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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
УДК 141.2
Н.М. Ємельянова,
доктор філософських наук, професор
(Донецький національний університет)

НАСИЛЬСТВО І ТОЛЕРАНТНІСТЬ: ПРОБЛЕМА МЕЖ І БЕЗМЕЖНОСТІ
У статті розглядається проблема насильства і толерантності. На основі аналізу цих феноменів
здійснюється дослідження їх меж і безмежності. Доводиться онтологічна сутність насильства, яке
потребує сутнісних обмежень, і толерантності, що у плюралістичному суспільстві може
переродитися у безпринципне ставлення до дійсності.
Проблема насильства й толерантності завжди була в центрі уваги відомих філософів минулого та
сьогодення, навіть якщо вона не формулювалася таким чином. Незважаючи на те, що термін
толерантність" став звичним порівняно недавно, його сутність осмислювалася ще у стародавні часи.
Насильство і ненасильство, панування і підкорення, сила та слабкість – ці поняття, так чи інакше,
містилися у міркуваннях мислителів, які належали до різних філософських шкіл і напрямків. Багато
смислів і значень, що надавалися цим феноменам, зробили проблему їх співвідношення не тільки
дуже актуальною, але й дуже неоднозначною. Гегель, Маркс і Ніцше, кожен на свій лад, висвітлили
необхідність насильства у конкретно-історичному процесі, себто зробили спробу виявити його
позитивні аспекти; представники російського революційного демократизму та їх послідовники
втілили теорію насильства в практику, що жахнула цивілізований світ. Глобальні події сьогодення,
демонструючи небезпеку силових засобів розв’язання різноманітних міжнародних та внутрішніх
проблем, актуалізують проблему толерантності, що має глибинні зв’язки з ціннісними смислами
людського існування. Тому дослідження феноменів насильства й толерантності, визначення їх меж
або безмежності в сучасному стані розвитку суспільства є досить нагальним.
Метою роботи є з’ясування співвідношення насильства й толерантності з позиції визначення їх
меж і безмежності.
Завданням статті є аналіз насильства і толерантності крізь призму соціогуманітарних проблем
сучасності.
Сутність проблеми, що досліджується, розглядається такими вченими як: Д. Медоуз,
М. Месарович, Д. Ханіган, А. Гусейнов, А. Панарін, А. Зотова, М. Шевченко та ін. Різні грані
насильства, толерантності, свободи та соціального консенсусу аналізуються у працях провідних
вітчизняних учених – М. Поповича, І. Бичка, С. Кримського та ін. Однак питання про межі насильства
і толерантності в сучасному світі лишається ще недостатньо дослідженим.
З’ясування меж і безмежності як насильства, так і толерантності у контексті сучасного
соціокультурного дискурсу складає елемент наукової новизни даної роботи.
Перш за все зазначимо, що навіть короткий екскурс в історію доводить онтологічну сутність таких
феноменів, як насильство й толерантність. Уявлення стародавніх греків про Першоєдине (також як
про Брахман або Дао у східних мудреців) містило в собі поєднання світла й пітьми, істини та хиби,
добра й зла. Якщо перший ряд протилежностей наділявся позитивними характеристиками та
припускав толерантні відношення, то в другому мались на думці негативні значення, в які природним
чином вписувалося насильство. Проте ці бінарні опозиції визначали незбагненну сутність буття й
складали споконвічну гармонію та рівновагу світу. Зокрема, Геракліт повчав, що війна всезагальна,
правда є розбрат, і все виникає через боротьбу, себто насильство є необхідним компонентом
дійсності. Разом з тим, результатом зіткнення протилежностей стає найпрекрасніша гармонія.
Необхідність, яка, будучи вихором, містить у собі опір, була причиною виникнення усього й у
Демокрита. У той же час, філософ підкреслював, що у всьому повинна бути міра, перевищувати яку
недоцільно. Поворот до людини в Сократа, котрий підкорився насильству афінських законів,
знаменувався ствердженням діалогічності, що є умовою толерантних суспільних відносин. Надалі
Платон й Арістотель, будуючи проекти ідеальної держави, сполучали способи досить жорсткого
державного управління з принципами справедливості. З одного боку, вони визнавали рабство та
соціальне насильство невід’ємними атрибутами одвічного порядку речей, а з іншого боку − були
щирими супротивниками деспотичних режимів. Отже, античні мислителі сприймали насильство й
толерантність як онтологічні складові світового ладу.
В епоху Середньовіччя філософські міркування про єдність позитивних і негативних подій у житті
людини та соціуму знайшли яскраве втілення у теодицеї, котра концептуально покладала
© Ємельянова Н.М., 2008
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відповідальність за зло й насильство на людину, що має розум і, відповідно, свободу вибору. Зло
розуміли як необхідний компонент світу, хоча при цьому пропагувалося непротивлення злу
насильством. Останній принцип знайшов світоглядне втілення у відомій філософській та життєвій
позиції Л. Толстого. Доба Відродження та Нового часу актуалізувала проблему влади, права, свободи
у соціальних концепціях Макіавеллі, Гоббса, Локка, французьких просвітників; природно, що
питання, пов’язані з насильством, посідали тут важливе місце. Надалі німецька класична філософія,
поєднавши філософську та етичну проблематику, зробила акцент на необхідності гуманістичних
відносин між людьми. Кант, Фіхте і Шеллінг розглядали свободу особистості як умову розвитку
суспільства, в якому людина може бути лише ціллю, але ніяк не засобом досягнення мети. У
метафізичному відношенні свобода як позитивний екзистенціал буття передбачала звільнення від
хибних цінностей профанного існування, а іноді – від страждань, що зумовлювалися викликами долі.
Цікаво, що Шеллінг пов’язував стан вищого звільнення з екзистенційними митями найвищого
страждання. Саме в такі миті воля людини перемагає силу долі, яка виявляється відносною
величиною. У цьому перевершенні полягає "найбільша думка і найбільша перемога свободи –
добровільно нести також покарання за неминучий злочин, щоб втратою своєї свободи довести саме
цю свободу та загинути, заявляючи свою свободну волю" [1: 488]. Таким чином, Шеллінг міцно
поєднав так званий "злочин", основою якого є насильство, з вищим станом особистісного звільнення.
У свою чергу Гегель, описуючи позитивне в межах, що відокремлюють його від негативного,
доводив, що всяке щось граничить і визначається іншим. Обґрунтовуючи розумність світу, він вбачав
у насильницьких діях спосіб, яким тільки й можливо подолати життя на межі тління. Цю тезу
підхопив Маркс, оголосивши насильство повитухою старого суспільства, котре вагітне новим.
Пізніше Камю, роздумуючи про бунт відчуженої людини, віддав належне генію Маркса: "Ми
зобов’язані йому думкою, що вбирає в себе весь розпач нашого часу – а розпач у даному випадку
краще всякої надії, − думкою про те, що праця, яка перетворилася у приниження, уже не має нічого
спільного з життям, хоча триває стільки ж, скільки й саме життя" [2: 281]. Але насильство, що
міститься в марксовому проекті перетворення буття, робить сумнівною позитивність ідеї
справедливості. Тому Камю засудив утопію Маркса, доля якої втілилася в служіння цинізму в
комуністичній Росії: "Ідеальний режим, що ґрунтується на суспільній власності, силкувався
визначити себе як справедливість плюс електрифікація. У кінцевому підсумку він виявився
електрифікацією мінус справедливість" [2: 286]. У тоталітарних режимах ХХ сторіччя Камю вбачав
тріумф злочинної моралі, котра породжувала безкінечне чергування перемог, що завершуються
помстою, й поразок, що породжують розпач і злість. Фашизм він визначав як мораль кримінальників,
а ленінсько-сталінська мораль – як цинізм, обумовлений не плюсом радянської влади, а її мінусом.
Щоправда, Камю не ототожнював режими Гітлера і Сталіна, але, очевидно, його характеристика
може стосуватись і трагічної долі марксового вчення в Радянському Союзі.
Звернемо увагу на те, що класична постановка питання про співвідношення насильства й
толерантності обумовлює незвідність їх до загальної парадигми мислення. Цілісність сущого
підкоряється певній ієрархії, що припускає відповідний розряд цінностей. Моністична традиція,
властива класичній парадигмі, побудована на двозначній системі цінностей: істинне та хибне,
справжнє та несправжнє. Безапеляційність суджень і оцінок, упевненість у їхній правильності
зміцнюють ціннісну піраміду, в якій релігійним і моральним цінностям належать почесні вищі місця.
Мораль розглядається як умова збагнення святості трансцендентного, що символізує вищу
досконалість. Диктатура моралі, таким чином, піднімає ідею належного над особистістю, яка, у свою
чергу, визнає апріорне домінування загального над суб’єктивним. Але феномен заперечення, що
припускає чисту негативність, містить у собі прагнення до певного компромісу. Будучи відношенням
сумірних величин, заперечення присутнє в суті будь-якої диференціації та кожного визначення.
Бінарні опозиції, що від самого початку містять сакральний смисл, проводять лінію між природним і
культурним, припустимим і неприпустимим. Однак дискредитація якого б то не було ціннісного
явища знищує міцну межу цих опозицій. З руйнуванням класичної системи цінностей останні стають
об’єктом різних світоглядних переваг. Це природним чином стосується й проблеми співвідношення
насильства й толерантності, спроби визначити їх межі.
