилістичне забарвлення.
В результаті аналізу відібраного корпусу фразеологічних одиниць (ФО), що містять гендерні
маркери (ГМ), формуються основні види конотації в експресивно-модальному модусі системи мови: з
негативною конотацією: ein roher Bursche - "грубіян, хуліган"; Gevatter Schuster und Schneider "(презир.) міщани"; з позитивною конотацією: unter uns Pastor-/Pfarrertöchtern - unter Brüdern "між
нами кажучи (говорити чесно, відверто)"; von Mann zu Mann reden "розмовляти як чоловік з
чоловіком (чесно, відверто)"; негативно і позитивно конотовані як прояв енантіоконотемії: ach wie
gut, das niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß - "(жарт.-ірон.) хтось, радіє, що щось, що його
стосується, залишається в таємниці"; ach du, mein Sohn Brutus - "(поет., часто ірон.) і ти також
залишаєш мене (в скруті)"; негативно чи позитивно конотовані як прояв факультативності оцінного
компонента: ein armer Sünder - "1. (заст.) засуджений на смерть, 2. (жарт.) бідолаха"; Gevatter stehen "1. бути хрещеним батьком, 2. допомагати у справах, 3. (студ. жарт.) бути в боргу перед ким-н."; auf
Brautschau gehen - "1. (ірон.) (про чоловіків) шукати наречену, 2. (про тварин) паруватися, 3. (екон.)
дбати про інтереси (злиття компаній тощо)".
Осмислення конотації як семантичної модифікації значень досліджуваних знаків уможливлює
виокремлення двох основних шляхів трансформації їхнього плану змісту, серед яких акцентуються
метафора в різних її модифікаціях та метонімія.
Метафора забезпечує часткову втрату узуального значення чи абсолютне згасання інтегральної
семи, актуалізацію потенційної семи, що спричиняє семантичний зсув цілісного словосполучення,
набуття нового значення: wie ein Faßbinder/Schneider laufen/rennen - "швидко бігти"; es regnet
© Куликовська Н.І., 2007
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Schuster/Bauernjungen - "злива"; viele Köche verderben den Brei - viele Ärzte heilen übel – viele Hirten,
übel gehütet "сім баб - сім рад, а дитя безпупе". Аналіз відібраного корпусу фразеологічного матеріалу
засвідчує багатосторонність видів схожості, які покладені в основу ФО з ГМ, серед яких
продуктивними виступають перенос за схожістю: характеру: alter Fuchs - "старий хитрун"; кольору:
der rote Meister - "кат"; функцій: der Benjamin in der Familie - "бути улюбленцем в родині (про
наймолодшого сина)"; зовнішньої форми: etw. іm Griff haben wie der Bettelmann die Laus - "бути
звичним в якійсь справі"; внутрішніх якостей: ein blöder Kerl/Hund/Affe - "тупа макітра, дурень";
стану/положення: wenn ich nicht Alexander wäre, möchte ich wohl Diogenes sein; за схожістю
поведінки: zweiter Sieger bleiben - "програвати суперечку". Основним показником аналітичного
перетворення ФО, на базі яких виникає повне переосмислення їх компонентів, є протиставлення їх
метафоричного й буквального значення, тобто подвійний план. Ілюстрації запевняють, що прямі та
переносні значення таких фразеологізмів із ГМ розташовані в різних змістовних відношеннях, для
осягнення яких іноді необхідне розуміння змістовної історії даних ФО та семантичних процесів, що
зумовили конкретне семантичне переосмислення.
Порівняння як складна кореляція значимих елементів визначається взаємовідношенням складових
її елементів [5: 107]. Співвіднесеність елементів базується на категоріях логічного і мовного
порівняння. Структура мовного порівняння має логічну основу, хоча вона не співпадає із структурою
логічного порівняння.
У загальному вигляді логічне порівняння – "встановлення схожості / розбіжностей реалій
об’єктивної дійсності" [6: 129]. Порівнянню підлягає будь-яка реалія з іншою за умови наявності
загальної ознаки/ознак. В зв’язку з цим логіка висуває два взаємозв’язки та обов’язкові умови
порівняння як засобу пізнання дійсності, оскільки "… самий процес пізнання є процес порівняння" [7:
130]: 1) порівнювати можна лише однорідні поняття; 2) порівняння здійснюється на ґрунті істотної
ознаки.
Розглянемо прояв істотної ознаки при порівнянні як одному з видів семантичної модифікації, при
якій характеристика і загальний образ чи знак-символ представлені нарізно. Інакше кажучи,
гендерний компонент у складі ФО називає не власне особу/явище, а вказує на певні якості, допомагає
дати оцінку: wie Graf Rotz von der Backe - "сміливо/зухвало", sich freuen wie ein
Schneekönig/Schneesieber - "(жарт.) не тямити себе від радощів". Характерно, що в порівняннях
ознака як підстава для порівняння може бути неістотною/нереальною, але при цьому асоціативною,
що збуджує діяльність уяви. Асоціації як результат сприйняття й порівняння забезпечують гру
семантичних планів та відіграють значно більшу роль ніж простий, логічний розчленований опис.
Відповідно в акті порівняння реалізується закономірність, яка спрямована на виявлення конкретних
багатих суб’єктивним уявленнями засобів вираження тих понять, визначення яких мало інформативні
чи мало виразні.
Сутність метонімічного переносу розкривається в переносі значень за суміжністю двох реалій. За
умови такого переносу між значенням ФО і значенням його прототипу встановлюється більш тісний
зв’язок ніж між аналогічними значеннями при метафоричному переосмисленні. Архісема, як і
диференційна сема значення вільної словосполуки зберігається в значенні ФО. Спостерігається
модифікація архісеми в диференційну і актуалізація певної потенційної семи значення вільної
словосполуки. Цей семантичний зсув призводить до ускладнення семантичної структури таких
мовних знаків порівняно з їх прототипами.
Аналіз матеріалу виокремлює різні види суміжності, які покладені в основу метонімічних ФО з
ГМ, зокрема в межах метонімічної моделі виокремлюються наступні продуктивні види зв’язку:
1) синекдохічний перенос, тобто вихідне та похідне значення співвідносяться як частина і ціле: fader
Zipf - "занудний хлопець"; falscher Wilhelm - "штучна коса/волосся"; Argusaugen haben - "очі
Аргуса, всевидящі очі"; des Kaisers neue Kleider - "людські слабкості і марнославство" - der alte Adam
"старі звички людини"; 2) причинно-наслідковий перенос, коли вихідне та похідне значення
співвідносяться як дія і результат дії: j-m ein Kuckucksei ins Nest legen "зробити сюрприз (народити
позашлюбну дитину (про одружену жінку)"; Caesar cum videret, portum plenum esse, juxta navigavit
"(досл.) коли Цезар побачив, що в порту повно кораблів, він причалив поруч". Співвідношення
метафоричної та метонімічної моделей трансформацій засвідчує кількісну перевагу метафоричного
переосмислення, оскільки воно є більш експресивною трансформацією порівняно з метонімічним
переносом, що пояснює кількісну обмеженість останнього семантичного перетворення в нашій
роботі.
Еклектичність природи конотації дозволяє ототожнити її з міфом ускладненої структури, оскільки
знак первинної семасіологічної системи (денотативної) стає позначуваним у вторинній [8]. Зазначене
функціональне розшарування конотативного компонента дозволяє виокремити різні види тропів та
фігур з огляду на різницю цих понять в сучасній стилістиці [9: 75-77], що власне і становить інтерес
для подальших цікавих досліджень.
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Матеріал надійов до редакції 04.05. 2007 р.
Куликовская Н.И. Функциональное поле коннотативного компонента в семантике гендерно
маркированных фразеологических единиц.
В статье представлен анализ современных тенденций исследования коннотации, рассматрено ее
функционирование в парадигме гендерной детерминанты на базе фразеологических единиц немецкого
языка, выделены ядерные виды коннотации в гендерно маркированных фразеологических единицах,
проанализированно метафорическая и метонимическая модели концептуализации гендера.
Kulykovska N.I. The functional field of a connotative component in the semantics of the phraseological
units with gender markers.
The article represents the modern tendencies of connotational research, describes its functional fields in the
paradigm of the gender’s determinant in the phraseological system of the German language. Besides, the
central types of connotation are distinguished in phraseological units with gender markers, the different
models of gender conceptualization, especially the metaphorical and the metonymical verbalization are
analyzed.
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МАНІФЕСТАЦІЯ КОНЦЕПТУ ЄВРЕЙСТВА ХОЛОКОСТ
У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
У статті розглянуто особливості вербалізації концепту єврейської культури ХОЛОКОСТ у
сучасній англійській мові, а також важливість аналізованого концепту для світосприйняття
єврейського народу, його вплив на менталітет євреїв. У статті міститься інформація про роль
концепту у формуванні єврейської ідентичності.
Особлива здатність людей пізнавати та інтерпретувати оточуючу дійсність здавна викликає
глибокий інтерес у лінгвістів. Людина є не тільки пасивним спостерігачем, у людській свідомості
відбуваються складні процеси віддзеркалення реальності, які знаходять відображення в мові.
Тривалий час здійснюються фундаментальні міждисциплінарні дослідження, щоб визначити, як саме
корелюють між собою мислення та мова. Відправною точкою таких мисленнєвомовних пошуків у
сучасній когнітивістиці визнано КОНЦЕПТ, який, як одиниця представлення знань, є основною "
ячейкою" культури в ментальному світі людини [1: 43].
Процеси міграції, глобалізації та взаємного впливу мов та культур у світі зумовили дослідження
національно-специфічних концептів єврейської культури, які є оформленими у тканині англійської
мови. Мета статті – розглянути особливості вербалізації концепту єврейства в англійській мові
шляхом аналізу словникових визначень, прямих та непрямих номінативних засобів на позначення
концепту.
Концепт ХОЛОКОСТ посідає важливе місце у світосприйнятті єврейського народу, він не тільки
осмислюється, але й глибоко переживається. Крім того, багато уявлень та асоціацій супроводжують
це слово. Для позначення масового вбивства представників єврейського народу нацистами та їхніми
співучасниками використовують різні терміни, проте найбільш поширеним виявився термін
ХОЛОКОСТ/HOLOCAUST, що є вживаним в англійській, французькій, німецькій, голландській та
інших мовах. Він почав сприйматися як синонім єврейського геноциду або шоа. Суд над А. Ейхманом
зумовив поширеність терміна в 60-их рр. "Eichman trial in Israel thrust the Holocaust onto the world
stage" [2: 299]. Деякі історики "приписують" термін "Holocaust" у його теперішньому значенні
Е. Візелю [3].
Відомо, що обставини, які призвели до холокосту, включають, передусім, ненависть до
єврейського народу (антисемітизм), який реалізовувався в численних переслідуваннях єврейського
етносу. У 1938 р. відбувся погром під назвою Кришталева ніч, Kristallnacht, який пізніше призвів до
використання вбивчих загонів (Einsatzgruppen) і таборів винищення, extermination camps,
(vernichtungslager). Євреї в Європі були найчисленнішими жертвами холокосту, хоча вбивали також
представників інших національних меншин, наприклад, циган.
У концепту складна структура, з одного боку, до неї включають все, що належить побудові
поняття, з іншого боку – до структури концепту входить все те, що робить його фактом культури –
вихідна форма (етимологія); стиснута до основних ознак змісту інформація; сучасні асоціації; оцінки і
т. д. [1: 43]. Важливим видається той факт, що внутрішня форма слова має здатність орієнтувати на
денотат, є однією з актуальних ознак, що виділяються у значенні слова, а для рядових користувачів
етимологія існує як основа, на якій тримаються інші шари значення. Таким чином, HOLOCAUST
потрапляє в англійську мову з лат. holocaustum, з грец. holokauston, holokaustos (спалений повністю)
[4]. У значенні слова ХОЛОКОСТ спостерігаємо безпосередній зв’язок із внутрішньою формою
слова, а саме: евреїв знищували найчастіше вогнем, трупи людей спалювали в крематоріях.
Відомо, що словникова дефініція не може включати все, що відомо про цей концепт. Розглядаючи
систему значення, яка є репрезентантом ментальної одиниці (концепту), варто пам’ятати, що ієрархія
сем у ній може змінюватися, у результаті чого змінюється і саме лексичне значення [5: 40].
HOLOCAUST 1) sacrifice consumed by fire (жертвопринесення); 2) a thorough destruction involving
extensive loss of life especially through fire (a nuclear holocaust), (тотальне руйнування вогнем, яке
позбавляє життя; 3) а) (often capitalized, used with the) the mass slaughter of European civilians and
especially Jews by the Nazis during WW II (масове вбивство жителів Європи, особливо євреїв, під час
Другої Світової війни); b) a mass slaughter of people (масове вбивство) [4].
Проаналізувавши ряд дефініцій включених до інших словників, було визначено, що в цілому ядро
аналізованого концепту представлено такими компонентами значення, як: 1) величезне руйнування,
знищення, яке призводить до загибелі людей, особливо у вогні; 2) масова загибель євреїв (приблизно 6
млн.) у Другій Світовій війні [6: 670; 7: 778; 8: 380; 9: 10: 683; 11: 412]. Другий компонент є
найбільш актуальним у єврейській лінгвокультурі, він є основною ознакою у змісті концепту