За словами Б. Маркова, вже Гегель добре подав метафізику межі. "Межа і поріг, розрізнення і
визначення – це не тільки епістемологічні поняття, що відіграють важливу роль у пізнанні. Це перш
за все феномени життєвого світу, який Ніцше охарактеризував як силову взаємодію" [3: 251].
Сприйнявши історію цивілізації як низку безкінечних обмежень і заборон, Ніцше повстав проти
панування самовпевненої посередності та закликав до героїчних цінностей вільної людини. Проте
героїка обраних містила в собі неприхований елемент насильства, яке є іманентним законом життя. За
Ніцше неможливо вимагати від слабкості, щоб вона була бажанням сили, але неможливо й вимагати
від сили, щоб вона не була бажанням панування й торжества. Тому й свобода завойовується у війні,
яка знищує слабких і негідних. Високопробна доброта, терпимість і щирість, що притаманна
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шляхетній людині, може проявитися лише тоді, коли справжня духовна аристократія буде панувати;
до тих пір "маленька" людина є або перешкодою, або засобом досягнення вищих цілей. Людство, що
цілком пожертвуване вищому типу людини, зазнало би великого прогресу.
Як бачимо, Ніцше здійснював апологію насильства, вважаючи його онтологічним феноменом,
безмежним у численності проявів. Але вчення німецького бунтаря, амбівалентне за своєю суттю,
передбачало також і безмежність вселюдської гармонії, що коли-небудь настане в облагородженому
світі. Повставши проти тотального здрібнення людини, яка загрузла в міщанському болоті, Ніцше
закликав її до духовної сили та постійного самоподолання. Його концепція надлюдини була теорієюмрією, котра, на жаль, зазнала метаморфоз у дусі нацизму, який не визнавав меж у практичній
нелюдськості.
Що стосується Росії, то втіленням усіх негативних характеристик насильства в XIX столітті
постала діяльність Нечаєва, заснована на безсоромній спекуляції благородними ідеями. Не дивно, що
його не тільки критикували російські теоретики, але й засуджували сучасні західні філософи. Так,
Е. Роуз зараховував Нечаєва до одержимих особистостей, які створили основу для наступних
нелюдських експериментів [4: 9]. Крайнє заперечення всяких моральних норм, що втілилося в
нечаєвщині, одержало у свій час негативну оцінку й у класиків марксизму: "Ці всеруйнівні анархісти,
які хочуть усьому надати стану аморфності, щоб встановити анархію у сфері моралі, доводять до
крайньої межі буржуазну аморальність" [5: 399]. Як бачимо, марксизм угледів у нігілістичній
практиці Нечаєва, який прагнув зруйнувати основи буржуазної добропорядності, прояв граничної
аморальності самої буржуазної свідомості. Це відмежування від політичного тероризму є ще одним
свідченням неоднозначності марксизму й правомірності інтерпретації його з позицій філософського
гуманізму.
У свою чергу, Камю, розмірковуючи про джерела авторитарних вчень, теж пов’язує їх не тільки з
діяльністю Бакуніна, що спопелив моральні цінності в горні загального заперечення, але і з
політичним цинізмом Нечаєва, який, за його словами, був жорстоким ченцем безнадійної революції
[2: 241-242]. Камю впевнений, що підміна метафізичного бунта революційно-деспотичними
режимами приводить до диктату умоглядного ідеалу над людським життям. Бажаючи надати
реальності гомогенного характеру, ідеологи насильства абсолютизують здатність людини до вольової
трансформації дійсності. У результаті відбувається легалізація терору, що означає заперечення
особистості від імені абсолюту, який насправді є абстрактно-раціоналістичною утопією. Відзначаючи,
що в бунту є свої денді і свої лакеї, Камю підкреслює, що ні в тих, ні в інших бунт не визнає своїх
законних дітей. Бунт – це аскеза, нехай навіть сліпа, бо бунтар завжди шукає святиню: "Якщо бунтар
богохульствує, то він чинить так у надії на нового бога" [2: 196].
Камю переконаний, що Ленін, як і Маркс, не передбачав страхітливого апофеозу історичного
божевілля, в якому воля до влади замінила прагнення до справедливості. На думку французького
філософа, Ленін прагнув вигнати мораль з революції, резонно вважаючи, що неможливо встановити
революційну владу, шануючи при цьому десять заповідей. Проте основне протиріччя революції
1917 р. Камю вбачає не в тому, що вона прагнула до справедливості за допомогою насильства, бо
рабства й обману в історії було скільки завгодно за всіх часів. Її трагедія – це драма сучасного розуму,
який, претендуючи на універсальність, лише концентрує в собі всі людські каліцтва й потворності. На
думку Камю, у сьогоднішньому світі лише одна філософія вічності може виправдати ненасильство,
яке, у свою чергу, пасивно виправдує жахи рабства; з іншого боку, систематичне насильство активно
руйнує живе людське співтовариство й те буття, яким воно нас наділяє [2: 345].
Антиномія насильства й ненасильства, що однаково потребують самообмеження, актуалізує
проблему відчуження індивіда, який прагне до єднання зі світом. Власне кажучи, крах Метаутопії
означає заміну християнського Бога ідолом Історії. Аналіз людської історії доводить, що на зміну
однієї великої утопії завжди приходять інші, які містять явний або прихований елемент насильства,
наприклад, макроутопія Маркса чи мікроутопія Чернишевського. Очевидно, людська свідомість
потребує повернення до ідеалів, навіть до перекручено витлумачених.
У екзистенційному світобаченні, що відкидає монологізм як зручну систему засвоєння цінностей,
вимога переоцінки цінностей коректується пошуком межевих модусів існування. Відчудження, яке
стало характеристикою новоєвропейського світовідношення, містить у собі конфліктність, що
потребує варіативних способів злагоди. Тому і Сартр повертає людину до моральної проблематики:
проголошена Ніцше смерть Бога означає для нього як тріумф принципу "Все дозволено", так і
узурпацію суспільством вищої функції диктувати моральні закони. Будучи результатом космічної та
соціальної безрідності сучасної людини, філософія Сартра свідомо прославляє її ізольоване буття.
Але абсолютний індивідуалізм, так як і категоричний колективізм, страждають одномірністю й не
можуть вирішити проблему гармонізації буття. Як справедливо зауважив Бубер, індивідуалізм
охоплює лише частину людини, а колективізм охоплює людину як частину, тому обидва вони не
проникають до людини як до цілого: "Там склад людини перекручений, тут же він прихований" [6:
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401]. Тому в екзистенціалізмі роблять спробу знайти компроміс між я і ми: оголошується безмежна
відповідальність людини за долю світу.
Злам жорстких вертикально-ієрархічних структур сприяв актуалізації проблеми свободи волі та
особистісного вибору. Особливо зухвалого вигляду вирішення цієї проблеми зазнало у філософії
постмодернізму. Плюралістична терпимість, що утвердилась і запанувала в постмодерному
суспільстві, піддала сумніву тверду аксіологічну позицію. Тому й проблема насильства втрачає у
постмодернізмі свою екзистенційно-соціальну насиченість. Це відбувається не тому, що дана
проблема втратила актуальність, а, скоріше, тому, що насильство вже не розглядають як спосіб
самоствердження особистості. Насильство завжди пов’язане з вимогами центризму, а, отже, воно
суперечить постмодерністській філософії, яка надає перевагу тактиці обходу умовного супротивника
по краях. На думку американського ученого Ф. Джеймсона, ідеологічні настанови постмодернізму
передбачають згладжування й усунення соціальних конфліктів, причому ці настанови виступають у
формі несвідомого, яке знаходиться в споконвічно розсіяному, дисперсному стані й тому виходить за
рамки соціально-політичних проблем, ефективно утверджує владу пануючої ідеології [7: 20].
Відкидаючи ідею насильства як дійового способу вирішення людських проблем, постмодернізм
виступає за поліфонічне перетворення реальності. У той же час, толерантність, що стверджується в
постсучасному суспільстві, демонструє свою неоднозначність, яка містить не тільки позитиви, але й
негативи. Йдеться про деяке перевищення міри, що призводить до переродження толерантності в
небезпечну форму безпринципності. Так звана "масовизація" провокує всеїдність і конформізм;
активна маргіналізація й світоглядна невизначеність стають характеристиками нашої епохи. Однак
людині притаманна потреба у впевненості, яка є необхідною умовою позитивної самооцінки. Це
робить можливим входження індивіда в життя, відкрите комунікації. За Рікером, існує три види
турботи, що здійснюють даний процес: турбота про себе, турбота про іншого і турбота про
інституцію; причому перша не тотожна егоїзму: "…Передусім це здатність вибирати, з тієї чи тієї
причини надавати перевагу одному перед іншим, коротше, здатність діяти інтенційно; далі – це
здатність викликати зміни в ході речей, ініціювати щось у світі, коротше, здатність до ініціативи" [8:
270-271]. Усі три види турботи, описані Рікером, виступають у єдності, де кожна з них є умовою
існування інших. Показово те, що на перше місце Рікер ставить турботу про себе як передумову й
основу толерантності, необхідної в державі, яка завжди залишається монополією легітимного
насильства.
На противагу постметафізичній комунікативній філософії, постмодерністи заперечують
метаправила, які засновані на вимозі універсалізації. Ці метаправила належать необмеженій мовній
співдружності. Природне бажання людини не перебувати у вічному становленні, а, нарешті, знайти
стійку буттєвісність, вимагає прийняття дискурсивної етики. Аргументація в практичному дискурсі,
під яким розуміється раціонально-комунікативна діяльність, розглядається постметафізичною
філософією як умова усвідомленого взаєморозуміння. "Дискурсивна етика, − підкреслює Габермас, −
протистоїть етичному скептицизму тим, що вона пояснює, як обґрунтовуються моральні судження"
[9: 131]. Солідарність поступається місцем етиці взаємної згоди, а на зміну волі до влади приходить
прагнення до розумного консенсусу.
Важливо, що вимогу відповідальності наприкінці ХХ сторіччя багато західних філософів
пов’язують з етикою майбутнього. Принцип відповідальності розглядають як новий вид етичних
запитів, новий вид належного. І хоча філософія постмодерну з підозрою відноситься до поняття
належного, принцип відповідальності не відкидається, а приймається як умова вибору способу
існування. Можна сказати, що постмодерністів об’єднує з представниками практичної філософії
зацікавленість не етикою як такою, а етикою процесу спілкування. У плюралістичному суспільстві
люди об’єднуються відповідно до їх екзистенційної й соціальної мотивації. Так, Р. Рорті переконаний
у дієвості почуття солідарності, себто здатності бачити незначність традиційних розходжень
порівняно з подібністю загальних для всіх болю та приниження. Здатність до співробітництва
належить до морально значущих здібностей, а ефективна діяльність припускає активну, хоча й, як
правило, неявну співпрацю з іншими людьми [10: 99, 108].
Як бачимо, ідея солідарності, що присутня у різних варіаціях у попередніх філософських теоріях,
набуває актуальності в умовах постсучасного співтовариства. У постмодерному суспільстві ізоляція
індивіда не виключає постійного залучення в гучноголосся колективного проводження часу, а
виразний індивідуалізм не перешкоджає руху за діалог у плюралістичному суспільстві.
Висновки:
1. Антропологія насильства включає у себе досвід переживання зруйнованої єдності суб’єктнооб’єктних відносин. Цей досвід ніколи не закінчується й репрезентує процес, межі якого завжди
залишаються відкритими. Проте насильство, притаманне життю взагалі й тому онтологічно безмежне,
не може бути продуктивним способом вирішення будь-яких соціальних проблем. Воно потребує
сутнісних обмежень, які визначені ціннісними пріоритетами загальнолюдської культури.
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2. Толерантність, позитивна за своєю суттю, передбачає безмежність розумних шляхів
спілкування. У той же час, некритичне ставлення до суперечливих подій сучасності відкриває
можливість її переродження у вседозволеність і свавілля, тобто в якості, котрі притаманні насильству.
Плюралістичний поліфонізм може сприяти зміцненню толерантності в суспільстві, але може
призвести й до зворотного результату. Тому виникає питання про певну межу толерантності, а це не
просте завдання сучасності.
3. Критична функція філософії, що не зводить її до повчання або проповіді, але зберігає її сутнісну
основу − любов до мудрості, покликана руйнувати розумову інертність і будувати людський світ.
Філософія завжди націлюється на щось граничне та й, водночас, – на межове, в якому висвітлюється
складність і неоднозначність бінарних опозицій. Дослідження антиномії насильства і толерантності,
яке набуло особливо важливого значення в умовах сьогодення, може відкрити нові ракурси та
перспективи в розвитку нашого суспільства.
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Емельянова Н.Н. Насилие и толерантность: проблема границ и безграничности.
В представленной статье рассматривается проблема насилия и толерантности. На основе анализа
этих феноменов осуществляется исследование их границ и безграничности. Доказывается
онтологическая сущность насилия, нуждающегося в существенном ограничении, и толерантности,
которая в плюралистическом обществе может переродиться в беспринципное отношение к
действительности.
Emelyanova N.N. Violence and Tolerance: the Problem of Scopes and Boundlessness.
The problem of enforcement and tolerance is viewed in the present article. On the basis of the analysis of
these phenomena the investigation of their boundaries and unlimitedness is made. The ontological essence of
enforcement (that needs to be essentially limited) as well as the essence of tolerance (which in pluralistic
world may turn into the attitude of no principle to the reality) are proved.
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КУЛЬТУРА ТОЛЕРАНТНОСТІ ЯК КУЛЬТУРА ДІАЛОГУ
У статті автор робить спробу відтворення історичних контекстів визрівання ідеї толерантності в
соціокультурній традиції; також автором стверджується ідея, що умовою становлення культури
толерантності є розвиток культури діалогу, комунікативної раціональності, інтерсуб’єктивного
виміру суспільного буття, практичної філософії.
Європейський вибір України, якщо не тлумачити цей процес просто – як формальне приєднання
до європейських структур, а розуміти його як набуття на рівні суспільних інституцій певних,
європейською традицією вироблених цінностей, як побудову, образно кажучи, "європейського дому"
зсередини, вимагає чіткого означення цих цінностей та розуміння їх смислових контекстів. Йдеться
насамперед про політичну культуру і зокрема сформовану в її межах культуру свободи як
інтелектуальну підвалину наявної культури суспільства, що завжди в історичному процесі виступає
опосередкованим суб’єктом суспільних відносин. Йдеться про діалог як цінність, що визначає
можливості злагоди на рівні публічного соціально-політичного буття в практиці комунікативних
взаємовідносин представників різних спільнот. Йдеться про ідеал справедливості, реалізація якого
розглядається все більше в європейському світі як головний критерій легітимації влади; про
реалізацію права на "ідентичність" як можливість культурно-ціннісного самовизначення особи тощо.
У цьому ж ряду необхідно представити й становлення та розвиток культури толерантності в
європейській історії та українські перспективи орієнтації на цю суспільну цінність.
У постановці питання про умови становлення культури толерантності автор виходить з ідеї зв’язку
традицій суспільного буття з типом раціональності як форми філософської рефлексії. Варто
зазначити, що тип раціональності визначає розвиток не тільки власне філософії, але і в цілому –
культури, що традиційно базується на таких видах раціональності як наукова, художня та практична.
Філософська самосвідомість минулого століття у своїй історії демонструвала своєрідний "діалог"
наступних типів раціональності: класична – некласична – постнекласична; модерністська – сучасна;
трансцендентальна – комунікативна; монологічна – діалогічна тощо, що супроводжувалося зміною
підстав розвитку культури і відповідно – принципів моралі і права, мистецтва і релігії, політики і
науки [1]. Якщо ж ідейно представити цю еволюцію філософської раціональності, то можна чітко
побачити рух до комунікативного її типу, в основі якого і лежить орієнтація на культуру діалогу [2].
Зміна раціональної складової культури, безумовно, визначається багатьма факторами – і
трансформацією історичного досвіду людини, і його можливою різнопредметністю, набуттям нових
соціокультурних контекстів людського життя, зміною менталітету та ціннісних пріоритетів поколінь,
але головною причиною виступає, на нашу думку, все ж таки культура мислення людини певної
епохи. Що ж примусило європейську людину змінити парадигму свого мислення та цивілізаційного
розвитку? Одним з перших варіантів перегляду направленості історичного поступу та відповідного
типу раціональності, що принесли людині ХХ ст. трагічне світовідчуття, стала робота
М. Хоркхаймера та Т.В. Адорно "Діалектика Просвітництва" (1947 р.), яку можна вважати своєрідним
"закликом" до людства, яке занурюється в "безодню нового типу варварства" [3: 8], пов’язаного
насамперед з можливістю "просування до адміністративно керованого світу" [3: 6]. Як відзначають
філософи, "міф перетворюється на Просвітництво... Просвітництво відноситься до речей точно так, як
диктатор до людей. Вони відомі йому в тій мірі, в якій він здібний маніпулювати ними" [3: 22-23]. Ця
праця примусила засумніватися в правильності обраного людством шляху, в істинності та культурній
цінності укоріненої з XVIII ст. в європейській історії інтелектуальної парадигми.
З 70-х рр. ХХ ст. ця тенденція критичного перегляду класичної парадигми мислення особливо
проявляється в постмодерністській позиції [4] і з часом набуває значення загального стилю
філософування в європейській традиції. Поступово простір культури формується як перехід від
розуму законодавчого (що базується на деякому загальному змісті, що уніфікує все різне та
нетотожнє одне одному в буттєвих проявах, закріплюється в суспільстві на базі "авторитетності"
формально функціонуючих ідей-ідеологій) на користь розуму інтерпретативному (що спирається на
контексти емпіричного буття, сприйнятливого насамперед до досвіду Іншого, на повсякденну
практику, життєвий світ з його формами спілкування, діалогами, комунікаціями "тут" і "тепер"
емпіричних індивідів). Новий тип раціональності поступово затверджує і на рівні суспільного буття
рівне право на існування усіх різноманітних форм і принципів буття, право на культурну релятивність
та світоглядний плюралізм, тим самим складається позитивний (антитоталітарний,
антидиктаторський) контекст сучасної європейської культури.
© Суходуб Т.Д., 2008
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З аналізу даних тенденцій сучасної раціональності випливає мета дослідження – показати, що поза
розвитком комунікативної її складової ствердження культури толерантності як суспільної цінності не
є можливим і буде залишатися привабливою темою лише в межах інтелектуального спілкування, а не
практики суспільних відносин. Мета визначає і завдання дослідження: відтворити історичні
контексти визрівання ідеї толерантності в соціокультурній традиції у співставленні цих процесів із
становленням культури діалогу та комунікативного типу раціональності.