HOLOCAUST. Холокост можна класифікувати як прецедентну ситуацію в середовищі єврейської
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етнолінгвоспільноти, зважаючи на кількість апелювань до неї, крім того, важливо зрозуміти причини,
які призвели до створення мовною спільнотою категорії, репрезентованої вказаним словом.
Еквівалентні відношення передбачають як наявність подібності, так й існування відмінностей.
Подібність повинна стосуватися глибинних, базових характеристик порівнюваних елементів, у той
час як відмінності відображають, як правило, їх окрему специфіку. Суттєві риси подібності, які
забезпечують встановлення еквівалентних відношень між мовними концептами, відносяться до
їхнього концептуально-когнітивного змісту [5: 59]. Таким чином, у єврейській мовній картині світу
для позначення цього безпрецедентного в історії явища вживають ( השואהHa-Shoah), РУЙНУВАННЯ,
БІДА, НЕЩАСТЯ,  חורבןKhurbn,  האלאקאוסטHalokaust [12]. Проте найчастіше – Shoah, цей термін стає
вживаним і в інших мовах, його вважають більш вдалим із різних причин, зокрема через те, що
холокост з теологічної точки зору є образливим (у значенні "жертвопринесення") [3]. В англійській
лінгвоспільноті виявляємо наступні синоніми в ряду з домінантою HOLOCAUST: ruin, fire, ravage;
catastrophe, destruction, disaster [13: 288], genocide [4]; [14], catastrophe, denouement [14]. Самі нацисти
називали холокост "остаточним вирішенням єврейського питання", "Final Solution of the Jewish
Question", "Die Endlösung der Judenfrage", "чистка", "the cleaning , "Die Reinigung" [3]. Необхідно
підкреслити, що сам термін "genocide", Геноцид викристалізувався під час холокосту (вважають, що
його автором є Р. Лемкін) [3]. Холокост був фактично геноцидом єврейського народу, розглянемо
поняттєву складову концепту genocide: the deliberate and systematic destruction of a racial, political, or
cultural group (навмисне знищення расової, політичної, культурної групи) [4]. Термін ХОЛОКОСТ
вживають для опису інших подій, крім вбивства євреїв, тому деякі вчені додають характеристику
Jewish: the Jewish Holocaust, коли йдеться про події Третього рейху. Shoah – біда, нещастя," disaster"
в івриті, можуть бути пов’язаними з економічним, екологічним лихом, проте саме в івриті
імпліковано, що аналізована подія є більш єврейською, ніж світовою [15: 211], концепт існує у своєму
актуальному прошарку, коли представляє смисл знищення єврейського народу.
ШОА є надзвичайно важливим поняттям для єврейської свідомості. На жаль, світ знехтував
гуманістичними ідеями про цінність людського життя, дозволив нацистам знищувати людей,
провиною яких було те, що вони – євреї. Холокост є важливим чинником у системі єврейської
ідентичності. По-перше, нацисти знищували абсолютно усіх, хто належав до єврейської нації,
наприклад: The Marxist, the shtetl rabbi died alike in the gas chambers. The Nazis stew the secular Jew and
the fundamentalist Jew with indiscriminate efficiency [2: 27, 29]. Варто підкреслити, що для розуміння
особливостей Катастрофи на території СРСР вивчають ідеологічне обґрунтування знищення євреїв
як "генетичних носіїв більшовизму" [16: 133]. Бути євреєм сьогодні означає свідчити… "to testify, to
bear witness" to the Holocaust (Goldberg) [15: 194]. Ідентичність єврейства заснована на подіях
ХОЛОКОСТУ характеризується відчуттям жертовності, identity based on victimization [17; 11], a
historic victimization like the holocaust [18: 165], яке має як позитивні, так і негативні наслідки для
сучасного світосприйняття євреїв. Необхідно вказати, що література про холокост – це так звана
література свідчення, literature of testimony. Е. Візель (письменник, який вижив у концтаборі)
негативно ставиться до того факту, що почали часто писати про ХОЛОКОСТ, вважає це "модним",
"the Holocaust – a hot topic, fashionable, guaranteed to gain attention…", таким, що позбавляє
ХОЛОКОСТ самої сутності [19: 218], адже повідомляти про це зло означає говорити про невимовне,
пояснювати непояснюване, зображувати нереальне: "speaking the unspeakable, explaining the
inexplicable, and portraying the unimaginable". Таким чином, слова, які належать людині, яка пережила
жахи КАТАСТРОФИ, є доказом неймовірності того, що відбувалося: "You …can’t understand;…
impossible to understand…" [15: 195]. Говорити про жахи Холокосту – невимовний біль: The lacerating
pain it caused her to dwell on that part of the past, … like tearing open a nearly healed sore [19: 143].
Про свідчення ХОЛОКОСТУ говорять, що вони є "both homeless and global" [15: 192]. Дуальність
у ставленні до Холокосту виявляємо в контексті: на одному полюсі – the Holocaust … divine
retribution on the grandest scale; на іншому – the most decisive argument imaginable for nihilism. Some
drew from it the need to reaffirm their Jewish heritage, for others, Jewishness was a plague to be escaped [20:
231]; the holocaust’s "acid consequences continue to gnaw away at the foundations of the Jewish people"
[18: 165].
Нацисти у своїй "індустрії смерті" використовували для знищення євреїв мобільні загони-вбивць
Einsatzgruppen і знищували людей у концентраційних таборах, що знаходяться на території Польщі.
Часто виникає запитання, чому саме у Польщі? Місцезнаходження таборів не визначалося ставленням
місцевого населення до євреїв. З точки зору нацистів не всі табори знаходилися в Польщі, яка була
поділеною на дві частини: на генерал-губернаторство і на територію безпосередньо анексовану
Німеччиною, на території генерал-губернаторства було чотири табори: Белжец (Belzec), Собібор
(Sobibor), Треблінка (Treblinka), Майданек (Majdanek). Хелмно (Chelmno) і Аушвіц (Auschwitz), попольськи Oswiencim, знаходилися на території, яка вважалася складовою Німеччини. Можливо,
існували також і певні технічні причини розміщення таборів в Польщі, а саме: можливість таємно
вбивати у цих віддалених місцях, концентрація євреїв на сході Європи, наявність залізничних
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сполучень. Отже, нацистам було "зручніше" вбивати євреїв на території цієї країни, ніж неподалік від
місця їхнього проживання [21: 107].
Найжахливішим табором вважають Освенцим, де загинуло приблизно 2 млн. людей. Освенцим є
результатом накопиченої тисячоліттями ненависті до єврейства, акт неймовірного насилля над
народом. Вся історія єврейського народу сповнена переслідувань із боку інших народів, євреїв часто
поміщали в гето, позбавляли прав. Adversity and troubles (нещастя), на івриті tsoros є базовими
елементами у визначенні ідентичності євреїв [20: 221]. Концептуальні метафори допомагають
зрозуміти абстрактні, складні сутності, поміщаючи їх у площину чогось більш знайомого та
зрозумілого. Таким чином, спостерігаємо, що Освенцим концептуалізується в основному як сутність
ЗЛО. Наприклад, the horrors of concentration camps… [17: 11]. Sophie walked through the gates of hell;
entering Auschwitz, she fell into the "slow hands of the living damnation"; the suffocating evil of Auschwitz
– gloomy, monotonous, barren, boring [19: 217, 151]. Компоненти slow та suffocating потребують
детальнішого розгляду, тому що імплікують як повільну смерть, так і швидку загибель від газу.
"Репутація" Освенциму була ominous, vile, terrifying [19: 478]; "the proof of Jewish vulnerability
tattooed on his mother’s forearm" [2: 298]. Більше того, як правило, самі жертви не знали, що йдуть на
смерть, тому що все було засекречено, а газові камери мали саркастичну назву на зразок "bath",
"bathhouse" [22: 336]. Р. Рубенштейн вважає, що нацисти були работоргівцями, які позбавляли людей
будь-яких відчуттів і самої суті життя: "the first slaveholders (работоргівці) to fully abrogate any
lingering humane sentiments regarding the essence of life itself" [19: 236], тому закономірними є слова
одного з вбивць: "You have come to a concentration camp, not to a sanatorium, and there is only one way
out – up the chimney" [19: 236].
Табір смерті концептуалізовано як the mass slaughter whose sickening vaporous residue spiraled
skyward from the chimneys of Birkenau [19: 219]. Р. Рубенштейн, наголошує, що в цілому табори
розглядають як місця винищення, мало уваги приділяють тому, що ТАБОРИ – СУСПІЛЬСТВО, the
camps were in reality a new form of human society; "An extermination center can only manufacture corpses;
a society of total domination creates a world of the living dead…" [19: 235, 236].
У додаткових ознаках свого змісту концепт є актуальним тільки для деяких груп. Зокрема,
прибічники ортодоксального Іудаїзму вживають "A Holocaust of our own making", С. Рош таким чином
назвав шлюб євреїв з не євреями (gentiles) intermarriage у 1980, пізніше в найменуванні відбулося
скорочення, тепер вживають Silent Holocaust [2: 74 ]; Second Holocaust [23: 158]. У 1978 Е.
Факенгейм написав, що … the Holocaust had added a 614th commandment: Deny Hitler a posthumous
victory. Do not assimilate (із імплікацією не втрачати єврейських традицій) [20: 231]; [23: 162]. Це
стало теоретичним підгрунтям для представників ортодоксального іудаїзму.
На позначення Холокосту вживають як прямі, так і непрямі мовні засоби. Зокрема, у визначенні
вказано, що ХОЛОКОСТ – це state-sponsored killing [14]; government-organized massacre [23: 142].
Актуальність поняття імпліковано в наступному: "Shoah is indeed central. The Shoah … became a
crucial component in the transmitted collective memory [17:10]; a symbol for the persecutions suffered by
Jews" [23: 160]. HOLOCAUST вживають на позначення "uneasiness of the American Jewish Community,
for its difficulty in coming to terms with the actual power Jews possess today, both in Israel and in the
Diaspora" [23: 202]. Заслуговує на увагу діафора Б. Васерштейна, який номінував ХОЛОКОСТ як
"necrophilic obsession " непрофільна одержимість) [18: 165]; аналогічне спостерігаємо у наступному:
"terrifyingly accurate necropsy" [19: 235].
Особливо важливо для єврейської спільноти пам’ятати про Холокост. В Ізраїлі навесні
відзначають День пам’яті ХОЛОКОСТУ, споруджено багато монументів у контексті цього явища, але
перші пам’ятники були не з каменю: "the first memorials to the Holocaust period came not in stone but in
narrative"; "the destruction of Jewish lives… served as symbolic tombstones for the millions without graves"
[15: 194]. A. Фінкелькраут вважає, що єврейський народ вмирав двічі: "once by assassination and once
by forgetting" [18: 178].
Якщо звернемося до першого компоненту в дефініції ХОЛОКОСТ (йдеться про знищення вогнем,
ядерний холокост nuclear holocaust є частотним прикладом), тоді в наступному контексті цей
регулярний смисл виявиться активованим: HOLOCAUST contains a message of inescapable relevance
for a nuclear world. Цікаво, що безсилля євреїв під час ХОЛОКОСТУ вказує на долю людства перед
обличчям ядерної війни. "It is now possible for governments to deliver the ovens of Auschwitz to all
corners of the earth, to make a holocaust of all mankind like the Jews of Nazis Europe, the people of the
world will be utterly impotent in such a war, neither soldiers nor even innocent bystanders, but again like the
Jews, intentional victims" [23: 209]. Саме холокост разом з усіма представленими асоціаціями є "an
urgent consideration of our own uncertain tomorrows" [19: 235].
На жаль, після єврейської Катастрофи антисемітизм продовжує існувати, народи продовжують
далі гнобити один одного, десятки років людство живе під загрозою повного знищення в результаті
ядерної війни. Сьогодні єврейський народ сприймають через призму ХОЛОКОСТУ, саме цей концепт
є національно-маркованим концептом у єврейській культурі, він може існувати в різних іпостасях,
тому потребує детального вивчення, крім того, ми знову переконалися, що найменування в культурі
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не є випадковими. У перспективі дослідження аналіз інших національно-маркованих концептів
єврейської культури, який дозволить краще зрозуміти особливості концептуалізації дійсності цим
етносом.
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Матеріал надійшов до редакції 17.04. 2007 р.
Нидзельская Ю.М. Манифестация концепта єврейства ХОЛОКОСТ
в современном английском языке.
В статье рассматриваются особенности вербализации концепта еврейской культуры ХОЛОКОСТ в
современном английском языке, а также важность анализируемого концепта для мировосприятия
еврейской нации, его влияние на менталитет евреев. Кроме того, в статье содержиться
информация о роли концепта в формировании еврейской идентичности.
Nidzelska Y.M. The Presentation of the concept of the Jewry HOLOCAUST in the present-day English.
The peculiarities of verbalization of the Jewish concept HOLOCAUST in the present-day English are
analyzed in the article. Thorough attention is paid to the importance of the concept under study in the world
outlook of the Jewish nation, the influence upon mentality of the Jews. Additionally, the article deals with
the role of the concept in the formation of Jewish identity.
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О.В. Омецинська,