Постановка питання щодо взаємозв’язку культур толерантності та діалогу має, на думку автора,
актуальне значення як спроба відповіді сучасного людства на історичні виклики, пов’язані з процесом
глобалізації світу та цивілізаційними розломами, що проявляють себе в перманентних конфліктах у
ХХ ст. Звідсіль у центрі уваги опиняються процеси становлення цих двох особливого порядку
культур у сучасній історії та відповідно – прояв їх у філософських напрямках.
У нинішній історії толерантність може розглядатися принаймні у двох аспектах – як суспільний
ідеал й одночасно проблема сучасної цивілізації (і не тільки європейської її складової). Як принцип,
толерантність, якщо довіряти сучасним політичним та філософським словникам, тлумачиться
насамперед як прояв терпимості (від лат. tolerantia – терпіння, терпимість; tolero – несу, витримую,
потерпаю, терплю) до чужих думок, вірувань, образу життя, особистісних способів життєдіяльності.
Особливий статус даного принципу як висхідного початку суспільного облаштування життя
підкреслює той факт, що порушення принципу толерантності, мабуть, як ніщо інше, викликає в
сучасних європейських країнах особливу політичну непримиренність та громадянську нетерпимість.
Ця обставина є цілком зрозумілою, адже нетолерантність як суспільне відношення безпосередньо
зачіпає права громадянина та особи.
Актуалізація толерантності як проблеми пов’язана, на нашу думку, насамперед з тенденцією
надзвичайно швидкого процесу ускладнення соціальних систем більшості європейських суспільств у
ХХ ст., що досить прозоро проявляється у феномені мультикультуралізму. Термін "мультикультура",
який усе частіше використовується при описі конкретних суспільств, означає не тільки факт
етнічного та культурного багатоманіття, але й підкреслює "законність вимог визнавати права окремих
груп індивідів" [5: 15]. У цьому аспекті толерантне суспільство розуміється як мультикультурне,
мультинаціональне суспільство, яке не тяжіє до чистих (етно-національних, расових або культурних)
форм.
Народженням же толерантності як ідеалу ми зобов’язані, як уявляється, всій тій нетерпимості,
котра була проявлена в історії за весь багатовіковий її період. Як вірно зазначає російський філософ
ХІХ ст. В.С. Соловйов, історія лише змінювала точки прикладання насилля, але зберігала саме
насилля як форму розв’язання суспільних суперечностей. На жаль, не толерантність, а саме запекла
боротьба цивілізаційних, державних, корпоративних чи індивідуальних інтересів, що проявлялися і у
міжцивілізаційному аспекті, і у відношеннях "людина – людина", "людина – спільнота", "людина –
суспільство", "людина – традиція" та ін., стала головною характеристикою історичного руху і
причиною міркувань щодо можливих інших, альтернативних, принципів суспільного буття. Саме в
опозицію до історичного насильства, практики примусу, придушення усякої іншості, тяжіння до
ідейної одноманітності й вибудовувався ідеал толерантності.
Звідсіль у своєму аналізі кореляційного співвідношення культури толерантності і культури
комунікативної раціональності ми вважали за необхідне, насамперед, звернутися до історії, оскільки
будь-яке поняття здобуває категоріальний та термінологічний статус лише тоді, коли мають місце,
реально існують явища, що підпадають під певне поняття. Що ж стосується поняття толерантності, то
в його аналізі виникають труднощі, що пов’язані, насамперед, зі смисловою багатозначністю даного
поняття [6]. Так, у сучасних тлумаченнях толерантність розуміють надзвичайно широко, пов’язуючи
з цим феноменом і взаємоповагу партнерів, і взаємну відкритість традицій, і причетність до духу
європеїзму і т.п. Намагаючись застерегти від дещо спрощеного сприйняття даного поняття,
В. Малахов пропонує перевести розв’язання проблеми толерантності з суто теоретичного на
практичний рівень, пов’язаний, насамперед, із "забезпеченням деяких елементарних людських прав та
можливостей співіснування" [6: 137-141]. Солідаризуючись з цією позицією, спробуємо розглянути
проблему толерантності не стільки в понятійному, скільки в історичному й культурному контекстах.
Відомо, що становлення цього висхідного начала людської життєдіяльності в європейській історії
пов’язане з епохою Реформації. Саме тоді відбулася перша серйозна актуалізація толерантності як
суспільної проблеми. Політична сприйнятливість щодо принципу терпимості народжувалася під
міцним впливом протестантського руху, насамперед, як усвідомлення реальної загрози
саморуйнування тодішніх європейських суспільств. А це вже сприймалося більшістю небезпекою ще
більш серйозною, ніж релігійний розкол [7: 163-164; 8: 325-361]. Зломити супротив релігійних
спільнот, не викликаючи суспільних потрясінь, кривавого громадянського протистояння, вже не
представлялося можливим. Таким чином, саме під тиском історичних обставин, що склалися,
визріває в європейській традиції принцип релігійної терпимості. Як альтернатива громадянському
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конфлікту, цей світоглядний принцип стає поступово й політичним. Таким чином, толерантність
набуває значення ідеалу, визначає перспективи розвитку суспільств, у яких релігійні, культурні,
ідейні, політичні та інші розбіжності набули такої міри протистояння, що їх неможливо скасувати
відомими та багаторазово відпрацьованими в історії засобами – шляхом заборони, витіснення, в кінці
кінців, зруйнування.
Ідея примирення соціальних груп у межах однієї суспільної системи й терпимості по
відношенню до конкретної культурної традиції та кожної людини (у чомусь завжди іншої) настільки
оволодіває душами, що в наступні історичні епохи відбувається поєднання політики толерантності
із закріпленням толерантності, терпимого відношення до Іншого і як моральнісного принципу, і як
правової норми. Зважання на ці начала людського сумісного життя відбувається насамперед у межах
європейського ліберального світогляду XIX-ХХ ст., що культивує ідеал суспільної злагоди та
справедливості на основі концепції особистісних прав людини і громадянина. Виходячи з того, що
суспільство представляє собою множину об’єднань, спільнот, кожна з яких потенційно може
виступати зосередженням влади (держава, партії, суспільні угрупування), лібералізм бачить шляхи
звільнення від їх диктату в розвитку відносин на підставі прийнятих у суспільстві демократичних
процедур. У нагоді при такій постановці питання насамперед стає принцип діалогу як публічного
способу з’ясування різних позицій. Саме діалогічність суспільства, що мислиться при цьому, міра її
розвиненості, а також можливість публічного зв’язку різного роду інституцій та об’єднань,
забезпечує рівень толерантності суспільства. Розсуд й добра воля громадян виступають тут умовою
суспільного консенсусу, що забезпечує підтримку певних загальнозначимих колективних дій.
Слід відзначити, що консенсус ніколи не розглядався ліберальними мислителями (маються на
увазі Джеремі Бентам, Джон Стюарт Мілль, Герберт Спенсер та ін.) як повний – такої ідеальної
суспільної злагоди практично не досягти. Тому орієнтація йшла на волю більшості, але при цьому й
меншинам дають право на самоорганізацію. Особливе місце в історії ліберальної думки належить
Дж. С. Міллю, згідно з яким у демократичному суспільстві на боці індивідуума повинен стати закон,
що забезпечує йому захист від превалюючих настроїв суспільства й право вільної поведінки в
ситуації домінування думки більшості [9: 378-393]. Така установка на інтереси особи та меншин
відображала загальну тенденцію розвитку європейської ліберальної традиції – держава повинна
слугувати не частині (навіть, якщо ця частина – більшість), а всьому громадянському суспільству,
отже усім і кожному, оскільки держава – інструмент громадянського суспільства, а не його
контролер та наглядач.
Розколи сучасних суспільств, а також історичні виклики часу, примушують й нині політичний
лібералізм (і на рівні концептуальному, і у сфері політики), як і раніше, тримати в полі зору проблему
толерантності. Остання все частіше тлумачиться як первісна умова консенсусних рішень, які тільки і
можуть об’єднувати суспільства. У зв’язку з цим Джон Ролз обґрунтовує одну з центральних, на його
думку, ідей демократичного ідеалу – ідею справедливості як чесності, вважає за необхідне для
об’єднання суспільства співіснування деякого класу ліберальних концепцій, що виступають у
певному смислі політичними суперниками. Поза цих умов, на його думку, об’єднуючий консенсус не
є можливим [10: 168, 171], оскільки саме наявність різноманіття позицій, їх толерантне співіснування
й одночасно – стан внутрішнього конфлікту може служити у суспільстві умовою соціального руху,
прогресивного розвитку, такого, що є орієнтованим на інтереси та потреби людей.
Але ж дійсність, на жаль, є такою, що толерантність допоки ще не виступає однозначно
характеристикою сучасної цивілізації та суспільних систем. Існування суспільств, скоріше, підпадає
під таку характеристику як стан "цивілізаційного" варварства, оскільки, як і раніше, проявляється
нетерпимість по відношенню до тих чи інших соціокультурних явищ або спільнот, має місце
орієнтація на корпоративні, а не загальнолюдські інтереси. Джерелом суперечностей, що шматують
сучасний світ, може бути релігійна або етнічна нетерпимість до інакшого; непримиримий конфлікт
ідей та політичних сил, що стоять за ними; корпоративних і національних інтересів; традиційної
свідомості й глобалістських прагнень; третього світу й високорозвинених в економічному
відношенні країн; ідей націоналізму й мультикультуралізму тощо. Доводиться констатувати, що
навіть такий успішний проект створення національно єдиного суспільства з множинністю культур як
американський нині демонструє проблемність та розпад. Як відмічає Г. Рормозер, "тенденція ця
обумовлена не тільки расовими, але й культурно-етнічними відмінностями. Домінуюче положення
середнього класу, білої й протестантської Америки, з її європейським походженням, скрізь в країні
ставиться під питання. В американських університетах йдуть форменні бійки, направлені на те, щоб
зламати цю вищість" [11: 155].
Як бачимо, сучасна епоха як час перманентних трансформацій, часто – революційного характеру,
по-новому актуалізує тему толерантності. Нова хвиля інтересу до цієї проблеми викликана,
можливо, тією обставиною, що, не дивлячись на серйозну теоретичну розробку ідеалу толерантності,
історія людства характеризується, як і раніше, ситуаціями, далекими від реалізації цього суспільного
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ідеалу. Культура толерантності не стала нормою людського гуртожитку (спільного життя).
Конфлікти між людьми, що випливають з протистояння ідей, – реальність, яка характеризує як
внутрішні ситуації конкретних суспільств, так і світового співтовариства в цілому.
Світ демонструє пробудження расової, етнонаціональної, соціальної чуттєвості, що уводить
людину в бік від усвідомлення єдиних з іншими людьми начал, котрі прийнято називати
загальнолюдськими цінностями. Відмінності людей, як і на попередніх етапах історичного розвитку,
стають приводом для дискримінації, що при несприйнятливому розгортанні політичних подій може
вести до революцій, громадянських чи цивілізаційних війн; або в м’якому варіанті – до соціальної
напруги й міжособистісних конфліктів.
Зважаючи на ці проблемні ситуації й розвивається сучасна філософська думка. Захоплення у
80-90-ті рр. постмодерністським дискурсом, що є пов’язаним з актуальною для того часу критичною
опозицією законодавчому ("класичному") розуму; з необхідністю деконструкції політично
заангажованих текстів, орієнтованих на ідеологічні "метанаративи"; зі способом мислення, який
демонструє "розпад" суб’єкта та закріплення філософування поза суб’єкта; поступово змінилося
ідеєю комунікативного розуму як підстави філософії, здібної вивести сучасну культуру з її "глухих
кутів". Ю. Габермас, висловлюючи загальну тенденцію, заявляє про необхідність повернення до
філософії, що спирається на розум. На його думку, "філософія, навіть відмовившись від
проблематичних ролей показника місця та вищого судді, може зберегти свою претензію на розум в
більш скромній функції блюстителя місця та інтерпретатора – і повинна його зберегти" [12: 133].
На розвиток цієї позиції, котра все більше відображає парадигму комунікативного мислення як
домінуючої тенденції, вказує і Жаклін Рюс, коли дає сучасну панораму філософсько-політичних ідей
[13: 555-559]. Зокрема, йдеться про те, що інтелектуальні пошуки в галузі філософії все більше
зосереджені на проблемі етичного виміру розуму, пов’язаного з побудовою діалогічного типу
культури, відтворенням культури толерантності. Пояснюється це тим, що ситуація перехідності
сучасної епохи може породжувати взаємовиключні рішення, ствердження, альтернативні світоглядні
підходи, звідсіль у центрі міркувань та духовної турботи сучасного філософа повинно залишатися
одне – проблема гармонійного співіснування різнорідних начал у цивілізаційному поступі людства,
умови консенсусних рішень, що є значимими для всіх.
Саме на цей аспект сучасних філософських пошуків націлена німецька традиція практичної
філософії, її інша назва – трансцендентальна прагматика, комунікативна етика [14]. Під універсальною
етикою або макроетикою тут розуміють насамперед етику людської солідарності, котра знімає
(в метафізичному плані) претензії всякого роду корпоративних інституцій (національних,
міжнародних) й виходить на рівень діалогового спілкування цілісної людської спільноти. Безумовно,
світові релігії і філософії певним чином завжди були націлені на універсальну етику людства, але в їх
межах відповідальність за долю людства не набула підстав для загальноприйнятих (консенсусних)
міжнародних рішень. Цей новий тип комунікативної раціональності обґрунтовує, якщо можна так
висловитися, свою об’єктивність за рахунок інтерсуб’єктивної установки. Дискурс у цій традиції
розгортається як діалог, що направлений на розуміння різних соціально-політичних сил, на
обґрунтування певних варіантів раціонально аргументованих дій, але не з метою силового
закріплення саме однієї (своєї!) позиції, а з метою узгодження позицій, винесення консенсусно
прийнятого рішення. Універсалізм комунікативної дії означає по суті необхідність прийняття
досягнутого в діалозі рішення для усіх, хто раціонально обґрунтовував можливий вихід і його голос
був при цьому врахованим, почутим.
Принципово важливо відзначити, що становлення комунікативної традиції раціональності в
сучасній культурі не являється виключно наслідком розумових пошуків професійних філософів, а
відображає, на нашу думку, можливі інтелектуальні концептуалізації тих рішень, на які націлюють
реальні історичні події, соціально-політичні рухи, індивідуальні людські зусилля. Адже саме ці
процеси демонструють реальне формування нової культури публічного суспільного дискурсу, нових
форм діалогу культур, толерантності соціального спілкування, як вони безпосередньо складаються в
тому чи іншому суспільстві.
Таким чином, сучасна європейська культура спирається на ідею комунікативного розуму, яка
опрацьовується як ціннісна настанова в межах сучасної практичної філософії або етики відповідальності.
Проблемна ситуація, пов’язана з практичним аспектом теми формування культури діалогу, полягає в
неукоріненості раціонального мислення, зокрема комунікативної його складової, в суспільне буття, що
значно ускладнює рішення багатьох антропологічних, соціальних, цивілізаційних та ін. проблем
сучасного людства. Суспільство, і зокрема українське, демонструє свою, я би підкреслила, аномальну
недіалогічність, несприйнятливість до інакшого, Іншого, що закладає в суспільному бутті перманентний
конфлікт ідеологічно зорієнтованої раціональності в стилі "модерн" (що дає про себе знати насамперед в
політиці, але в силу домінуючого положення цієї сфери в сучасних суспільствах, здійснює вплив і на всю
суспільну систему: економіку, освіту, науку, громадянське суспільство тощо) та комунікативним типом
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раціональності, що пов’язаний зі ствердженням культури діалогу як суспільної цінності. У цьому
"конфлікті" міститься головна небезпека, як, втім, і головна можливість перспективного розвитку
людства.
Опозиція принципів "монологізму" – "діалогізму", що випливає з означеного конфлікту типів
раціональності, орієнтує на різні вектори культурного та суспільного розвитку. Монологізм
передбачає збереження сильної ідеологічної компоненти культури, що веде до поглиблення
біполярності суспільств та в цілому – світу, закладає основи "барикадної свідомості", позиції – "хто
не з нами, той – проти нас…". Підстав для формування толерантної свідомості у цьому разі не
спостерігається. Діалогізм як засадниче начало комунікативного варіанту раціональності, навпаки, дає
надію на вихід суспільства на рівень культивування справжніх демократичних принципів соціального
буття, коли суспільний дискурс, що має за мету погодження різних позицій та вироблення загального
консенсусного рішення, дійсно формує культуру толерантного спілкування, отже – терпимого
відношення до Іншого та всього інакшого. Таким чином, укріплення комунікативної тенденції в
культурі раціональності, безумовно, буде сприяти формуванню й культури толерантності.
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Суходуб Т.Д. Культура толерантности как культура диалога.
В статье автор делает попытку воспроизведения исторических контекстов вызревания идеи
толерантности в социокультурной традиции; также автором утверждается идея, что условием
становления культуры толерантности есть развитие культуры диалога, коммуникативной
рациональности, интерсубъективного измерения общественного бытия, практической философии.
Sukhodub T.D. Tolerance Сulture as a Dialogue Culture.
In the article the author gives it a shot reproducing of historical contexts of ripening the idea of tolerance in
socio-cultural tradition; also an idea, that the condition of becoming of culture of tolerance is developet of
culture of dialog, communicative rationality, intersubjective measuring of public life, practical philosophy,
becomes firmly established by the author.
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ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОЇ СВІДОМОСТІ
У статті гуманізація освіти розглядається як одна з найважливіших передумов формування
толерантної свідомості, аналізуються зміни в ідеології освіти у контексті її гуманізації.
Зазначається, що освіта, орієнтуючись на зазначені цінності, зможе перебороти розриви і
дисонанси існуючої підготовки людини до життя у складному мінливому світі, а основою
формування толерантної свідомості є активна соціальна позиція й психологічна готовність.
Однією із актуальних проблем сучасного світу й сучасної освіти є проблема формування
толерантності і поширення ідей толерантності у всіх сферах життя та діяльності людини.
Актуальність проблеми очевидна й обумовлена ростом агресії і насильства в суспільстві, втратою
моральних орієнтирів, жорстокою конкуренцією, розгулом терору та міжнаціональної ворожнечі,
конфліктогенністю й злочинністю. Суспільство серйозно стурбоване негативними проявами
політичного та релігійного екстремізму, ксенофобії та етнічної нетерпимості. Усі ці негативні явища
сьогодення можна розглядати як наслідок недостатності або відсутності толерантності в окремих
людей і соціальних груп. У зв’язку з цим особливу актуальність здобуває необхідність формування
толерантної свідомості. Однак одного відкритого декларування толерантності як загальнолюдської
цінності недостатньо. Необхідно, щоб вона входила в систему ціннісних орієнтацій кожної
особистості. Толерантність – не тільки загальнолюдський принцип спільного мирного співжиття й
норма гуманних взаємин, основний механізм їхнього встановлення, але й "реально постійно,
багатопланово діюча "організуюча сила" у розвитку суспільства" [1: 17]. Сутність ключового поняття
людських взаємин – толерантності – розкривається в прийнятій ЮНЕСКО 16 листопада 1995 року
"Декларації принципів толерантності" ("Declaratіon of Prіncіples on Tolerance") – основному
міжнародному документі, в якому затверджується, що толерантність – це, насамперед, "...правильне
розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, наших форм самовираження й способів
проявів людської індивідуальності", проголошуються принципи людського єднання в сучасному й
майбутньому світі, і вказуються шляхи їхньої реалізації [2].