аспірант
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
ПОНЯТТЯ Й СТРУКТУРА ПОРТРЕТНОГО ОПИСУ
ЯК СКЛАДНИКА ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ
У статті розглянуто поняття портрета персонажа: обґрунтовано статус портрета персонажа
як складника художнього англомовного реалістичного дискурсу початку ХХ ст.; виділено основні
типи портрета за ознаками композиційної будови та інтеракційними характеристиками.
Об'єктом нашого дослідження є опис портрету персонажа літературного твору.
Актуальність такого дослідження зумовлена дискурсивним підходом до досліджуваного об’єкта,
розумінням його як одного з складників художнього дискурсу.
Логічним продовженням пошуків у напрямі аналізу функціональних стилів, вивчення художнього
тексту, тощо сьогодні стає аналіз дискурсивних феноменів. У межах нової дискурсивної парадигми
лінгвістичного знання наукові об'єкти постають як такі, що нерозривно пов’язані з мисленнєвою й
комунікативною діяльністю людини [1]. Писемна фіксація тексту художнього твору й
відтермінованість у часі процесів його породження і сприйняття не є перешкодою в тлумаченні
художнього твору як дискурсу, про що свідчать наявні розвідки. Так, у вітчизняній лінгвістиці
запропоноване визначення німецького романтичного дискурсу; це, на думку О. Романенко,
"об'єктивований специфічними мовними формами функціонально-смисловий континуум, який
конституюється в соціокультурному середовищі в Німеччині кінця XVIII – першої половини XIX ст. і
характеризується особливим романтичним стилем, зумовленим пересічно романтичним
комунікативним модусом" [2].
У фокусі нашого дослідження твори художньої прози (романи та оповідання) англомовних авторів
(британських та американських) першої половини ХХ ст., що характеризуються реалістичним стилем
розповіді. Тобто, йдеться про художній дискурс, який створений у соціокультурному середовищі
англомовної лінгвокультурної спільноти вказаного історичного періоду й відрізняється реалістичним
стилем та реалістичним комунікативним модусом, він об’єктивований мовними формами, що
відбивають його специфіку й утворюють функціонально-стильовий континуум.
Метою цієї статі є уточнення поняття портретного опису й розробка його типології із попереднім
обґрунтуванням статусу портрета персонажа як складника художнього англомовного реалістичного
дискурсу (ХАРД) початку ХХ ст.
Дискурс, як голістична одиниця мовленнєвої діяльності, має двоїсту сутність: вона звернена як до
ментального виміру – людської свідомості, так і комунікативно-соціального; відтак у функціональносмисловому континуумі художнього дискурсу, портретний опис слугує засобом конструювання
можливого світу з опорою на соціокультурні стереотипи й засобом характеризації героїв –
антропоцентрів цього можливого світу.
Позамовна інформація про героїв художнього твору, матеріалізована через вербальний код, з
одного боку, об'єктивує концептуальну модель світу, з іншого – має інтенціональний,
цілеспрямований характер. Інтеграція цих чинників сприяє створенню образу героя, що постає як
конструкт дискурсу.
Викладене характеризує портретний опис як складник ХАРД, але власне визначення поняття
"портрет героя", є дещо дискурсивним.
Поняття "портрет" вживається як у широкому, так і у вузькому значеннях. У зарубіжному
літературознавстві поняття портрета взагалі не відокремлюється від поняття персонажа: "Character, in
literature, a personage in a novel, short story, drama, or poem. The term "character" also denotes the essential
qualities and personality traits of a fictional or real individual. The ability to create compelling and believable
characters is one of the hallmarks of the literary artist." "Characteristics, in literature, is the presentation of
the attitudes and behavior of the imaginary persons in order to make them credible to the author’s audience"
[3: 290, 291].
Більш вузько це поняття розглядається у вітчизняних стилістиці, лінгвостилістиці, лінгвістиці
тексту і визначається так: "Портрет в литературном произведении – изображение внешности героя:
его лица, фигуры, одежды, манеры держаться" [4: 275]. "Портрет у літературі – засіб
характеротворення, типізації та індивідуалізації персонажів. Маючи за основний предмет художнього
зображення взаємодію з довкіллям, письменники описують зміни зовнішнього вигляду персонажів у
конкретних ситуаціях, у взаєминах між ними. Пильна увага до портретів персонажів ґрунтується на
загальній закономірності, згідно з якою внутрішні психічні стани людей відображаються в міміці
(виражальні рухи м’язів обличчя), пантоміміці (виражальні рухи всього тіла), в динаміці мовлення
(інтонація, темпоритм, тембр), диханні і т.п., що допомагає в процесі спілкування глибше розуміти
© Омецинська О.В., 2007
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внутрішній світ один одного. Окрім того, одяг людини часто свідчить про її естетичні смаки, риси
вдачі, майновий стан, рід занять. Тому письменники фіксують як зовнішній вигляд персонажів, так і
їх внутрішній стан, намагаються витлумачувати відповідність чи розбіжність між їхніми так званими
зовнішніми та внутрішніми портретами" [4: 546].
При цьому слід зазначити, що метою портретного опису зазвичай є конструювання образу, де
окремі риси вказують на суттєві характеристики.
"Портрет виступає одним із засобів індивідуалізації персонажа. Окрім зовнішніх фізичних характеристик
персонажа, до портрету включаються відомості про його зачіску, одежу, манери, аксесуари, тобто про те,
що відображає смаки, пристрасті, звички – індивідуальність героя. Портрет на відміну від пейзажу
визначає i coціальну приналежність персонажа, i входить до темпорального континууму тексту, бо в
костюмі знаходить своє відображення i eпoxa, i пора року, i час доби" [6: 142].
З викладеного випливає, що портретний опис включає:
1) зображення зовнішності: обличчя, волосся, статури і т.п.;
2) опис міміки, голосу і динаміки дихання, пантоміміки і манер;
3) одягу і аксесуарів.
Наведемо приклади:
"Mrs. Wimbush laughed. Her voice, her laughter, were deep and masculine. Everything about her was
manly. She had a large, square, middle-aged face, with a massive projecting nose and little greenish eyes,
the whole surmounted by a lofty and elaborate coiffure of a curiously improbable shade of orange.(…) Today
she was wearing a purple silk dress with a high collar and a row of pearls. The costume, so richly
dowagerish, so suggestive of the Royal Family, made her look more than ever like something on the Halls"
[7: 40].
"Danny was small and dark and intent. At twenty-five his legs were bent to the exact curves of a horse’s
sides" [8: 5].
"… Judy Jones, a slender enameled doll in cloth of gold: gold in a band of her head, gold in two slipper
points at her dress’s hem. The fragile glow of her face seemed to blossom as she smiled at him" [9: 52].
Портретний опис, відображаючи результати внутрішніх переживань героя, включається до його
психологічної кваліфікації, характеристики його поточного психологічно-емоційного стану,
наприклад:
"He looked at her with clear steady eyes.
[…] His eyes grew hot.
[…] His face was fixed and superior.
[…] Suddenly, with a spring like a cat, he was confronting her, his back to the door. His eyes were full
and dilated, like a cat’s, his face seemed to gleam at her.
[…] His eyes, with a wide, dark electric pupil, like a cat’s, only watched her objectively.
[…] But he did not answer, only his eyes narrowed in a sensual, cruel smile.
[…] His eyes narrowed again in the smile of vindictive, mocking indifference.
[…] And at the sound of his still, cat-like voice…
[…] But the smile in the dark, full, dilated pupils…
[…] Now the smile went openly over his face" [10: 219-221].
Варто звернути увагу і на те, що портретний опис є динамічним, він передає зміни у зовнішності
героя, пов’язані з плинністю часу й нерідко розкриває причини і обставини, що призвели до цих змін,
наприклад:
"Gray Maturin was striking rather than handsome. He had a rugged, unfinished look; a short blunt
nose, a sensual mouth, and the florid Irish complexion; a great quantity of raven black hair, very sleek, and
under heavy eyebrows clear, very blue eyes. Though built on so large a scale he was finely proportioned, and
stripped he must have been a fine figure of a man.
[…] His hair had receded on the temples and there was a small bald patch on the crown, his face was
puffy and red, and he had a double chin. He had put on a lot of weight during years of good living and hard
drinking, and only his great height saved him from being grossly obese. But the thing I mostly noticed was
the expression of his eyes. I remembered quite well the trusting open frankness of their Irish blue, when the
world was before him and he hadn’t a care in the world; now I seemed to see in them a sort of puzzled
dismay…" [11: 26, 143].
Результати дослідження дають підстави виділити такі види портретного опису за ознакою
композиційної будови:
- цілісний портретний опис – це такий опис, який містить у собі більш чи менш детальне
зображення зовнішності героя, наприклад:
"He was a man of fifty, and some, seeing that he had gone both bold and grey, thought he looked older.
But the first physical impression was deceptive. He was tall and thick about the body, with something of a
paunch, but he was also small-boned, active, light on his feet. In the same way his head was massive, his
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forehead high and broad between the fringes of fair hair; but no one’s face changed in expression quicker,
and his smile was brilliant. Behind the thick lenses, his eyes were small and intensely bright, the eyes of a
young and lively man. At a first glance, people might think he looked a senator. It did not take them long to
discover how mercurial he was. His temper was as quick as his smile; in everything he did his nerves seemed
on the surface" [12: 12].
- фрагментарний портретний опис – це опис, у якому подана одна (чи більше) суттєва деталь,
наприклад:
"… watched her with lighted, dangerous eyes" [10: 83].
"… Myra’s voice was placid as a summer lake…" [13: 18].
Художня деталь визначає лише незначну ознаку явища або ситуації, даючи право читачу самому
домислювати картину. "Художня деталь – засіб словесного мистецтва, якому властива особлива
змістова наповненість, символічна зарядженість, важлива композиційна та характерологічна функція"
[5: 718]. Індивідуальність зовнішніх проявів почуттів, індивідуальність вибіркового підходу автора до
цих зовнішніх проявів, що спостерігаються, породжує нескінчену різноманітність деталей. Деталь –
потужний сигнал образності, що пробуджує в читача не тільки співпереживання з автором, але власні
творчі прагнення.
Проведений аналіз також уможливлює систематизацію портретного опису за інтеракційними
характеристиками; виходячи з цього критерію виділяємо:
- автономний портретний опис, тобто такий, який охоплює структуру висловлювання або
декількох висловлювань, наприклад:
"She was very pretty, in a florid, vulgarish way, with her artful-innocent dark eyes, and flashing smiles,
and pretty little bustle and frills, and "fresh complexion" and "abounding health" [14: 41].
- вбудований портретний опис, коли деталь включено до структури висловлювання, наприклад:
"The light of the hurricane lamp cut his profile out of the darkness, and it was astonishingly fine" [15:
50].
- комбінований портретний опис, тобто такий, що поєднує автономний та вбудований типи,
наприклад:
"He went over to Emrys, and at first he hardly recognized him. The change was not gross: it was Emrys
true enough, but a blurred and altered Emrys, his features coarsened in some subtle way. His face seemed
swollen, the nostrils thickened, the skin waxy, except for a faint reddish patch that spread across the nose.
His whole appearance was heavy, apathetic. Andrew spoke him. He muttered an intelligible reply. Then,
clenching his hands, he came out with a tirade of aggressive nonsense…" [16: 61].
Типи портретного опису виділені за композиційними та інтеракційними характеристиками дещо
асиметричні: цілісний портрет є завжди автономним, а фрагментарний може бути і автономним, і
вбудованим; комбінований поєднує ознаки цілісного та фрагментарного.
Викладене дає підстави дійти в и с н о в к у , що портретний опис є складником художнього
дискурсу який конструює уявлення про зовнішність героя, особливості його поведінки й слугує
засобом характеризації; за композиційною будовою портретний опис охоплює типи: цілісний,
фрагментарний; за інтеракційними характеристиками портретний опис поданий автономним,
вбудованим й комбінованим типами.
П е р с п е к т и в у дослідження вбачаємо в аналізі вербалізації стереотипів масової свідомості,
індивідуально-авторського світогляду у конструюванні портретного опису, а також у вивченні
специфіки ідеостилю у використанні мовних ресурсів у портретному описі.
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Омецинская О.В. Понятие и структура портретного описания как составляющее
художественного дискурса.
В статье рассматривается понятие портрета персонажа: обосновывается статус портрета
персонажа как составляющего художественного англоязычного реалистического дискурса начала
ХХ в.; выделяются основные типы портрета по признакам композиционного строения и
интеракционных характеристик.
Ometsynska O.V. The Notion and Structure of the Description of a Character as a Component of the
Belles-lettres Discourse.
The article is aimed at analysis of the notion of a character description: the status of a character description
as a component of the belles-lettres Anglo-American realistic discourse of the beginning of the 20th century is
grounded; the main types of this description by compositional structure and interactional characteristics are
singled out.
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ПРОСТОРОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЕКЗИСТЕНЦІЙНОГО РЕЧЕННЯ
(НА МАТЕРІАЛІ РАННЬОНОВОАНГЛІЙСЬКИХ ПАМ’ЯТОК)
Стаття присвячена аналізу периферійного значення локалізації екзистенційних речень. Наведено
приклади часової та просторової локалізації буття предмета у ранньоновоанглійській мові.
Проаналізовані омонімічні до екзистенційної моделі конструкції із початковим there.
Категорія буття є універсальною понятійною категорією, що зберігає однозначну відповідність у
різних мовах і культурах [1: 6]. Особливості структури та функціонування екзистенційних речень
неодноразово слугували об’єктом дослідження на матеріалі, мов різних за типом своєї граматичної
будови [1; 2; 3; 4; 5]. Метою статті є аналіз функціонування екзистенційних речень з периферійним
значенням локалізації. Об’єктом статті є речення буття зі структурною схемою there – be – NP – L у
ранньоновоанглійський період. Предмет дослідження складають особливості семантичного
варіювання екзистенційних речень та закономірності їх семантичного зближення з локативними
реченнями. Актуальність пропонованої праці полягає у спрямуванні сучасних лінгвістичних студій на
вивчення онтологічних фактів із погляду їхньї форми та змісту, в тому числі в історичному аспекті, а
також встановлення їх відношень.
У висвітленні проблематики екзистенційних речень існують певні лакуни, насамперед у контексті
необхідності врахування новітніх досягнень лінгвістичної думки. У цьому зв’язку слід звернутися до
визначення семантичної категорії буття, яка включає значення існування з його трьома фазами
(початок, продовження, кінець), неіснування, зміну форми існування [1; 6], каузацію [7: 220],
місцезнаходження об’єкта в геометричному просторі, його наявність / відсутність [4], інтродуктивне
значення [1] . Окрім центральних значень цієї семантичної категорії виділяють також периферійні:
подійність, статальність, характеризація [ 1; 3; 4].
Дискусійним і досі залишається питання про співвідношення екзистенційних та локативних
речень. Деякі дослідники вважають, що до класичних речень буття слід віднести лише ті речення, в
яких локалізатором є уявлення про світ взагалі [2: 212], а інші сфери буття складають спірні
випадки, а саме, складні екзистенційно-локативні ситуації. У певному висловленні одна має бути
головною (екзистенційна або локативна), інша виражає фонові ознаки [3; 4: 113]. При цьому речення
відносять до буттєвого типу, оскільки семантика дієслова є визначальною по відношенню до
семантики локалізатора [8: 57].
Чіткої межі між категорією існування та локації не існує. Вони мають свої точки перетину,
особливо, коли чітко обмежене місце буття. Границю між ними можна визначити інтуїтивно, на
основі суб’єктивної думки мовця (пор., напр. актуальний поділ речення Н.Д. Арутюнової [2], та
положення справ А. Мустайоки [7]). Різниця між екзистенційними та локативними висловленнями
полягає в їх комунікативній структурі, перші інформують про наявність об’єкта у просторі, другі –
про місце знаходження цього об’єкта. Зазначають також, що в екзистенційних моделях зв’язок між
об’єктом і простором є набагато тіснішим ніж у локативних [9: 572-573].
Аналізуючи речення буття, О. Селіверстова схиляється до їх просторової інтерпретації: існувати –
означає десь знаходитися, займати точку на осі часу [9: 560]. Термін простір при цьому
використовується у широкому значенні (простір ситуації, простір системи) і прирівнюється до
поняття простору в математиці, а саме: він визначається через поняття безлічі, численності (простір
як дискретне або недискретна множина графічних точок, які утворюють певну структуру) [9: 565].
Уживання локалізатора в екзистенційних реченнях ми вважаємо релевантним, оскільки буття
предмета – це завжди його знаходження у системі координат, часу та простору, буття Речі – це
завжди її буття в певному Місці [10: 69]. Буття схематизують як ситуацію, в якій виокремлюється
певна Річ, певне Місце, та відносини буття між учасниками ситуації [10: 68]. При цьому дискусійним
залишається питання про референційність Речі (пор., нереференційність [3], референційність [10]).
Головна різниця між екзистенційним і неекзистенційним реченням полягає у "виборі перспективи",
тобто точки зору, із якої ми розглядаємо ситуацію. Якщо ми виділяємо центром перспективи Річ, то
речення буде неекзистенційним, якщо Місце воно буде буттєвим [10: 69-71].
Повідомлення про місцезнаходження предмета, його наявність/відсутність у певному просторі є,
на наш погляд, одним із основних значень конструкції there + be [1; 10].
Змістом висловлень зі значенням місцезнаходження об'єкта є інформація про об'єкти, які
розташовані в місці, відомому співрозмовникам, і їх часто можна сприйняти зором [1: 8], пор.:
(1) "There is a monas’try two miles off, and there we will abide" [11: 65].
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(2) "There stands the castle by yon tuft of trees, manned with three hundred men, as I have
heard;…"[12: 53-54]
У прикладі (2) замість дієслова be вживається повнозначне дієслово, яке характеризує звичайний
спосіб існування предмета.
Принагідно нагадаємо, що локалізація предмета може відбуватися як за просторовим, так і за
часовим показниками, хоча, як показує наш матеріал, останній не є поширеним, пор.:
(3) "There’s millions now alive that nightly lie in those unproper beds which dare swear
peculiar" [13: 237-238].
(4) "The poor world is almost six thousand years old, and all this time there was not any man
died in his own person, videlicet, in a love cause" [11: 394].
У прикладах (3)-(4) часова локалізація виражена експліцитно, а просторова імпліцитно. Саме
відсутність просторового локалізатора в екзистенційному реченні визначає сферу буття існуючого
предмету, як таку, що дорівнює всьому всесвіту.
Часовий локалізатор може відносити існування предмета до минулого, теперішнього,
майбутнього; може бути актуалізований прислівником часу ("now"), прийменниковим зворотом (" in
the circle of the year", "in the beginning"), прийменником, пор.:
(5) "There’s a great marriage towards for him "[14: 46].
Коли екзистенційне речення вживається у підрядних реченнях часу, воно локалізує дію головного
дієслова у часі, пор.:
(6) "I sent for you, when there were matters against you for your life, to come to speak with
me" [12: 247].
Окрім екзистенційної моделі there – be – NP – L, виділяють також омонімічні конструкції з
дейктичним та емфатично інтродуктивним значеннями [1: 11]. У творах ранньoновоанглійського
періоду зафіксовано приклади вживання цієї конструкції для позначення розташування предмета в
дейктичному просторі, пор.:
(7) "Madam, there is at the gate a young gentleman much desires to speak with you"[11: 442].
У реченні (7) інформація про місцезнаходження перебуває у комунікативному фокусі, і, з
урахуванням контексту, ми виявляємо пресупозицію існування предмета з певними ознаками,
невластивими екзистенційним реченням. Твердження про існування вже існуючого предмету є
надлишковим. Для підтвердження тези про дейктичне вживання there, як члена опозиції there – here,
наведемо приклади на зразок, пор.:
(8) "Go thou with her to the west end of the wood; there is our captain" [15: 269].
Додамо, що у ранньоновоанглійській мові в дейктичних реченнях для позначення ситуації
грошових відносин, оплати праці сучасне here передане there, пор.:
(9) "And I had but one penny in the world, thou shouldst have it to buy gingerbread. Hold,
there is the very remuneration I had of thy master, thou halfpenny purse of wit, thou pigeon-egg of
discretion" [11: 350].
(10) "There’s money for thee" [11: 504].
Деякі іменники з абстрактним значенням (напр., "comfort", "hope"), вживаються там, де в сучасній
англійській мові омонімічна буттєва конструкція, яка є інтродуктивною наступному реченню (або
підрядному реченні у складі складеного) представлена NP. Конструкція there + beявляє собою певне
явище, конкретизоване в наступному особово-дієслівному реченні, пор.:
(11) "It was a gentle business, and becoming the action of good women. There is hope. All
will be well" [12: 544].
(12) "But there is two hard things; that is, to bring the moonlight into a chamber; for, you
know, Pyramus and thisby meet by moonlight "[15: 552 –553].
Таким чином, локалізація існуючого предмета в екзистенційних реченнях є одним із центральних
значень конструкції there + be, оскільки буття не може відбуватися поза простором та часом. Останнє
має своє вираження у локалізації екзистенційних речень, яка може відбуватися за просторовим та
часовим показником. У мові існують омонімічні екзистенційній конструкції, які мають дейктичне
значення та функціонують як емфатичні інтродуктори абстрактних іменників, семантично
уточнюваних у наступному реченні. Як член опозиції there – here, вживання there превалює у
дейктичних реченнях для позначення ситуаціїй грошових відносин, де у сучасній мові вживається
here.
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Полховская М.В. Пространственная интерпретация экзистенционального предложения
(на материале ранненовоанглийских текстов).
Статья посвящена анализу периферийного значения локализации экзистенциональных предложений.
Приведены примеры временной и пространственной локализации бытия предмета в
ранненовоанглийском языке. Проведен анализ омонимичных экзистенциональной модели конструкций
с начальным there.
Polkhovska M.V. Space interpretation of existential sentence (based on Early New English material).
The article analyses periphery locative meaning of existential sentences. The examples of time and space
localization of object existence in Early New English are given and structures with initial there,
homonymous to the existential model are investigated.
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ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ ПОСТУПКИ У ФАЗІ ЗАКІНЧЕННЯ
КОМУНІКАТИВНОГО КОНФЛІКТУ
У статті розглянуто соціальні та лінгвістичні особливості комунікативного конфлікту, як
природного контекстуального поля прояву комунікативного конформізму (поступливості по
відношенню до комунікативного партнера), а також встановлено місце і функцію поступки в
загальному механізмі розгортання конфліктного дискурсу.
Опис чинників, що визначають мовну поведінку індивіда в конфлікті, дослідження лінгвістичної,
соціальної і психологічної природи комунікативного конфлікту (КК) відноситься до пріоритетного й
перспективного напряму сучасної мовознавчої науки. Саме в екзистенціальних сферах
комунікативного континууму, тобто в мовних ситуаціях, що несуть у собі елементи психологічної
напруги, проявляються найбільш індивідуальні особливості мовного портрета індивіда [1]. До
ситуацій такого роду відноситься, зокрема, і КК, при якому спостерігається розбіжність ілокутивної
мети з соціальною метою встановлення й підтримки врівноважених відносин між людьми [2: 72-73].
Актуальність дослідження обумовлена збільшеним інтересом сучасної лінгвістичної науки до
проблеми конфліктної та гармонійної соціально-комунікативної взаємодії.
Об’єктом дослідження є поступка, що реалізує фазу закінчення комунікативного конфлікту.
Метою дослідження є виявлення прагматичних факторів, що зумовлюють використання поступки
у фазі закінчення комунікативного конфлікту. Досягнення мети нашого дослідження передбачає
вирішення наступних завдань:
1.
визначити особливості комунікативного конфлікту;
2.
описати стратегічну діяльність учасників комунікативного конфлікту в аспекті його
продуктивного вирішення;
3.
виділити особливості реалізації поступки в інтерсуб’єктивній площині дискурсу.
Незважаючи на чисельні дослідження ефективності комунікативної поведінки [3; 4; 5], питання
поведінки мовної особистості в конфліктних ситуаціях не отримала достатнього висвітлення.
Необхідність вивчення оптимальних шляхів кооперативної, гармонійної мовної поведінки, мовних
тактик регулювання поведінки в конфліктних ситуаціях визначає звернення до дослідження
соціально-комунікативної взаємодії в умовах КК.
Зважаючи на соціально-психологічні характеристики феномену "конформізм", очевидним є те, що
природним контекстуальним полем прояву конформних реакцій (поступливості по відношенню до
комунікативного партнера) є саме КК, в якому поступка реалізує фазу закінчення конфлікту. У цьому
відношенні, Г. Зімель, розмірковуючи над природою конфлікту, підкреслює наявність у людей, так
званої, "антагоністичної кооперації", згідно якої вони усвідомлюють, що швидше можуть досягти
своїх цілей, кооперуючись з іншими людьми, нехай навіть і в суперечці [цит. за 6: 168].
КК зароджується і розвивається в діалозі, тому він має двосторонній, "парний" характер. КК
відсутній у двох випадках: при ідеально злагодженій інтеракції, на підставі повної взаємної
відповідності стратегічних і тактичних інтересів комунікантів, і за умови відсутності будь-якого
контакту між ними [7]. З іншого боку, якщо в інтеракції один учасник діалогу продукує конфліктні
комунікативні ходи (ККХ), але при цьому відсутні ілокутивно залежні від них ККХ іншого учасника,
то в наявності не КК, а передконфліктна ситуація. КК неможливий, так би мовити, в
односторонньому напрямку. Тому слід уточнити, що КК експлікується не просто через ККХ, а через
конфліктну інтеракцію. КК є обміном, який конституюється щонайменше двома інтеракційними
одиницями – ілокутивно пов’язаними ККХ (ініціативним і реактивним) [8: 185-189]. Відповідно КК
слід розуміти як діалог, в якому комуніканти вступають в конфліктну інтеракцію.
У численних роботах, присвячених лінгвістичному дослідженню конфліктної комунікації,
визначення конфлікту зводяться, головним чином до двох типів: мотиваційно орієнтований, згідно
якого учені орієнтуються на причини, мотиви, цілі, що зумовили конфлікт, і процесуально
орієнтований, спрямований на вивчення можливостей розвитку й вирішення конфлікту [9: 17-21].
Вивчаючи поступку, як один із проявів конформізму, в контексті конфліктного дискурсу слід
звернутися, на нашу думку, перш за все, до вивчення можливих причин виникнення конфлікту, а
потім розглядати фазу закінчення конфлікту й місце поступки в механізмі розвитку конфліктної
інтеракції.
Зважаючи на причини, мотиви, цілі, що є "інстинктивним або усвідомленим стимулом діяльності"
[10: 15], зокрема конфліктної, виділяють когнітивний конфлікт і конфлікт інтересів [11; 12; 13].
Когнітивний конфлікт (дискусія, полеміка, дебати тощо) є конфліктом, в основі якого лежить
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суперечка щодо знання, "когнітивний або аксіологічний дисонанс" [14: 3]. У такому конфлікті мета
учасників – вмовити або переконати своїх опонентів, виявити недоліки власної позиції, довести
правоту своїх постулатів, або досягти загального й істинного відносно інших рішень. У конфлікті
інтересів (сварка, суперечка) основною метою є не істина, а перемога, володіння [11: 328]. Такий
конфлікт заснований на прагненні суб’єкта оволодіти тим або іншим об’єктом всупереч бажанню
партнера. Деякі автори виділяють третій тип – конфлікт-розрядку [12] або, іншими словами,
псевдоконфлікт [9], в якому відсутній об’єкт як такий і відбувається вивільнення нагромаджених
негативних емоцій. Проте потрібно відзначити, що в реальних інтерактивних відносинах часто
відбувається трансформація одного конфлікту в інший. Наприклад, можливо перетворення
когнітивного конфлікту в конфлікт інтересів, коли пошук дійсного знання переростає в боротьбу за
домінуючі позиції й задоволення власних інтересів.
Не менш важливою є проблема розробки покрокової схеми розгортання конфлікту. Більшість
авторів сходяться на думці, що в ідеальній конфліктній ситуації ми маємо справу з 3-х або 4-х
кроковою схемою розвитку конфлікту: 1) першопричина, яка є інцидентом конфлікту; 2) маніфестація
розбіжностей; 3) суперечка, що передбачає ескалацію конфлікту; 4) ренормалізація спілкування. Ці
кроки в загальному вигляді утворюють три основні фази розвитку конфлікту – назрівання конфлікту,
власне конфліктна інтеракція й закінчення конфлікту [15; 16]. Повноцінний аналіз поступки у фазі
закінчення конфлікту, відповідно, можливий лише в контексті конфліктного дискурсу, що включає
причини виникнення конфлікту і весь хід його протікання, мовні й немовні дії його учасників. Беручи
до уваги те, що контекст створює певну структуру прерогатив, а остання, в свою чергу, створює
новий контекст, підкреслимо, що контекст конфлікту обумовлює певну мовну актуалізацію поступки,
яка, у свою чергу, створює новий контекст, нерідко змінюючи існуючу рамку дискурсу.
Як в соціально-психологічному, так і лінгвістичному аналізі конфліктної інтеракції важливим
виявляється питання про вирішення конфлікту, і, відповідно, виникає необхідність аналізу фази
закінчення КК.
До продуктивних способів вирішення конфлікту традиційно відносять компроміс, згоду й
поступку [13; 17; 18]. С. Вучиніч також виділяє відстрочення (Stand-off) [19] – спосіб закінчення
конфлікту, за якого припинення конфлікту відбувається без будь-якого його вирішення, що наближає
таку стратегію до соціально-редуктивних способів закінчення конфлікту.
Згода вважається найбільш ефективною стратегією поведінки в конфліктному дискурсі, але
одночасно й найбільш складною. При цьому необхідною є спрямованість партнерів на конструктивне
обговорення проблеми, визнання права один одного на власну думку й готовність її прийняти, тобто
метою згоди є "формування довгострокової згоди" [20]. Використання цієї стратегії ускладнюється
також тим, що вона вимагає певних умов реалізації, зокрема певного часу й обопільного бажання
вирішити конфлікт.
Компроміс полягає в бажанні опонентів завершити конфлікт особистими поступками та
характеризується їх частковою відмовою від вимог, що раніше висувалися, й готовністю частково
визнати претензії іншої сторони. У основі компромісу лежить технологія поступок зближення й тут
можливе досягнення "асиметричної згоди", за якої одна сторона поступається більш ніж інша, або
"симетричної згоди", де спостерігаються рівноцінні взаємні поступки [18: 480; 20: 70].
Поступку визначають як вимушену або добровільну відмову від боротьби, як прояв готовності
пожертвувати своїми інтересами на користь партнера [13; 17; 18]. У цьому випадку установка на
партнера ніби пригнічує власну інтенцію мовця, що, як правило, є наслідком страху перед
конфліктом, конфронтацією [21]. У зв’язку з відсутністю вичерпного лінгвістичного дослідження
поступки у фазі закінчення конфлікту не існує єдиного розуміння природи поступки й переліку
засобів її вираження в конфліктному дискурсі. Крім того, одним із наслідків поверхневого вивчення
функціонально-прагматичного аспекту поступки є недостатньо повне розуміння цього феномена в
рамках лінгвістичних і соціо-психологічних досліджень конфлікту. У тлумачних словниках і роботах,
присвячених соціальному та психологічному вивченню конфлікту, поступка (конформізм)
визначається лише як "втрата власних позицій", "готовність поступитися власними бажаннями",