Саме по собі явище толерантності представляється складним і може бути розглянуте з різних
точок зору: філософської, соціологічної, етнологічної, політологічної, педагогічної, тому що в основі
людської поведінки лежать особливості особистості, свідомості, вихованості. Саме тому значна роль
у рішенні завдання формування толерантної свідомості належить освіті, оскільки її основною метою,
як зазначено в Законі України "Про Освіту" є "всебічний розвиток людини як особистості та
найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання
високих моральних якостей" [3], а тільки розвинена особистість, людина високої загальної культури
здатна до толерантного мислення й поведінки. Розвиток толерантної свідомості перетворюється для
освіти в стратегічно значиму мету, і тому цій проблемі в останні роки приділяється велика увага.
Робіт з толерантності величезне число і їхня тематика досить різноманітна. Однак "більшість із робіт,
присвячених толерантності, можна віднести до двох більших груп: з одного боку – це теоретичні
розробки, з іншого боку – прикладні. При цьому серед "теоретичних" переважають філософські,
культурологічні й соціологічні тексти досить високого рівня абстрактності (а найчастіше й зовсім
умоглядно-публіцистичні й навіть спекулятивні), а серед прикладних – педагогічні розробки сугубо
технологічно-методичного характеру. Це саме по собі цілком природно й навіть корисно; проблема,
однак, у тім, що утворився якийсь "розрив" і очевидна недостача теорій "середнього рівня". У
результаті багато авторів намагаються практико-орієнтовані підходи "виводити" прямо з
філософських, етичних, культурологічних і т.п. побудов. Більшість педагогічних робіт з
толерантності виходять (явно або неявно) з "просвітительської позиції": таку правильну ідею
толерантності й ненасильства досить лише ясно, докладно та наполегливо викласти – і це саме по собі
забезпечить цій ідеї успіх, вона почне "працювати"... При цьому випадає дуже важлива ланка –
внутріособистісний зміст феномена толерантності, без розуміння якого, а також відповідних умов і
механізмів його розвитку хоча б у самому загальному виді важко очікувати створення адекватних і
ефективних педагогічних стратегій" [4: 104].
Таким чином, ставлячи за мету даної статті обґрунтувати положення, що передумовою
формування толерантної свідомості є гуманізація освіти, декілька слів необхідно сказати
безпосередньо про деякі аспекти феномену толерантності взагалі. У сучасному світі особливе
значення здобувають такі якості як терпимість, доброзичливість, співробітництво в людських
відносинах на всіх рівнях – міжособистісних, групових, суспільних, міждержавних,
загальноцивілізаційних. Саме таке смислове навантаження несе визначення толерантності –
© Савченко О.О., 2008
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"толерантність (від лат. tolerāre – терпіти, допускати, дозволяти, витримувати) – готовність
визнати або підтримати погляди чи манеру поводження, з якими ви не згодні або які відрізняються
від ваших" [5: 1368]. Проте мальтійський дослідник Кеннет Уейн дійшов висновку, що таке
визначення толерантності неповно, тому що "толерантність не просте визнання й повага переконань і
дій інших людей, але визнання й повага самих "інших людей", які відрізняються від нас. В "інших"
зізнаються (повинні визнаватися) і окремі індивідууми, і особистості як представники етнічних груп,
до яких вони належать" [6: 17]. Толерантність як моральна підстава для побудови людських відносин
зберігає свою значимість постійно. Варто підкреслити, що толерантність виконує функцію ідеальної
моделі формування взаємин у суспільстві, де толерантність розглядається як особлива моральна
якість, що відбиває активну соціальну позицію й психологічну готовність до позитивної взаємодії з
людьми або групами іншого національного, релігійного, соціального середовища, інших поглядів,
світоглядів, стилів мислення й діяння. Формування толерантної свідомості, основою якої є активна
соціальна позиція й психологічна готовність, можливо тільки при наявності мотивації й усвідомлення
індивідуумом того, навіщо йому необхідна ця якість – особистісна цінність, і усвідомлення
значимості цієї якості для суспільства – соціальна цінність. Проблеми толерантності як цінності
стають особливо актуальними в наші дні, коли через зрослу напруженість у людських відносинах, "не
обійтися без ретельного аналізу причин ментальної несумісності людських співтовариств" [7: 4]. Для
сучасного етапу світового розвитку характерне формування полікультуралізму, із цим зв’язане
прагнення знайти такі форми освіти, у рамках яких можна вирішувати питання міжкультурного
спілкування та уникнути прогнозованого геополітиками "зіткнення цивілізацій". Очевидно, що
полікультуралізм протиставляє націоналізму й глобалізму ідею рівності всіх культур, незалежно від
їхнього змісту, неприпустимість тоталітаризму й расизму. Він припускає можливість ведення діалогу
й здатність особистості до інтеграції в інші культурні моделі – здатність прийняти чужу культуру як
свою. Полікультуралізм як ядро освіти вважає найважливішою особливістю сучасної людини
критичне відношення до своїх цінностей, звичок – що є ознакою гуманітарної культури особистості,
яка виховує людину, що сумнівається [8]. У зазначеному контексті особливе значення надається
освіті, і хоча сама по собі вона не усуває упередження і не робить особистість толерантною, але
забезпечує діалог культур. Сфера освіти може й повинна сформувати навички аналізу інших культур,
ініціювати інтерес до проблеми толерантності, демонструвати шляхи рішення конфліктних ситуацій.
Говорячи про ролі освіти у формуванні толерантної свідомості необхідно пам’ятати, що, поперше, толерантність не з’являється в результаті впливу внутрішніх або зовнішніх факторів,
толерантність не стільки формується, скільки розвивається як прояв свідомого, осмисленого і
відповідального вибору людини, її власної позиції та активності по побудові певних відносин. Подруге, основою толерантності є особистісні установки, цінності, змісти. І по-третє, толерантність – це
складний феномен, що включає когнітивний і поведінковий компоненти [4: 104-117]. Когнітивний
компонент толерантності складається в усвідомленні та прийнятті людиною складності,
багатомірності – як самої життєвої реальності, так і варіативності її сприйняття, розуміння і
оцінювання різними людьми, а також відносності, неповноти та суб’єктивності (щонайменше –
часткової) власних уявлень і своєї картини світу. До поведінкової толерантності відноситься велика
кількість конкретних умінь і здатностей, серед яких виділяються:
- здатність до толерантного висловлювання і відстоювання власної позиції як точки зору;
- готовність до толерантного відношення щодо висловлювань інших (сприйняття думок і
оцінок інших людей як вираження їхньої точки зору, яка має право на існування – незалежно від
ступені розбіжності з їхніми власними поглядами);
- здатність до взаємодії особистостей мислячих по-різному та вміння домовлятися
(погоджувати позиції, досягати компромісу і консенсусу);
- толерантна позиція в напружених ситуаціях при розходженні у точках зору, при зіткненні
думок або оцінок.
Таким чином, якщо розуміти толерантність не як просту суму знань або поведінкових умінь, а як
особистісну позицію, ціннісне відношення, то найбільш адекватною тактикою розвитку толерантності
є відстоювання гуманітарних пріоритетів у розвитку освіти. Тоді основна увага зосереджується на
створенні умов, найбільш сприятливих для вироблення кожним індивідуумом власної, самостійної й
незалежної позиції, для природного, рефлексивного й індивідуального становлення толерантності у
всіх основних вимірах. При цьому серед ключових умов виділяються не самі по собі методи або
тематика навчання, а стають актуальними цінності та змісти, якість відносин між людьми, а також
толерантність і особистісна зрілість самих цих людей.