"визнання власної поразки" та ін. [18; 22; 23; 24]. У розробленій "моделі подвійної зацікавленості", що
характеризує основні способи закінчення конфлікту, поступка знаходиться на найнижчому рівні
зацікавленості суб’єкта у власному успіху й виражає найменший рівень зацікавленості суб’єкта в
задоволенні власних інтересів [12: 296].
Незважаючи на найнижчий рівень особистісної цінності конформізму (поступки по відношенню
до комунікативного партнера) як способу вирішення конфлікту, ми вважаємо, що мовна особистість
вдається до такого засобу раціонально. Раціональність поведінки учасника конфлікту, який вдається
до поступки, полягає, перш за все, в тому, що він сам вибирає таку стратегію з низки наявних
альтернатив, знаходячи при цьому для себе найвдаліший спосіб її мовної реалізації. Услід за
Р. Акоффом, раціональність у цьому випадку вбачаємо у співвіднесенні мовцем того збитку, якого він
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прогнозує нанести партнеру й собі, з тими інтересами, які виступають у якості предмету конфлікту
[25: 195].
З іншого боку, важливо відзначити, що ренормалізацію спілкування не слід ототожнювати з
вирівнюванням інтересів комунікантів і вирішенням дисонансу, оскільки поступка, закріплюючи
можливість подальшого спілкування й ренормалізуючи комунікативну діяльність, не вирішує
основного протиріччя між обома партнерами. Завершення конфлікту поступкою, як правило, не
передбачає консенсусу з приводу об’єкта конфлікту, але уможливлює консенсус із приводу зміни
рамки дискурсу або припинення активності, який можна по аналогії з "формальною кооперацією"
К. Эліха [26] визначити як формальний консенсус.
Отже, класифікуючи способи закінчення конфлікту, ми в якості основного критерію
використовуємо вирішення або збереження початкової суперечності. У цьому відношенні виділяють
два способи закінчення конфлікту: вирішення та подолання конфлікту [9: 20]. Вирішення конфлікту
розглядається як процес, що "переводить систему дій у стан, у якому умови для конфлікту, тобто різні
цілі, більше не існують" [9: 18]. Подолання конфлікту означає лише його закінчення за умов
збереження суперечності, де можливим виявляється зменшення дисонансу, але відсутнє його
вирішення для обох учасників.
Поступка є стратегією подолання конфлікту, оскільки вона усуває інцидент конфлікту, в той час
як сама конфліктна ситуація залишається невирішеною або вирішується лише для одного з партнерів.
Про успішність поступки можна говорити тільки в тому випадку, якщо відбувається блокування
(припинення) конфлікту, тобто партнер припиняє дії спрямовані на протистояння. При цьому, з
одного боку він може вербально експлікувати згоду щодо реалізації фази закінчення конфлікту або
зміни рамки дискурсу, приймаючи поступку мовця. У цьому випадку такий секвент співпадає з
нормативним зразком закінчення будь-якої інтеракції: сигнал введення закінчення – згода із
закінченням. З іншого боку, відсутність вербальної реакції щодо припинення конфліктних дій із боку
партнера також є свідченням успішності використаної поступки.
Таким чином, зважаючи на кінцевий результат конфліктної інтеракції, який може полягати в
збереженні або у вирішенні основного протиріччя, можна стверджувати, що поступка, яка
здійснюється у фазі закінчення конфлікту, є стратегією його подолання, а не вирішення.
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Прокопенко В.В. Функционально-прагматический аспект уступки в фазе окончания
коммуникативного конфликта.
В статье рассмотрено социальные и лингвистические особенности коммуникативного конфликта, в
качестве естественного контекстуального поля проявления коммуникативного конформизма
(уступчивости по отношению к коммуникативному партнеру), а также определено место и
функция уступки в общем механизме развития конфликтного дискурса.
Prokopenko V.V. Functional and pragmatic aspects of concession in conflict closing phase.
With focus on social and linguistic peculiarities of communicative conflict, the article specifies position and
function of concession in the process of conflict discourse development.
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ЗООМОРФІЗМИ-НОВОТВОРИ В КОМПЛЕКСІ ОБРАЗНИХ ЗАСОБІВ ПІДМОВИ ЕКОНОМІКИ
(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)
У статті проаналізовано новотвори підмови економіки з анімалістичним компонентом. Досліджено
основні лексичні прийоми їх утворення, конотативний компонент значення, специфіка розгортання
деяких одиниць, а саме узуальних метафор. Розглянуто функції розгорнутої метафори з
компонентом-зоонімом.
Тексти сучасного новинного дискурсу рясніють зоонімічними номінаціями надзвичайно
неоднорідного характеру та нестабільної природи. Вони використовуються в якості образної
характеристики людини, ситуації, події; їм властивий високий оцінний потенціал. Доволі поширеним
є використання номінацій з компонентом-зоонімом (НКЗ) для характеристики людей та подій в
економіці. Деякі з них вже набули статус одиниць, що належать до ядра лексичної системи мови, як,
наприклад, cash cow – дійна корова, fat cat – багатій, lame duck - невдаха:
"International roaming is a cash cow for mobile operators" [1].
Іншим одиницям ще належить пройти випробування часом, щоб бути закріпленими лексичною
системою. У наступній статті агенції BBC вивчається досвід злиття компаній, наводяться негативні
наслідки:
"The second worry is that even if each giant merger fails to generate large synergetic gains, it makes life
scary for smaller rivals, who then feel themselves pressed to engage in merger. The merger wave thus
generates its own nonsensical momentum, in which companies leapfrog over each other to avoid being left as
a small fry in an industry of elephants. As a result, the elephants get larger and larger" [2].
Велетенські компанії, які утворюються після об’єднання, порівнюються зі слонами. Стилістичний
ефект посилюється завдяки паралельному зоонімічному образу малька у складі ідіоми ‘small fry’.
Одиниця elephant закріпилася у новинному дискурсі у значенні ‘big institutional investor or buyer’,
але ще не має фіксованого перекладацького еквіваленту в українській мові:
"Elephants may be mighty beasts, but they are rarely nimble. The titans of international business are the
same: although second to none when it comes to steamrollering operation, multinational companies also have
a tendency to make crass errors" [3].
Поєднання образів тварини й людини нерідко актуалізуються у вигляді розгорнутого порівняння:
"And what about Europe.Standing on its own feet. For years continental Europe has been regarded as the
weakling of the world economy, wheezing along behind healthy, trim America and young, gambolling
Asia. Only with the occasional piggy-back from the American consumers can the decrepit Germans and
Italians make any progress at all" [4].
У цій роботі ми не ставимо за мету чітко визначити статус НКЗ, наша мета – спроба комплексного
аналізу зоонімічної образності економічних понять. Для реалізації цієї мети було поставлено такі
завдання:
- окреслити основні лексичні прийоми утворення НКЗ;
- виявити особливості оцінного компоненту конотативного значення НКЗ;
- вивчити специфіку їх розгортання.
Матеріалом дослідження виступають НКЗ, відібрані зі словників [5; 6; 7] специфіку їх
функціонування було розглянуто на матеріалі текстів онлайн-видань Financial Times, BBC, The
Economist та інших.
Основним лексичним прийомом утворення НКЗ є перенос значення. Розглянемо одиниці, що
утворилися завдяки метафоричному переносу значення. Метафору з компонентом-зоонімом прийнято
іменувати зооморфізмом [8: 140; 9: 11; 10: 55]. Було виділено наступні метафори, вони мають
перекладацькі відповідники: bear – гравець на біржі, спекулянт, який грає на зниження вартості
біржевих акцій; bull - "бик" (покупець фінансового інструменту, товару, який сподівається продати
його за більш високою ціною через деякий час); killer bee – "бджола-вбивця" (особа, яка допомагає
компанії-цілі запобігти небажаного поглинання); shark repellent – "акуляча отрута", "акулячий
репелент" (будь-які заходи, націлені захистити компанію від недружнього поглинання; shark watcher
– "спостерігач за акулами" (фірма, що спеціалізується на ранньому виявленні та запобіганні спроб
небажаного поглинання); predatory pricing strategy – "техніка хижацького ціноутворення" (практика
витіснення великими компаніями з ринку невеликих компаній).
Метонімічний перенос є також вельми продуктивним в утворенні НКЗ; було зафіксовано такі
одиниці: dragon bond – облігація "дракон" (евро-доларова облігація, яку випустила на ринок одна з
азіатських країн, що швидко розвивається, облігацією торгують на одній із азіатських бірж, зазвичай
© Романюха М.В., 2007
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у Сінгапурі або Гонконгу); dragon markets – ринки та економіки країн басейну Тихого океану, які
швидко розвивалися в 1980-их роках та на початку 1990-их, особливо Індонезія, Малайзія, Філіппіни
та Таїланд; kangaroos – назва австралійських акцій, особливо видобувної, тютюнової промисловості
та фермерських господарств; tiger markets – чотири найвпливовіших ринка у басейні Тихого океану
після Японії, сюди входять Гонконг, Південна Корея, Сінгапур і Тайвань. Характер метонімічного
переносу для усіх одиниць однаковий – тварина замість країни (регіону).
Ідіомами-зооморфізмами також виступають buzz words, їхнє значення в спеціалізованих словниках
є дещо модифікованим, можна говорити про внутрішньомовне запозичення таких одиниць: call bird –
принада (дешевий товар, який рекламують задля привертання уваги покупців до місця продажу);
cash cow- дійна корова (напрямок діяльності або товар з низькими темпами зростання та великою
долею ринку); lame duck – компанія, яка має поважний статус та є великим роботодавцем, але
нездатна вийти на світовий ринок без державної підтримки.
Джерелом одиниці dead-cat bounce слугував афоризм ‘even a dead cat bounces if you drop it from
high enough’, одиниця з’явилася серед трейдерів на біржі Нью Йорку у 1990х роках та стала означати
обманливе зростання на ринку після різкого падіння. Таким чином, ще одним прийомом утворення
НКЗ можна вважати усічення сталих словосполучень. Перекладацького еквіваленту поки що не
зафіксовано.
Джерелом утворення одиниці lion food слугував анекдот: "Two lions escape from the zoo and split
up because they want to increase their chances of survival. They meet again after two months and find that
one of the m is skinny and the other is overweight. The thin says: "How did you manage? I ate a human just
once and they turned out a small army to chase me – guns, nets, it was terrible. Since then I’ve been reduced
to eating mice, insects, even grass". The fat one replies: "Well, I hid near an IBM office and ate a manager a
day. And nobody even noticed!" Одиниця також поки не має перекладацького еквіваленту. Долю
більшості новотворів важко передбачити, або одиниця позбавляється обтяжливого пояснення в тексті,
набуває більш упевненого статусу та вплітається в ядро лексичної системи або назавжди зникає.
Розглядаючи образність економічних номінацій, варто звернутися до питання про конотативний
аспект семантики НКЗ, а саме до оцінного компоненту в системі конотативних ознак. У корпусі
досліджуваних НКЗ виділено велику групу одиниць із негативною оцінністю, ця тенденція закріплена
в роботах [11: 156; 12: 263]. Виділено такі одиниці з негативною оцінністю: cash cow, dead-cat bounce,
killer bee, lame duck, predatory pricing strategy, mad dog – компанія з потенціалом до зростання (напр.,
зі сфери інформаційних технологій) за умови отримання суттєвої фінансової підтримки,
капіталовкладення доволі ризиковані. Цікаво, що у зібраному корпусі НКЗ немає одиниць з
позитивною оцінністю, переважає нейтральна оцінність. Цей перелік буде постійно поповнюватись
новоутвореними одиницями без перекладацького еквіваленту, наприклад, seagull manager (менеджер,
який спілкується зі співробітниками тільки з ціллю критикувати їх роботу, або коли виникає
проблема), cockroach problem (проблема, яка виявляється більшою, ніж спочатку здавалося), herd
investment (інвестиції, які робляться не на основі раціонального аналізу, а на тому, в якому напрямку
інвестує більшість вкладників або організацій). Очевидне переважання слів з негативною конотацією
пов’язане, як видно, з тим, що позитивність спримається як дещо зрозуміле. Людина постійно
стикається з подоланням недоліків, помилок, поганого. Саме тому це для неї настільки вагомо й так
стійко виражено в мові (переклад наш) [11: 156].
НКЗ, особливо метафори, демонструють цінну здатність до розгортання образів та виконують
окрім номінативної також експресивну функцію. При розгортанні образу стерті метафори-терміни
оживають, прикрашаючи текст та пожвавлюючи повідомлення суто інформаційного характеру. У
наступному повідомленні зустрічаємо розгорнутий образ бика: to ride a bull’s back – бути в розпалі
ринку биків, тобто ринку, що зростає:
"With most financial textbooks defining a bull market as one that has risen in excess of 20 per cent, it
would seem logical to conclude we are currently riding merrily on a bull's back" [13].
Метафора-зоонім виконує також рекламну функцію, особливо при розміщенні у стратегічно
важливій позиції газетного тексту – у заголовку:
"Japan bull may be bloodied but it isn’t finished yet " [14] – ‘зростання на ринку Японії утруднене,
але не зупинене’.
Особливо продуктивною для забезпечення рекламної функції є стилістична конвергенція. У
наступних прикладах розглянемо нашарування лексичних прийомів, завдяки якому читач
затримується на певному фрагменті тексту, його увага фіксується на найважливішій інформації. Один
із способів відновлення стертої метафори-ідіоми cash cow – розміщення по сусідству з одиницею
dairy suppliers актуалізує первинний образ корови, метафору розміщено в такому контексті, де
реалізується і пряме, і переносне значення [15: 176].
Investing in China: a cash cow for dairy suppliers [16] – із зростанням попиту на молочні вироби у
Китаї інвестиції в цю галузь є потенційно прибутковими.
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Окрім спорідненості семантики джерела метафори та теми тексту, спостерігаємо застосування
прийому, який в І.Р. Гальперіна було іменовано decomposition of set phrases [17], в цьому випадку
маємо справу з висловом bull in china shop (про незграбну людину). У наступному прикладі про
тенденції зростання на ринку Китаю, актуалізується одночасно і пряме, і переносне значення слова
bull у складі фразеологічного сполучення (бик та біржевий спекулянт відповідно).
"Do not be fooled be the bull in the China shop " [18].
Зміну у фразеологізмі помічаємо на графічному рівні – велика літера замість маленької China Китай (china – фарфор, тут: посуд).
Окрім лудичної функції, метафора може виконувати текстоформуючу функцію. В наступному
прикладі одиниця herd mentality є носієм критичної імплікації у глобальному контексті повідомлення.
Мова йде про стан на фінансовому ринку. Зооморфічну метафору зустрічаємо спочатку в заголовку
"Learn how to live with the herd mentality". На початку тексту метафора розгортається, з’являються
більш деталізовані образи – herd of wildebeest, the gnu. Інвестування на Лондонській біржі
вимальовується як непередбачувана подія завдяки актуалізації образу стада тварин. Метафора
максимально розгортається в кінці тексту, після численних деталей та загального змісту.
"Learn how to live with the herd mentality
…Investing on the London Stock Exchange is like living in a herd of wildebeest. What the gnu do is
bound to affect what happens to us.
Meanwhile, it makes double sense to focus on companies that overseas buyers or leveraged buyouts are
most likely to target. Their virtues of market power and low-risk solidity are worth having and are becoming
scarce. On this strategy, you should also avoid buying what the private equity houses are selling, even if the
herd turns in their direction [19].
З’являються окреслюючи деталі: біг гну, пасовище, трава. Основна ідея повідомлення
викладається також у метафоричній формі – "не ставай на заваді стада", яка має вигляд скороченого
речення у наказовому способі:
"To avoid being trampled by stampeding gnu, it could also be a good time to avoid buying bonds,
including government gilt-edged. Fund managers have created a bubble in long-dated gilts in their urge for
certainty. Gilt yields have fallen below 4 per cent and yields on index-linked below 1 per cent.
Unfortunately, bond yields are used to discount future pension liabilities. So the bond bubble has hugely
inflated the deficits, a development that a gnu of average intelligence might have foreseen. The long boom
in corporate bonds has been extended, to the great benefit of many Isa investors in corporate bond funds.
Unless we are free of nasty shocks (terrorist outrages, wars, bird flu, hedge fund failures and the like) there is
not much grass left on this pasture. The herd will probably snaffle up the £37 billion long-dated gilt-edged
stocks that the Chancellor plans to issue over the next 12 months and then move on. At some point their
policy is bound to become more rational. Best not get in the way " [19].
Стадний інстинкт завжди сприймається як симптом нераціональної, безвідповідальної поведінки,
яка викликає критику.
Підводячи підсумки роботи, можна зробити такі висновки:
- основними лексичними прийомами утворення НКЗ є порівняння, метафоричний та
метонімічний перенос значення, усічення сталих словосполучень та внутрішньомовне запозичення з
модифікацією значення;
- у досліджуваному корпусі НКЗ повністю переважає негативна оцінність;
- найбільшу здатність до розгортання мають стерті метафори, розгортання відбувається
завдяки паралельній актуалізації прямого і переносного значень;
- наявність перекладацького відповідника свідчить про закріплення одиниці лексичною
системою, про її перехід з розряду оказіоналізмів або неологізмів до загального лексичного фонду.
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Романюха М.В. Зооморфизмы –новообразования в комплексе образних средств подъязыка
экономики (на материале английского языка).
В статье проанализированы неологизмы подъязыка экономики с зоонимическим компонентом.
Исследуются основные лексические приёмы их образования, коннотативный компонент значения,
специфика развертывания некоторых единиц, а именно узуальных метафор. Рассмотрены функции
развернутой метафоры с компонентом-зоонимом.
Romanyukha M.V. Zoomorphisms-neologisms as figurative means of the sublanguage of economics
(based on the English language).
The article studies zoomorphic neologisms of the sublanguage of economics. The following aspects are under
investigation: main types of forming, connotation and unfolding peculiarities, namely of trite metaphors. The
functions of sustained zoomorphic metaphor are examined.
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ФРАНЦУЗЬКІ СКЛАДНІ СЛОВА У ЗАГОЛОВКАХ СТАТЕЙ:
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
У роботі встановлено потенціал складних слів французької мови в публіцистичному дискурсі та
визначені характерні для них функції у заголовках газетних статей, а саме: номінативна,
інформативна, експресивна, інтенсифікації, організації тексту, створення характеристики та
ігрова. Поєднання в слові несумісних за значенням компонентів служить для перегляду та
розширення існуючих структур знання, тобто виконує функцію пізнання та перекатегоризації.
Важливим досягненням мовознавства є встановлення зв’язку між виникненням і функціонуванням
мовних знаків та ментальними операціями, визнання провідної ролі пізнавальних процесів при
формуванні похідних одиниць та перегляд класичних принципів моделювання у словотворі. На
сучасному етапі розвитку науки вчених цікавлять не стільки результати, скільки динаміка словотвору,
вивчення якої допомагає простежити поетапно процес перетворення від неясних образів-схем, що
виникають у свідомості, до появи слів, які є своєрідним знаковим оформленням таких образів.
Когнітивний аналіз дозволяє виявити фрагмент знань про світ, що фіксується в слові, засоби
концентрації й розгортання цього фрагменту в композиті, ступені його конкретизації, а також різні
типи відношень та зв’язків з іншими фрагментами.
Основи вивчення механізмів моделювання змісту в складних словах, закладені ще у класичних
роботах із дослідження словотвору А. Дарместетера [1], Ш. Балі [2], Е. Бенвеніста [3], К. Ніропа [4] та
ін., розвиваються у вітчизняному та російському мовознавстві у працях М.Д. Степанової [5],
В.В. Виноградова [6], Л.І. Ілії [7], І.І. Ковалика [8] та ін. У численних дисертаційних дослідженнях
детально вивчені особливості семантики, мотивації й класифікації французьких композитів [9; 10; 11;
12; 13; 14]. Спеціальні роботи були присвячені складним словам французької мови в різних типах
дискурсу [15; 16]. Важливим для вивчення особливостей функціонування композитів у дискурсі є
аналіз особливостей мовної репрезентації фрагментів дійсності в тексті, представлений роботами
О.П. Воробйової [17], О.М. Кагановської [18] та ін. Комплексний аналіз закономірностей взаємодії
складних одиниць з іншими елементами дискурсу дозволяє краще пізнати когнітивну сутність
процесів деривації. Однак, досі не існує комплексного підходу до вивчення особливостей композитів
французької мови в когнітивному та функціонально-текстуальному аспектах, що складає мету нашого
дослідження.
Розглянемо заголовки та підзаголовки статей французької преси, в яких журналіст за допомогою
композитів акумулює загальну ідею, втілену в концепті складного слова. Лаконічно подана
інформація немовби фіксує та фокусує увагу читача на найважливішому, передбачаючи й резюмуючи
зміст повідомлення. Оформлення заголовків (зміст, шрифт, розташування та ін.) відіграє важливу
роль у привертанні уваги адресата, тому елемент новизни необхідний для здійснення впливу на нашу
свідомість і сприйняття. Що стосується заголовка, його роль – нейтральними мовними засобами
коротко виражати релевантний зміст матеріалу. Позиция журналіста полягає в доборі, розташуванні
матеріалу, у порядку проходження компонентів заголовка тощо [19].
Будь-який заголовок, у тому числі й газетний, передусім виконує номінативну функцію, що дає
можливість читачам виділити конкретний текст серед інших. Заголовку властива інформативна
функція, оскільки в ньому відображений зміст матеріалу.
Часто оказіональні авторські композити в заголовках, не повторюючись у тексті, апелюють до тих
ключових концептуальних сфер нашої свідомості й підсвідомості, на тлі яких автор має донести до
читача інформацію, поєднують ці сфери за допомогою метафоричної моделі, і, нарешті, підсумовують
одним словом те важливе, на що необхідно звернути увагу.
Так, у наступному заголовку оказіоналізм casse-clips фокусує нашу увагу на передвиборчих
баталіях, проведених за допомогою сучасних технологій та наведених у тексті статті як такі, що рідко
мають позитивний результат: " Télé: seize candidats au casse-clips. Une semaine de spots de campagne
officielle" [20].
Іронічні конотації в заголовках-композитах, крім стилістичних ефектів, виконують пізнавальну
функцію, так само, як і метафори. Нову інформацію ми отримаємо завдяки незвичному сполученню
концептуальних сфер, що дозволяє віднести представників одного класу до іншого і таким чином
здійснити своєрідну перекатегоризацію. Так відбувається в наступному заголовку, який розпочинає
статтю про новий тип чоловіків, схожих на жінок, що читають гламурні журнали: "Les magazines
inventent l’homme-pétasse. "M", "Men’s Health", "FHM": la nouvelle presse masculine fleurit dans les
kioskes" [21].
© Чуча П.О., 2007
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Заголовки часто поєднують різні концепти, представляючи відомі речі в нових, нехарактерних для
них якостях або надаючи їм нових ознак. Так, останній альбом Жака Бреля виступає в заголовку в
якості його заповіту: "Polémique autour de la sortie de cinq titres inédits de l’album-testament du
chanteur, mort en 1978, qui ne souhaitait pas leur publication. Jacques Brel au-delà des "Marquises" [22].
Як різновид пізнавальної функції можна також розглядати розширення концептуальної сфери
шляхом заповнення слотів когнітивної моделі за рахунок залучення нових концептуальних сфер до
вже існуючого стандартного матеріалу заповнення: "Trompe-l’amour" (будується за аналогією з
trompe-la-mort) [23].
Використані в заголовках паралельні конструкції співставляють і поєднують концепти,
"зчіплюючи" їх спільним повторюваним елементом. Спільний вихідний фрейм або заповнення слотів
подібною інформацією утворює когнітивну структуру більш високого рівня, що разом із
пізнавальною функцією дозволяє розширювати рамки того чи іншого концепту: "Mal-logés et sanslogis, même bivouac. A Paris, Lille et Lyon, ils rappellent la précarité de leur situation" [24].
Композит у заголовку або підзаголовку може робити акцент на тих чи інших характеристиках
об’єкта. Так, актор стає автором: " Major et vacciné. Mathieu Kassovitz, 36 ans, cinéaste. L’auteur-acteur
de "la Haine" entre, sans état d’âme, dans l’univers des films de commande hollywoodiens avec "Gothika"
[25].
В іншому прикладі базисне значення "банк" (річ не завжди стабільна) виступає з додатковою
характеристикою "впевненість / гарантія / страхування", що посилюється взагалі змістом заголовку,
сформульованого як рекламний слоган: "Майбутнє належить вам!": "Banque-assurance: l’avenir vous
appartient!" [26].
Характеристика може бути повністю переосмисленою, як у наступному прикладі, де
метафоричний композит valse-hésitation має значення "вагання": "Le gouvernement dans une dernière
valse-hésitation sur les raves clandestines" [27].
Функція інтенсифікації в заголовку реалізується шляхом редуплікації концептів, у цьому випадку,
концепту sacré ("святість"): "Les nouveaux fast-food: 38 minutes de plaisir. La nouvelle façon de déjeuner?
Vite, mais bon. Car, si les Français sont prêts à raccourcir leur sacro-sainte pause-repas, ils ne veulent plus
transiger sur la qualité" [28].
Складне слово в заголовку статті відповідає головним вимогам щодо стандарту й експресії,
фокусує увагу на найважливішій інформації, яка зустрічається в тексті, й, таким чином, організовує
текст: "La " nostalgérie" pied-noir n’est pas ce que l’on croit" [29].
У наведеному заголовку оказіональний композит nostalgérie утворений за допомогою телескопії із
скороченого nostalgie та власної назви Аlgérie. У ньому автор дуже влучно збирає та концентрує дві
основні й дуже тісно пов’язані теми цієї статті: ностальгію французів родом із Алжиру. Ефект
посилюється введенням розмовного складного слова з пейоративними конотаціями (pied-noir).
Для газетних заголовків характерна й експресивна функція, яка полягає в тому, щоб зацікавити
читача, привернути його увагу. Крім того, композити в заголовках, виконують прагматичну ігрову
функцію, привертаючи увагу оригінальною формою та звучанням. Введення гри слів у заголовки
текстів збільшує кількість поданої інформації, деавтоматизує процес їх сприйняття й привертає увагу
читача.
Заголовок як "обличчя" тексту та складне слово, що входить до його складу, створюють додаткову
напругу завдяки максимальній концентрації інформації в короткому знаковому втіленні. Для
посилення експресії кілька виразних засобів можуть бути зосереджені на ділянці тексту невеликого
обсягу, як це відбувається в наступному прикладі: "Poids velours." Benicio Del Toro, 36 ans, acteur
d’origine portoricaine, il électrise Hollywood avec sa voix douce, sa présence massive et sa beauté
inquiétante [30].
Заголовок статті, присвяченої голівудському актору Бенісіо Дель Торо, є своєрідною грою слів.
Автор створює його на базі композита poids-lourd, який у буквальному перекладі означає велику
вантажівку або трейлер, але має додаткове значення, пов’язане зі світом спорту: боксер великої ваги.
Заповнюючи відповідний слот нехарактерною концептуальною інформацією (замість змісту lourd,
що має передавати ідею ваги, ми бачимо в другому компоненті інформацію про velours, що апелює до
концептуальної області із зовсім протилежним значенням – мякість, ніжність), автор створює таким
чином яскраву і несподівану метафору. В результаті у цій назві зчіплюються всі необхідні
компоненти характеристики: сила ® poids (sa présence massive) та м’якість ® velours (sa voix douce et
sa beauté inquiétante). Крім того, гра слів у плані форми (римування lourd – velours) створює
формальну рамку-основу та організовує текст статті.
Таким чином, у заголовках статей складні слова французької мови передусім виконують функції
номінації та інформації. Важливими з когнітивної точки зору є функції пізнання, перекатегоризації та
інтенсифікації концепту. Крім того, композити організовують текст і створюють характеристики,
виконують експресивну та ігрову функції. У заголовках статей можливі різний ступень інтенсивності
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функціонального навантаження композитів та одночасне виконання одразу кількох функцій. З огляду
на специфіку публіцистичного дискурсу, частиною якого є й газетні заголовки, слід відзначити
прагматичне спрямування, тобто використання композитів у заголовках з метою впливу й маніпуляції
аудиторією та формування потрібної авторові суспільної думки.
Вживання складних слів у заголовках є функціонально обумовленим і відповідає головним
принципам добору лексичних одиниць. Композити дають можливість більш стисло, коротко передати
найменування, не втрачаючи при цьому прозорості мотивації, виразити, завдяки своїй семантичній
ємності, кілька характеристик в одному слові і, нарешті, привернути увагу адресата своєю
незвичайною формою. Завдяки своїй структурі вони вдало поєднують великі обсяги змісту та
експресії в компактній формі, що не ускладнює сприйняття інформації. Композити апелюють до тих
ключових концептуальних сфер нашої свідомості та підсвідомості, на тлі яких автор має донести до
читача інформацію, поєднують ці сфери за допомогою метафоричної моделі, і, нарешті, підсумовують
одним словом те важливе, на що необхідно звернути увагу.
Серед перспективних напрямків подальшого дослідження складних слів французької мови в
когнітивно-дискурсивному аспекті слід відзначити вивчення семантичних постдериваційних процесів
у композитах; порівняльний аналіз когнітивних моделей значення складних слів на матеріалі різних
мов з урахуванням специфіки національних картин світу та способів кодування досвіду в композитах
у різних національних спільнот; більш докладне вивчення багатокомпонентних складних слів; аналіз
функцій складних слів у різних типах дискурсу.
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Чуча П.О. Французские сложные слова в заголовках статей: особенности функционирования.
В статье рассмотрен потенциал сложных слов в газетных заголовках и выделены характерные для
сложных слов французского языка функции. Прежде всего это номинация, информация и экспрессия,
а также интенсификация, создание характеристик и игровая. Сложные слова выполняют также
организацию текста. Столкновение в слове несовместимых по значению компонентов служит для
пересмотра и расширения существующих структур знания, т.е. выполняет функцию познания и
перекатегоризации.
Chucha P.O. A French complex word in headings of articles: the peculiarities of functioning.
In this article the potential of French composites in newspaper heading has been identified and their specific
functions have been defined. First of all, they are nomination, information, expression, intensification,
building the system of images and a game. Complex words serve for arrangement and making up a text.
Collision of word components incompatible in meaning is used for revision and expansion of existing
structures of knowledge, i.e. carries out the function of cognition and the change of a category.
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСІВ РОСТУ РОСЛИН НА ПРИКЛАДІ КАРТОПЛІ
У статті розглядаються основні кількісні характеристики процесів росту та підтримання
стійкості врожаїв культурних рослин. Побудована математична модель росту ваги рослин картоплі
та оцінки врожаїв при впливі регуляторів росту та збудників інфекційних хвороб. Модель дає
можливість імітувати процес росту рослини й оцінити вплив екологічних факторів на врожай.
Культурна рослина – складний біологічний організм, який під час вегетаційного періоду,
t Î 0, T днів, зазнає постійних коливань у динаміці свого розвитку (в тому числі й у формуванні
врожаю) в залежності як від погодних умов, ймовірності інфекційних хвороб, так і від ефективних
аграрних заходів щодо вирощування (строки робіт, норми внесення добрив тощо, рис. 1) [1; 2; 3].