Вища освіта, як частина загальної освітньої системи, здатна відігравати одну з головних ролей у
формуванні толерантної свідомості. У першу чергу це, очевидно, стосується підготовки фахівцівгуманітаріїв, покликаних впливати на формування суспільної свідомості, але й в освітньому процесі
вищих навчальних закладів негуманітарного, технічного профілю є чимало можливостей для
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розвитку особистості, підвищення загальної культури та формування толерантної свідомості
студентів. Ці можливості закладені в організації викладання циклу загальноосвітніх гуманітарних
дисциплін, сам зміст яких, при відповідному розміщенні акцентів, здатен значно вплинути на
формування толерантності. Так, наприклад, у курсі філософії студентів знайомлять із різними
філософськими поглядами й системами, що мають як протилежні, так і подібні положення, при цьому
наголошується, що кожна філософська концепція має право на існування. При вивченні основних
філософських проблем розглядаються різні, часто суперечливі підходи до їхнього розуміння та
вирішення, що переконує студентів у тім, що не існує простих, однозначних й прийнятих усіма без
винятку відповідей на складні питання. Курс соціології і політології переконливо показує, що
суспільство не являє собою монолітну структуру. Воно складається з безлічі соціальних груп, різних
за етнічними, конфесіональними, віковими, освітніми, ідеологічними, майновими та іншими
ознаками. Відповідно існує велика кількість політичних партій та об’єднань, що виражають інтереси
різних соціальних груп, і в демократичному суспільстві всі ці інтереси гідні уважного й поважного
відношення. Курс історії знайомить студентів із складним, неоднозначним і часом драматичним
шляхом, по якому наша країна йшла до здобуття незалежності, а також із традиціями дружнього та
благополучного співіснування на території України різних етнічних груп. Великі можливості для
розвитку толерантності надає зміст курсу культурології. Історія розвитку культури виявляє
неоціненний внесок досягнень різних країн і народів у становлення та розвиток світової культури і
сучасної цивілізації. Те ж саме можна сказати й про вивчення іноземних мов, що дає можливість
ознайомитись з іншомовною культурою, способом життя, манерами спілкування, звичаями та
традиціями інших країн. Важливе значення в процесі формування толерантної свідомості має курс
психології. Основною його метою, крім засвоєння основ наукової психології, розуміння природи,
розвитку й функціонування психіки та свідомості, основних психічних процесів, властивостей і
станів, є формування психологічної культури майбутніх фахівців. Психологічна культура містить у
собі глибоке і адекватне розуміння й усвідомлення людиною своїх внутрішніх процесів, станів і
властивостей; розуміння інших людей, їхніх психологічних особливостей і станів, а також уміння
налагоджувати й підтримувати доброзичливі, гуманні відносини з людьми. Підвищення
психологічної культури особистості безумовно сприяє формуванню толерантної свідомості.
Що стосується форм і методів навчання, то тут теж існують гарні можливості для формування
толерантності. Застосування дискусійних (для іноземних мов – діалогових) методів допомагає
студентам не тільки в розвитку вмінь формулювати, висловлювати та відстоювати свої думки, але й у
відпрацьовуванні навичок уважного та поважного вислуховування думок опонентів, не згодних з
їхньою точкою зору. Застосування тренінгових методик, навчальних ділових і рольових ігор також
може сприяти формуванню толерантності, тому що перебування в ролі іншої людини дає можливість
поставити себе на місце іншого, тим самим краще зрозуміти його. Таким чином, існує підстава
думати, що вузівський освітній процес уже в існуючому вигляді має потужний потенціал для
формування толерантної свідомості. Необхідно тільки відповідним чином поставити завдання
підвищити значення гуманітарної складової технічної освіти й повніше використати наявні
можливості. Можливо, також варто подумати про введення в блок гуманітарних дисциплін
спеціального курсу етичної спрямованості.
Таким чином, у контексті гуманізації для формування толерантної свідомості нова ідеологія освіти
повинна сприяти:
- створенню системи соціальних і педагогічних умов, які б сприяли формуванню толерантних
переконань, поглядів і навичок толерантної поведінки в мікросередовищі – у родині, у навчальному
закладі, на робочому місці, при участі всіх зацікавлених осіб (батьків, педагогів, працівників
соціальної сфери, політиків, ЗМІ й суспільства в цілому);
- поширенню позитивного підходу до етнічних питань і запобіганню будь-яких проявів
расизму, шовінізму, екстремізму, ксенофобії, бачення світу в біло-чорних кольорах, національних
стереотипів через створення доброзичливої атмосфери в навчальних колективах; акцентуванню
уваги на тому, що поєднує людей, представників різних етносів (культурна спадщина; внесок у
розвиток науки, мистецтва, держави; позитивні риси характеру);
- реалізації ідеї прищеплювання студентам відкритого і поважного ставлення до інших людей,
розумінню можливості різноманітного людського буття в різних, відмінних одна від одної
культурної, релігійної і соціальної сфер;
- створенню позитивного мікрокосму культурного, міжетнічного взаєморозуміння, у якому
кожна людина, незалежно від етнічної приналежності, почуває себе комфортно, захищеною і
здатною до відкритої взаємодії зі світом;
- ініціюванню та активній підтримці ідеї діалогу культур з орієнтацією на все більшу
деталізацію взаємодіючих компонентів культури та їхню інтеграцію в цілісному культурному
просторі цивілізації;
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- організації цілеспрямованої роботи по зближенню та поступовій інтеграції національних
освітніх концепцій на засадах сумісності освітніх ідеалів і цінностей, заснованих на менталітеті
добра, які поєднують у собі всі справжні цінності толерантного загальнолюдського єднання,
приналежності до єдиного людського роду, єдиної цивілізації, до єдиної планетарної культури.
Підсумовуючи розглянутий у статті взаємозв’язок між гуманізацією освіти та процесом
формування толерантної свідомості, треба зазначити, що зміна ідеології освіти пов’язана з відмовою
від антропоцентризму, технократичного прагматизму, європоцентризму та космополітизму,
культурної агресії, з подоланням індивідуалізму та твердженням антропокосмізму, глобальної етики,
різноманіття й багатства можливостей, закладених у національно-історичних традиціях, екології
національної культури як джерела цінностей і смислів, творчості й самотворення як окремої
особистості, так і суспільства в цілому, а також зі створенням умов для подальшого розвитку кожного
народу й усього людства, відновлення сутнісних сил і психодуховної організації людини, твердження
нового типу духовності, що інтегрує розум, моральність і волю, які відповідають імперативу
збереження життя, культури та природи. Освіта, орієнтуючись на зазначені цінності, зможе
перебороти розриви і дисонанси існуючої підготовки людини до життя в складному мінливому світі.
Саме таку освіту можна розглядати як ідеал. Єдина система моральних цінностей повинна мати для
людей однаковий зміст і стійкий загальноосвітній характер. Реалізувати в освіті єдину систему
можливо тільки при наявності нового менталітету людей і чіткого осмислення понять "гуманітарна
освіта", "гуманітарне мислення", "ціннісне знання" [9]. Гуманітарна складова освіти покликана
забезпечити глобальне світорозуміння, у результаті якого студент не тільки одержує інформацію, але
і вчиться виявляти зв’язки між фактами, співвідносити причини й наслідки явищ, а сукупність знань і
власний досвід вибудовувати в єдину всеосяжну картину миру, у якій частина відбиває ціле і є
невід’ємною від нього.
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Савченко О.А. Гуманизация образования как предпосылка формирования толерантного сознания.
В статье гуманизация образования рассматривается как одна из важнейших предпосылок
формирования толерантного сознания, анализируются изменения в идеологии образования в
контексте ее гуманизации. Отмечается что образование, ориентируясь на определённые ценности,
сможет перебороть разрывы и диссонансы существующей подготовки человека к жизни в сложном
мзменчивом мире, а основой формирования толерантного сознания является активная социальная
позиция и психологическая готовность.
Savchenko O.А. Humanization of Education as Pre-Condition of Tolerant Consciousness Formation.
In the article the humanization of education is examined as one of major pre-conditions of tolerant
consciousness formation, change in ideology of education in the context of its humanizing is analysed. It is
marked that education, oriented on certain values, will be able to overcome breaks and dissonances of
existent preparation of man to life in the difficult changeable world, and basis of tolerant consciousness,
active social position and psychological readiness formation.
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РЕЛІГІЙНО-КОНФЕСІЙНІ СУПЕРЕЧНОСТІ ЯК ПЕРЕШКОДА
РОЗВИТКУ ТОЛЕРАНТНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ
Стаття присвячена аналізу проблем віротерпимості, які завжди гостро стояли в людському
суспільстві і не можуть бути вирішені поза контекстом розвитку толерантності як
соціогуманітарним феноменом. Звертається увага на те, що головними дійовими особами в
релігійно-конфесійній боротьбі сьогодення виступають УПЦ КП та УПЦ, конфлікт між якими
продовжує тліти на ґрунті контролю за найбільшими святинями держави.
Прагматичний підхід людини до відносин з оточуючим світом та людьми, що його заселяють,
призвів до виникнення наступної життєвої концепції: у своєму прагненні до самореалізації не
заважати іншій особі в її самовираженні, інакше виникне конфлікт. Усвідомлення цього стає тим
базисним фактором, на якому далі починають виникати такі поняття, як гуманність, толерантність,
людяність тощо, та які є похідними від нього. Отже, толерантність − це терпимість до думки та дій
іншої людини, за умови, що вони не створюють дискомфорту оточуючим. Проте це лише один бік
медалі. З іншого боку повинно бути ще щось, бо інакше виникає просто думка: "якщо ти мені не
заважаєш та не маєш до мене нічого, то й я до тебе нічого не маю". Тобто з’являється звичайна
байдужість, а толерантність ні в якому випадку цього не допускає. Цим іншим стає таке поняття, як
повага, яка ґрунтується на усвідомленні єдності та рівності між людьми. Вона вносить духовну
компоненту до попередньо зазначеної прагматичної та утворює нову якість.
Метою даної статті є аналіз проблем віротерпимості, які завжди гостро стояли в людському
суспільстві і не можуть бути вирішені поза контекстом розвитку толерантності як соціогуманітарним
феноменом.