[

]

Мікроорганізми і віруси

Рослина:
процеси росту і
розвитку

Стан ґрунту

Кругообіг
речовин

Регулятори
росту

Урожайність

Виробнича функція
агропідприємства

Технологічні умови вирощування

Рис. 1 Взаємовплив факторів, які впливають на ріст рослин
Розглянемо, як приклад, модель розвитку картоплі, використовуючи метод моделювання на основі
функцій росту [5; 6]. Розіб’ємо цей організм на наступні підсистеми: материнська бульба ( W1 (t ) −
біомаса в грамах на рослину), коріння ( W2 (t ) ), стебло ( W3 (t ) ), листя ( W4 (t ) ), квітки ( W5 (t ) ) і
молоді бульби ( W6 (t ) ). Тоді загальна біомасу рослини картоплі є сумою її складових:
6

W (t ) = åW p (t )

(1)

p =1

Основними факторами, які впливають на ріст рослин картоплі, в моделі обрано наявність
регуляторів росту та інфекційних агентів, які здатні вражати рослинний організм. Регулятори росту
не лише підвищують урожайність рослин, а також підвищують стійкість проти хвороб [4]. Показано,
що стійкість рослин підвищується завдяки збільшенню енергії проростання бульб, наростанню площі
листкової поверхні, інтенсивному бульбоутворенню.
Картопля – багаторічна трав’яниста рослина, але в культурі використовується як однорічна,
оскільки весь життєвий цикл проходить за один вегетаційний період.
Значні коливання врожайності картоплі визначаються як впливом погодних умов на
фотосинтетичну продуктивність рослин, так і впливом цих же умов на ступінь розвитку різних
інфекцій. Картопля належить до культур, що сильно уражуються різними хворобами. З одного боку,
© Загородній Ю.В., Клімова І.О., 2007
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це пов’язано з біологічними особливостями культури, що розмножуються вегетативним шляхом і
більшість збудників хвороб у рік розвиваються за замкненим циклом: бадилля – бульби – бадилля, а з
другого – бульби й бадилля містять надмірну кількість вуглеводів і є поживним субстратом для
багатьох мікроорганізмів.
Недобори врожаю за рахунок дії шкідників і хвороб може складати до 20-30 % і більше. Таким
чином, В процесі оцінки умов формування врожаю необхідно розглядати комплекс взаємопов’язаних
і взаємообумовлених процесів і явищ, які протікають в системі "середовище – інфекція – рослина".
Тому для отримання високих і стабільних врожаїв картоплі потрібно, перш за все, використовувати
сорти з підвищеною стійкістю до хвороб та шкідників, що зведе до мінімуму витрати хімічних і
біологічних препаратів.
У технології вирощування картоплі застосовуються регулятори росту Потейтін та Емістим С для
обробки бульб та посівів. Передпосадкове обприскування бульб стимулює ріст і розвиток культури в
початковий період вегетації. Збільшується висота рослин, кількість стебел, площа листя та вміст у
них хлорофілу. Внаслідок цього зростає продуктивність фотосинтезу, що призводить до збільшення
числа бульб у кущі та зростання середньої маси бульб. У залежності від чутливості сорту до
регуляторів росту ранній врожай зростає на 15-30 %, загальний на 10-25 %. Поліпшується якість
бульб: збільшується вміст сухої речовини та крохмалю.
Розглянемо формалізацію процесів росту рослин картоплі у вигляді наступної математичної
моделі, яка враховує всі вищезгадані закономірності росту й розвитку рослинного організму.
Динаміка функцій біомас підсистем організму підкоряється системі рівнянь (2). При цьому,
розглядається вектор змінних стану середовища E = ( e1 (t ), e2 (t )) , де 0 £ e1 (t ) £ 30 − функція

[

]

температури повітря в час вегетаційного періоду t Î 0, T , 0 £ e2 (t ) £ 100 − функція вологості
ґрунту. Функція біомаси всього рослинного організму підкоряється співвідношенню (1).
dW 1
= - k 1 ( E )W 1 ( t )
dt
dW 2
= ( k 14 e - k11 t - k 12 ) R ( t )W 2 ( t ) - (k 5 + k 8 )W 2 ( t ) + k 3W 3 dt
W 5 (t )
e (t )
- k 15W 3 ( t )
+ k 9 2 W 2 (t )
1 + W 5 (t )
100

(2)

dW 3
= k 1 ( E )W 1 ( t ) + ( k 10 e - k11 t - k 12 ) R ( t )W 3 ( t ) - (k 2 + k 3 )W 3 ( t ) - k 15W 3 e - k11t dt
W 5 (t )
- k 15 sW 3 ( t )
+ k 4W 4 ( t ) + k 5W 2 ( t )
1 + W 5 (t )
dW 4
e (t ) ö
æ
= ( k 13 e - k11 t - k 12 ) R ( t )W 4 ( t ) - ç k 4 + k 6 1 ÷W 4 ( t ) + k 2W 3 + k 7 W 4 ( t )
30 ø
dt
è
dW 5
= k 15 e - k11 t W 3 ( t ) - k 12W 5 ( t )
dt
dW 6
W 5 (t )
= k 15W 2 ( t )
dt
1 + W 5 (t )

,
де функція питомого росту біомаси всіх підсистем рослини має вигляд:
,
e1 ( t )
R ( t , x ) = (1 + k 27 x )

x

( k 26 + e 1 ( t ))

− норма внесення препарату регулятора росту (мг/га).
Початкові умови моделі (2) мають вигляд:

W 1 ( 0 ) = W 10 > 0 ; W i ( 0 ) = 0 , i = 2 , 6
Інтенсивність впливу інфекційних агентів на ріст рослин можна представити наступною системою
рівнянь [7]:
dW

v
p

(t )

dt
dV

p

(t )

dt

=
=

dW

p

dt
( ck

17

(t )

-

k 17 ( x ) k 16 (1 - a ) W

v
p

1 + (1 - a ) k 16 V

( x )( 1 - a ) - 1 ) k 16 W

v
p

1 + (1 - a ) k 16 V

(t )

p

( t )V

( t )V
p

p

p

(t )

(t )
(t )

- k 20 V

v

2
p

(t )

де W p (t ) − функція ваги підсистеми рослини при наявності в ній агента, V p (t ) − функція
кількості (концентрації) агента в підсистемі 1 £ p £ N p .
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На основі даних натурних спостережень за ростом рослин картоплі в районах Житомирської
області були оцінені параметри моделі, якісний зміст і кількісні оцінки яких наведені в таблиці 1. Всі
коефіцієнти мають невід’ємні значення.
Таблиця 1
Якісний зміст і оцінка параметрів моделі (2)
Параметр

k1 ( E )
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8
k9
k10
k11
k12
k13
k14
k15

W10
k16
0 £ k17 ( x) £ 1
k 20

1 - a , a £1
c
k 27

Якісний зміст
Темп зменшення біомаси посівної бульби під час
проростання
Темп обміну між підсистемами стебло − лист

Оцінка
0,007

Темп обміну між підсистемами стебло – коріння

0,261

Темп обміну між підсистемами лист − стебло

0,532

Темп обміну між підсистемами коріння − стебло

0,044

Темп транспірації з поверхні листків

0,09

Темп поглинання листків речовин з повітря

0,003

Темп обміну коріння – середовищем

0,173

Темп обміну середовище – коріння

0,017

Темп росту біомаси стебла

2,229

Темп зменшення інтенсивності росту (старіння)
організму
Темп деструкції підсистем

0,212

0,133
0,031

Темп росту біомаси листя

0,249

Темп росту біомаси коріння

0,981

Темп формування генеративних органів

0,044

Біомаса початкової бульби

30-50 гр.

Темп утворення комплексу "вірус-організм" по мірі потрапляння
вірусу (поки не оцінено для картоплі)
Темп утворення нових вірусних часток з комплексу "вірус-організм"
(поки не оцінено для картоплі)
Темп "оздоровлення" комплексу "вірус-організм" до безвірусного
матеріалу (поки не оцінено для картоплі)
Доля рослинного матеріалу, який уражений вірусом (тобто, утворив з
вірусними частками комплекс "вірус-організм") (поки не оцінено для
картоплі)
Темп росту числа вірусних часток із комплексу "вірус-організм"
(поки не оцінено для картоплі)
Міра впливу препарату регулятора росту (поки не оцінено для
картоплі)

Динаміку зміни біомаси підсистем організму при цих значеннях параметрів в умовах відсутності
регуляторів росту й інфекційних агентів можна побачити на рис 2.
При подальших чисельних дослідженнях така модель дає змогу прогнозувати динаміку біомаси
рослини та її врожаю в залежності від умов середовища, а отже, може стати основою в прийнятті
ефективних рішень щодо вирощування повноцінного й здорового рослинного матеріалу.

231

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 33. Природничі науки

Рис 2. Вікно програми обчислення функцій динаміки біомаси підсистем організму картоплі за
вегетаційний період
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Матеріал надійшов до редакції 10.02. 2007 р.
Загородной Ю.В., Климова И.А. Математическая модель процессов роста растений
на примере картофеля.
В статье рассматриваются основные количественные характеристики процессов роста и
поддержки стойкости урожаев культурных растений. Построенная математическая модель роста
веса растений картофеля и оценки урожаев при влиянии регуляторов роста и возбудителей
инфекционных болезней. Модель дает возможность имитировать процесс роста растений и
оценить влияние экологических факторов на урожай.
Zagorodniy Yu.V., Klimova I.O. The mathematical model of the plant’s growth on the
example of potato plant.
The main numerical characteristics of agricultural plants growth and supporting its’ productivity stability
processes are considered in the paper. It is worked out the mathematical model of the plant’s weight growth
and estimation of it’s productivity with the influence of growth regulators and infected diseases. This model
gives the opportunity to simulate the plant growth processes and evaluate the influence of ecological factors
on plants productivity.
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ ЖИТОМИРСЬКОГО
ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ДНІ НАУКИ В УНІВЕРСИТЕТІ
З 16 по 19 травня 2007 року в університеті традиційно відзначено Дні науки. Програму проведення
Днів науки було затверджено на вченій раді університету 27 квітня 2007 року.
16 травня 2007 року в конференц-залі відбулося урочисте засідання науковців університету, присвячене
Дню науки. Начальник управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації О.В. Пастовенський
виступив із вітальним словом та вручив почесні грамоти від управління провідним науковцям
університету, зокрема проф. Л.В. Калініній, проф. Р.Ф. Ахметову, проф. А.В. Сингаївській,
доц. Н.Г. Сидорчук, доц. І.І. Ярмошику, доц. О.Л. Музиці. Ректор університету проф. П.Ю. Саух також
привітав кращих науковців університету почесними грамотами, подяками та цінними подарунками.
На всіх кафедрах університету в цей період пройшли засідання наукових гуртків та проблемних груп,
присвячених Дню науки. На факультетах діяли виставки наукових доробків викладачів кафедр та кращих
студентських наукових робіт.
Крім того, в університеті були організовані зустрічі студентів із провідними науковцями. На
природничому факультеті до 30-річчя заснування наукової малакологічної школи (науковий керівник –
проф. А.П. Стадниченко) прочитана лекція доцентом Р.К. Мельниченко "Житомирська малакологічна
школа: історія, проблеми та досягнення". На фізико-математичному факультеті перед студентами виступив
доктор фізико-математичних наук, викладач Постдамського університету (Німеччина) Ю.О. Закревський.
Проф. Т.Р. Кияк прочитав лекцію для студентів Інституту іноземної філології на тему "Проблеми
сучасного перекладознавства". На філологічному факультеті відбулася лекція провідного наукового
співробітника Інституту української мови проф. К.Г. Городенської. На педагогічному факультеті відбулася
зустріч викладачів та студентів з академіком М.С. Вашуленком. Крім того, на природничому факультеті
відбулась зустріч з директором Інституту сільського господарства Полісся доктором
сільськогосподарських наук, проф. Ю.І. Савченком. На факультеті фізичного виховання і спорту відбулася
зустріч студентів із Заслуженим працівником фізичної культури і спорту України, заступником начальника
Обласного управління фізичної культури і спорту І.П. Опанащуком.
В Інституті іноземної філології була проведена низка заходів присвячених 72 річниці з дня народження
доктора філологічних наук, почесного проф. Житомирського державного університету Д.І. Квеселевича.
Викладачі кафедр ознайомили студентів із життям та науковою спадщиною Д.І. Квеселевича. Було
організовано покладання квітів до меморіальної дошки та виставка наукових робіт членів науководослідного центру функціональної лінгвістики ім. Д.І. Квеселевича. 19 травня було проведено засідання
наукової школи щодо підготовки до проведення наукових читань, присвячених пам'яті професора
Д.І. Квеселевича та засідання лінгво-методичного семінару.
На факультетах також проведені "круглі столи" з актуальних проблем науки. Зокрема, 18 травня
відбувся круглий стіл на тему "Проблеми фізичного виховання учнівської молоді" за участю доктора наук з
фізичного виховання і спорту, проф. Р.Ф. Ахметова і професора Житомирського агроекологічного
університету Г.П. Грибана. 19 травня 2007 року на кафедрі англійської мови проведено круглий стіл
"Актуальні проблеми сучасної лінгвістики", на соціально-психологічному факультеті пройшов круглий
стіл "Теорія і практика психологічної допомоги". 19 травня на природничому факультеті спільно із
студентами було проведено круглий стіл "Перспективи розвитку університетської науково-дослідницької
роботи". На історичному факультеті відбулися круглі столи на теми "Видатний організатор партизанського
руху в Україні" (До 120-річчя з дня народження С.А. Ковпака)" та "Нескорений" (До 100-річчя з дня
народження командира УПА Романа Шухевича)".
22-23 травня на філологічному факультеті пройшла Всеукраїнська наукова конференція "Проблеми
педагогічної освіти в полікультурному просторі України", в якій взяли участь провідні науковці України.
На виховних годинах проведені бесіди щодо ролі науки в сучасному суспільстві. Студенти також
ознайомилися з роботою науково-методичних, науково-дослідних лабораторій, центрів та наукових шкіл,
які діють в університеті.
Проведення масових заходів з нагоди Дня науки було висвітлено в ефірі на обласному радіо.
Проведені до Дня науки заходи свідчать про потужний науковий потенціал кафедр університету та
бачення викладачами перспектив розвитку сучасної науки.
О.А. Дубасенюк,
проректор з наукової роботи,
міжнародних та регіональних зв’язків, доктор педагогічних наук, професор
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОГО КЛУБУ "ЛОГІКА БРИКОЛАЖУ"
17 квітня 2006 року на базі кафедри зарубіжної літератури відбулося перше засідання
літературознавчого клубу "Логіка бриколажу". Необхідність створення клубу визріла й була
усвідомлена в процесі організації та проведення викладачами кафедри І та IV етапів Міжвузівського
наукового семінару "Терміносистема слов’янського літературознавства" (V етап семінару пройшов
26-27 квітня 2007 року в Рівненському інституті слов’янознавства Київського славістичного
університету): послідовне, регулярне спілкування науковців різних рівнів пожвавлює наукову роботу,
створює максимально сприятливі умови для наукового зростання, корекції обраних шляхів та
методів, розширення контексту здійснюваних наукових досліджень. Отже, такого роду спілкування
могло б відбуватися частіше й бути пов’язаним кожного разу з розглядом якоїсь конкретної
проблеми, на якій можна зосередити всю увагу учасників. Так і народилася ідея літературознавчого
клубу, на щомісячних засіданнях якого може відбуватися детальне обговорення фахових проблем,
дослідженням яких займаються члени клубу – викладачі та аспіранти кафедри зарубіжної літератури
й інших літературних кафедр, шкільні вчителі зарубіжної літератури, студенти філологічних
спеціальностей – люди, яких об’єднує науковий інтерес до літератури та літературознавства.
Принциповим для ініціаторів створення літературознавчого клубу була думка про його відкритість
для науковців різних рівнів – від студентів (або навіть школярів, що беруть участь у роботі МАН) до
викладачів із науковими ступенями. Такого роду наукове спілкування може виявитись корисним для
всіх, дозволяє перевірити властиву юним учасникам наукової дискусії свіжість, оригінальність,
неупередженість мислення глибиною знання, що дається лише досвідом, і навпаки. Не випадково
літературознавчий клуб отримав назву "Логіка бриколажу": французьке дієслово bricoler означає
"грати відскоком", що в цьому випадку символізує можливість отримати відгук щодо висловлених
міркувань в міркуваннях колег, які надають проблемі нового, іноді несподіваного звучання, тобто
матеріалізувати внутрішню діалогічність наукового мислення. Крім цього, "логіка бриколажу", за
думкою французького структураліста К. Леві-Стросса, характеризує міфологічне мислення, відбиває
принципи побудови міфопоетичної моделі світу. Отже, назва клубу відображає сучасні уявлення про
міфічний характер будь-якого (не лише гуманітарного) знання.
З моменту заснування клубу відбулося одинадцять засідань. Більшість доповідачів – аспіранти
кафедри зарубіжної літератури, представники наукової школи "Історія та теорія драми" доктора
філологічних наук, професора О.С. Чиркова. Так, у травні 2006 року обговорювалася доповідь
аспіранта Ю.Ю. Місника "Християнська парадигма в творчості Б. Шоу (на матеріалі п’єс "Свята
Іоанна", "Людина та надлюдина", "Простачок із Несподіваних островів", "Назад до Мафусаїлу")".
Сьогодні Ю.Ю. Місник, аспірант третього року навчання, закінчив роботу над дисертаційним
дослідженням на тему "Християнська парадигма в поетиці нової драми" та успішно пройшов
передзахист на кафедрі. Аспірантка третього року навчання М.М. Ячменьова виступила на засіданні
клубу (листопад 2006 року) з доповіддю "Характеристика постмодерністського роману", яка
викликала дискусію про культурний статус постмодернізму та можливості його подальшого розвитку
чи трансформації.
У вересні 2006 року на черговому засіданні клубу виступив аспірант другого року навчання
Л.В Закалюжний з доповіддю "Ричард ІІІ" В. Шекспіра, "Убю-король" А. Жаррі, "Кар’єра Артура Уї"
Б. Брехта: до проблеми інтертекстуальності історичної драми-хроніки". Не могла не зацікавити
присутніх доповідь аспіранта другого року навчання М.Л. Ліпісівіцького "Малі драматичні форми в
сучасному німецькому літературознавстві" (грудень 2006 року), яка супроводжувалася розповіддю
про перебування на стажуванні у Німеччині, де аспірант збирав матеріал для подальшої роботи над
дисертаційним дослідженням – працював у бібліотеках Берліну, відвідував театри, зустрічався з
німецькими фахівцями, що розробляють споріднені проблеми. Зазначимо, що 2006-2007 навч. р. був
надзвичайно плідним, результативним для аспірантів Л.В. Закалюжного та М.Л. Ліпісівіцького – їх
участь у конференції молодих вчених, що проходила у квітні 2007 року в Московському державному
університеті імені М.В. Ломоносова, була відзначена організаторами конференції дипломами за кращі
доповіді в галузі філології.
Своєрідним виключенням в роботі клубу стало заочне (без особистої присутності доповідача)
обговорення в січні 2007 року доповіді аспірантки кафедри теорії літератури та художньої культури
Донецького національного університету Н.В. Ройтберг "Діалогічна природа рок-твору" (науковий
керівник – доктор філологічних наук, професор О.О. Корабльов). Ця доповідь викликала величезну
зацікавленість аспірантів кафедри зарубіжної літератури, оскільки вона яскраво відображає наукові
принципи Донецької філологічної школи, що посідає особливе місце в сучасному літературознавстві
України та Росії, свідчить про наукові традиції літературознавчої школи, що викликає увагу в
літературознавців багатьох країн світу.
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У квітні 2007 року члени клубу з великою цікавістю слухали та обговорювали доповідь
асистентки кафедри української літератури А.В. Горбань "Сліпий та однорукий: ілюзія вище
реальності", присвячену творчості В. Винниченка. А.В. Горбань представляє наукову школу доктора
філологічних наук, професора П.В. Білоуса – знаного в Україні фахівця з давньої української
літератури, можливість співпрацювати з яким у зв’язку з реалізацією різних наукових проектів
викладачі кафедри зарубіжної літератури завжди прагнуть використати з особливою вдячністю.
Вдячність також хотілося б висловити представникам старшого покоління кафедри зарубіжної
літератури – доктору філологічних наук, професору О.С. Чиркову, кандидатам філологічних наук,
доцентам Г.Ф. Бондаренко, Г.І. Соболевській, старшому викладачу Н.В. Євченко за участь у роботі
літературознавчого клубу, зацікавленість у створенні умов для наукового та професійного зростання
аспірантів та молодих викладачів кафедри. Особливо хотілося б відзначити доповідь старшого
викладача кафедри зарубіжної літератури Н.В. Євченко "Творчість Ф.М. Достоєвського в рецепції
Т. Манна", що обговорювалася на засіданні літературознавчого клубу в жовтні 2006 року.
Один із найбільш значущих аспектів функціонування літературознавчого клубу – залучення до
його роботи студентів університету. Так, у березні 2007 року на дев’ятому засіданні клубу
обговорювалась доповідь студентки 36 групи філологічного факультету Дар’ї Шміло "Християнські
мотиви у поезії О.С. Пушкіна", а у травні 2007 року на одинадцятому засіданні, присвяченому Дню
науки, – доповідь студента 44 групи філологічного факультету (заочна форма навчання) Сергія
Садовського "Жанрові джерела новелістики О. Генрі". Небайдужість Сергія Садовського до наукової
роботи виявилась і в тому, що він допомагав магістранту кафедри української літератури Василю
Муравицькому готувати до друку перший номер студентського наукового часопису "Поетика",
створеного при кафедрі зарубіжної літератури та науково-дослідному центрі "Поетика художнього
твору", взяв участь із роботою, присвяченою творчості Е.Т.А. Гофмана, в університетському конкурсі
наукових робіт, отримавши диплом за ІІІ місце. Статті, створені на матеріалі клубних доповідей,
студенти подали до другого номеру студентського наукового часопису "Поетика", що має вийти
найближчим часом.
Надзвичайно плідною в межах діяльності літературознавчого клубу "Логіка бриколажу" є
співпраця викладачів, аспірантів, студентів університету з шкільними вчителями – в минулому
випускниками нашого вузу. Серйозну зацікавленість щодо ініційованої кафедрою зарубіжної
літератури форми наукової співпраці літературознавців виявила О.П. Борківська – вчитель-методист
ЗОШ № 28. Саме її доповіддю "Михайло Булгаков. "Майстер і Маргарита". Система уроків"
відкривалася робота клубу в квітні 2006 року. О.П. Борківська активно публікується у науковометодичних виданнях, керує наукової роботою школярів у межах МАН. Так, в цьому році її учениця
Любов Хомич з роботою, присвяченою одному з романів П. Коельо, виборола І місце в обласному
конкурсі МАН та ІІІ місце на рівні всеукраїнському.
У лютому 2007 року на засіданні літературознавчого клубу з доповіддю "Міф і література.
Система уроків" виступала вчитель-методист гімназії № 3 м. Житомира О.М. Слободянюк, яка в
2006-2007 навч. р. перемогла у Всеукраїнському конкурсі "Панорама творчих уроків" в номінації "Від
інновацій до джерел особистості". На одному з засідань клубу своєрідну міні-доповідь, присвячену
проблемі інтертекстуальності "Поеми без героя" А.А. Ахматової, представила учениця
О.М. Слободянюк, учасниця конкурсу МАН Юлія Косс.
Таким чином, задіяними в роботі клубу, завдяки вчителям, виявляються й учні загальноосвітніх
шкіл, отримуючи можливість виступити з науковими роботами перед вимогливою аудиторією,
надрукувати статті в студентському науковому часописі. Зазначимо, що рівень учнівських наукових
робіт був високо оцінений перш за все студентами. Отже, не лише студенти для учнів, аспіранти для
студентів, кандидати наук для аспірантів і доктори для кандидатів в процесі роботи клубу
окреслюють зону найближчого розвитку, стимулюючи цей розвиток, але в окремих випадках і
навпаки, в чому проявляється демократичність, неформальність саме такого – клубного – спілкування
літературознавців.
У процесі роботи протягом 2006 та 2007 років стало зрозуміло, що саме об’єднує всіх членів
літературознавчого клубу – завдання чіткого методологічного самовизначення, усвідомлення
обмежень та перспектив на шляху подальшого розвитку, пошук нової методології. У зв’язку з цим
прийнято рішення в 2007-2008 навч. р. розгортати роботу клубу в напрямку актуалізації найбільш
суттєвих, важливих в контекстному відношенні літературознавчих та філософських праць
ХХ століття, що дозволило б подивитися на "аксіоми" літературознавчої науки під новим кутом зору.
Н.І. Астрахан,
кандидат філологічних наук, доцент
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
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ВСЕУКРАЇНСЬКА З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ НА ТЕМУ
"ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ПОЛІ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ"
22-23 травня 2007 р кафедрою слов'янських та германських мов Житомирського державного
університету імені Івана Франка було проведено Всеукраїнську з міжнародною участю наукову
конференцію на тему: "Проблеми педагогічної освіти в полікультурному просторі Україні".
У роботі конференції брали участь 60 учених із різних міст України: 35 з них працювали на
пленарному та секційних засіданнях, 25 – подали матеріали. Науковці представляли різні вузи
України, а саме: Житомирський державний університет імені Івана Франка, Київський національний
університет імені Тараса Шевченка, Миколаївський державний університет, Європейський
університет (м. Київ), Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, Житомирський
військовий інститут радіоелектроніки ім. С.П. Корольова, Музей космонавтики ім. С.П. Корольова
м. Житомира, Житомирський агротехнічний коледж, Таврійський національний університет
ім. В. Вернадського (АРК).
На пленарному засіданні розглядалися доповіді: "Проблеми педагогічної освіти у контексті
полікультурності" (О.А. Дубасенюк), "Тримовність української літератури кінця ХVI – поч. ХVІІ ст.:
причини та наслідки" (П.В. Білоус), "Центр полоністики Житомирського державного університету:
історія та перспективи" (Н.К. Місяць), "Теоретико-методологічні засади діалогу культур як підґрунтя
сучасного освітнього процесу" (Н.В. Якса), "ESOL Delivery Models in the U.S. Schools" (Alla Gonzalez
Del Castillo).
Робота проводилася за наступними секціями:
–
Полікультурний простір в Україні: філософські аспекти, історія та поступ.
–
Теоретичні засади підготовки педагогічних кадрів до умов роботи в полікультурному
освітньому середовищі.
–
Проблеми полікультурного виховання особистості.
–
Взаємодія мов та літератур у полікультурному просторі України.
–
Особливості методики вивчення мов у полікультурному освітньому просторі.
На конференції були розглянуті філософські аспекти полікультурності, історія та поступ
полікультурного простору в Україні, теоретичні засади підготовки педагогічних кадрів за умов
роботи в полікультурному освітньому середовищі, взаємодія мов та літератур у полікультурному
просторі України, особливості методики вивчення мов у полікультурному освітньому просторі.
Учасники конференції відзначали, що саме полікультурний освітній простір забезпечує створення
умов, за яких відбувається одночасне освоєння та осмислення власної національної культури та
культури інших народів, що живуть в Україні та світі. Полікультурне середовище розглядається як
педагогічний освітній простір, як численні стосунки об’єктів, між якими встановлюються різнорівневі
відносини.
Демократизація освіти в сучасному українському суспільстві дозволяє говорити про параметри
нового соціально-культурного типу особистості, формування якої в освітньому процесі носить
характер загальнокультурного розвитку при збереженні національних культурних традицій.
У зв’язку з цим для розвитку педагогічної освіти в полікультурному просторі України важливими
є розробка циклів програм національно-культурного напрямку. Умовами, що сприяють ефективності
реалізації освіти в полікультурному просторі є поетапне знайомство з особливостями поведінки, в
тому числі мовленнєвої, представників іншого народу, іншої культури; забезпечення позитивного
емоційного ставлення представників рідної культури до процесу засвоєння іншомовної культури;
поступове зняття мовленнєвих та поведінкових бар’єрів у процесі взаємодії.
Учасники конференції зосередилися на думці М. Бахтіна про те, що єдність культури – це відкрита
єдність. Чужа культура тільки в очах іншої культури розкриває себе повніше і глибше (але не у всій
повноті, адже прийдуть ще інші культури, які побачать і зрозуміють ще більше).
Н.К. Місяць,
кандидат педагогічних наук, доцент
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
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Про підвищення вимог до фахових видань,
внесених до переліків ВАК України
Необхідною передумовою для внесення видань до переліку наукових фахових видань України є їх
відповідність вимогам пункту 7 постанови президії ВАК України від 10.02.1999 р. N 1-02/3 "Про публікації
результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію". Однак окремі
установи-засновники таких видань не дотримуються вимог до складу редакційної колегії видань, не
організовують належним чином рецензування та відбір статей до друку, не надсилають свої наукові видання до
бібліотек, перелік яких затверджено постановою президії ВАК України від 22.05.1997 р. N 1Б/5, тим самим
обмежуючи можливість наукової громадськості знайомитися із результатами дисертаційних досліджень. У
зв'язку з цим президія Вищої атестаційної комісії України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Попередити установи-засновники наукових фахових видань, що у разі відсутності видань у фондах
визначених ВАК бібліотек вони будуть вилучені з переліку наукових фахових видань України, в яких
дозволяється друкувати результати дисертаційних досліджень.
2. Установам-засновникам фахових видань оновити склади редакційних колегій так, щоб більшість у них
становили фахівці, основним місцем роботи яких є установа-засновник фахового видання.
3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку.
Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші роки, лише наукові
статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими чи практичними
завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад
основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного
дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
4. Спеціалізованим ученим радам при прийомі до захисту дисертаційних робіт зараховувати статті,
подані до друку, починаючи з лютого 2003 року, як фахові лише за умови дотримання вимог до них,
викладених у п.3 даної постанови.
5. Встановити обов'язковим подання до ВАК України разом із клопотанням про внесення видання до
переліку фахових також копії свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу у Державному комітеті
інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України.
6. Зобов'язати установи, які є засновниками фахових видань, протягом 2003 року надсилати до ВАК
України один контрольний примірник видання із супровідним листом.
7. Експертним радам ВАК України провести до 1 січня 2004 року аналіз наукового рівня публікацій у
фахових виданнях і подати президії ВАК України пропозиції щодо внесення відповідних змін до переліку
фахових видань.
Голова ВАК України

В.В. Скопенко

Вчений секретар
ВАК України Л.М. Артюшин
"Бюлетень Вищої атестаційної комісії України", № 1, 2003 р.