Спираючись на відому кантівську максимуму – нехай твої вчинки слугуватимуть правилом для
поведінки всіх у суспільстві – автор бере на себе сміливість визначити толерантність як
найважливішу прескрипцію соціального життя загалом. У сучасних умовах толерантність набуває
надзвичайної актуальності саме в онтологічному вимірі свого розгортання і як соціально-практичний
феномен, і, відповідно, як соціально-філософська категорія. Так, з ХІХ століття світове
співтовариство переходить до нової ери – ери глобалізації розвитку. Ця ера відкриває для людства не
лише нові, небачені досі можливості розвитку і зростання, але й нові загрози, проблеми і глобальні
конфлікти, що виникають на міжособистісному рівні. Якщо світ хоче не лише виживати, а й
домогтися нового рівня розвитку для всіх країн, він повинен шукати нових шляхів подолання цих
негативних явищ шляхом пропагування терпимості, людяності, любові та в решті-решт –
толерантності стосовно оточуючих. Сучасний аналіз процесу глобалізації і її впливу на українське
суспільство спирається на низку наукових праць. Автори "Цивілізаційної моделі сучасності" −
Ю.М. Пахомов, С.Б. Кримський, Ю.В. Павленко на широкому історичному соціокультурному та
етнополітичному матеріалі висвітлюють становлення й місце України в сучасному світі, що
глобалізується. Директор Центру міжнародних досліджень професор А.І. Уткін у своїй книжці
"Глобалізація: процес і осмислення" аналізує соціально-політичні, економічні перетворення, що
знижують бар’єри між державами. У праці А.Г. Володіна і Г.К. Широкого "Глобализация: начала,
тенденции, перспективы" поставлено низку питань, що стосуються нашого майбутнього в сучасному
світі, що швидко змінюється. Глобалізація світового розвитку не є чимось таким, що впало на голову
людства зненацька. Історично світ глобалізується і інтегрується в процесі всього періоду свого
розвитку.
Глобалізація поставила перед людством дві надзвичайно важливі проблеми – міграція людських
мас та криза ідентичності, які мають безпосередній вплив на психіку людини. Міграція – це процес
зміни постійного місця мешкання індивідів або соціальних груп, що виражається в переміщенні в
інший регіон, географічний район або країну [1]. Міграція є складним соціальним процесом, вона
значно впливає на формування якісних та кількісних характеристик населення. В одному з своїх
виступів Кофі Аннан заявив: "міграція є "одним із найважливіших для нас викликів у ХХІ столітті та
наголосив на потребі управляти нею для користі всіх країн, з яких походять мігранти, тих, що
приймають їх, транзитних країн і самих мігрантів" [2: 8].
Ідентичність ми визначаємо як інтегративний феномен, що забезпечує відповідність внутрішнього
психологічного змісту особистості тому, що нею презентується, а також захист особистого "Я",
реалізованість власної "Я концепції", переживання цілісності власного буття. У свою чергу криза
ідентичності означає невідповідність, розбіжність структури "Его", дифузність у єдності переживань,
когніцій, мотивацій поведінки особистості [3: 12]. Отже, криза ідентичності є нічим іншим, як
© Лакійчук П.В., 2008
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частковою або повною втратою індивідом точок дотичності та взаємодії із суспільством. Це є
результатом стрімкого руйнування (змінення, зміщення) сталих та вкорінених ознак людської
ідентифікації. Сюди ми відносимо мову, культуру, віросповідання, громадянство тощо.
Історичні реалії констатують відсутність в українців протягом тривалого часу власної держави. Це
й стало причиною неможливості випрацювання єдиної національно-консолідуючої ідеї. За останні
шістнадцять років незалежності ми так і не знайшли самі для себе того універсального положення,
догми, твердження, яке б стало спільним для всіх українців. Для утвердження України як
висококультурної та гуманної держави надзвичайно важливе значення має формування та реалізація
державної етно-національної політики, гармонізація міжнаціональних відносин, забезпечення
суспільної стабільності та міжетнічної толерантності в суспільстві.
Те, що Україна не мала власної держави, ускладнило формування сталих національних
ідентифікаційних чинників українського суспільства, гранично обмежило природній розвиток
міжетнічних і міждержавних відносин та їх вплив на творення нації. На амбівалентність в етнічній та
національній ідентичностях як на прояв "розколотої свідомості", "подвійної ідентичності" поміж
українською та російською (або російсько-радянською) вказують як вітчизняні, так і зарубіжні
дослідники [4]. Це у свою чергу розвинуло в українців такі навички, як гнучкість та еластичність
щодо вибору напрямку розвитку та ідентифікації себе в соціумі. Певним чином українців можна
вважати вимушеними космополітами. Не маючи тривалого державного підґрунтя, ми чітко
орієнтуємось у нових реаліях та в пошуках кращих умов, потрапляючи в нове середовище (групу,
країну), українці швидко адаптуються там.
Історики відзначають, що саме у такі складні моменти історичного творення державності
консолідуючим провідником у багатьох країнах ставала церква. У той час, як державні діячі змушені
були шукати найкращі варіанти розв’язання політичних та економічних криз, церква брала на себе
роль піклувальника за духовну компоненту нації. Проте вона так і не стала тією силою, яка б змогла
згуртувати навколо себе українську громаду.
Провідною релігією в Україні є Християнство, яке ми перейняли з Візантії за часів князя
Володимира. Проте воно не було того візантійського зразка з його чіткою та могутньою вертикаллю
влади та ієрархії. Християнські та язичницькі вірування були адаптовані одне до одного і ми
отримали їх сентенцію. Україна Сковороди та Гоголя ніколи не випромінювала владність
візантійсько-центриського кшталту.
Релігійне відродження, що охопило наприкінці 80-х початку 90-х рр. Україну, мало не тільки
позитивні, а й негативні наслідки, до яких необхідно віднести, в першу чергу, міжконфесійне
протистояння. Конфліктність у релігійній сфері й досі є одним з найбільш дестабілізуючих факторів
суспільного розвитку. Науковим вивченням окремих аспектів проблеми міжконфесійних конфліктів
займалися такі автори, як О. Кудлай, В. Єленський, В. Бондаренко, П. Косуха, М. Новиченко,
О. Шуба.
У 90-і рр. в Україні існувало дві основні лінії міжконфесійного протистояння:
1. Православно-католицька, тобто між усіма відгалуженнями українського православ’я, з одного
боку, та римо- й греко-католиками − з іншого;
2. Міжправославна, тобто між Українською православною церквою в єднанні з Московським
Патріархатом (УПЦ МП), Українською православною церквою Київського Патріархату (УПЦ КП) та
Українською автокефальною православною церквою (УАПЦ) [5: 17-18].
Різке збільшення кількості релігійних громад (так, тільки впродовж 1990 р. було зареєстровано
1677 греко-католицьких громад, практично водночас з’явилося 1100 нових парафій автокефальної
церкви [6: 31]) призвело до нестачі культових будівель і породило перші спалахи конфлікту. Дуже
активно розпочався процес розмежування із структурами російського православ’я в Україні,
перерозподіл сфер впливу між церквами. Підтриманий різними політичними силами, які у власних
інтересах використовували протиріччя на релігійному грунті, конфлікт набув такого розмаху й
гостроти, що з внутрішньоцерковної справи виріс до рівня загальнодержавної проблеми. Так, у
1995 р. протистояння існувало у майже 600 населених пунктах країни [7: 16]. У 1997 р. в Україні
налічувалося 446 поселень, де релігійну ситуацію можна було визначити як гостру, причому у 158 з
них існувало відкрите протистояння між церковними громадами. 85 відсотків усіх цих поселень було
охоплено конфліктом між православними і греко-католиками.
Між православний конфлікт призвів до утворення зон загостреного конфлікту, головним чином на
Волині й Буковині: так, у Рівненській області у 1997 р. напруга існувала в п’ятнадцятьох населених
пунктах, у Чернівецькій області − у дванадцяти поселеннях, кількарічне протистояння існувало в ряді
сіл Тернопільської області. Загострення конфлікту між вірними УПЦ та УПЦ КП на початку 1998 р.
відбулося у селах Сумської області; вірні УПЦ КП та УАПЦ конфліктували у поселеннях
Хмельниччини тощо [7: 16]. Створення на місцях агітаційних груп з прихильників УПЦ з метою
протидії виникненню у них громад УПЦ КП, спроби УПЦ КП ініціювати рух парафіяльного кліру
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УПЦ знизу за створення Єдиної Помісної Православної церкви, звинувачення УПЦ в антидержавній
спрямованості її діяльності [8: 24-27] тощо − усе це сприяло подальшій ескалації напруги. Конфлікт
набув власної інерції, нашарування непорозумінь відкладалися на багатьох рівнях суспільнопсихологічного і соціокультурного простору [9: 142]. За даними соціологічних досліджень, він
викликав почуття тривоги у 59,3 відсотків опитаних. 54,8% респондентів були занепокоєні тим, що
міжконфесійне протистояння ускладнює роботу державних органів влади, 59,4% − міжнаціональне
спілкування, 64,2% − духовне відродження, 52,1% − родинні стосунки [10: 110].
Причини міжконфесійних протистоянь досить глибоко коренилися в національному, релігійнодогматичному та історичному контекстах, але треба визнати, що вони значною мірою були підсилені
соціально-політичною й економічною ситуацією в країні. Фахівці Відділення релігієзнавства
інституту філософії НАН України у 1994 р. провели опитування понад 1100 віруючих різних церков у
всіх регіонах країни. За даними цього дослідження, 55,2% опитаних вважали вирішальним чинником
конфліктів суперечки за право володіння культовими будівлями й майном. Ще відомий італійський
соціальний філософ Н. Макіавеллі основу конфлікту вбачав у матеріальному, майновому,
економічному інтересі людини, яка швидше забуде і вибачить убивство батька, ніж вилучення майна
[11: 3-4]. Далі називалися загальна криза й поширення беззаконня, некомпетентні дії місцевих органів
влади, втручання політичних партій і громадських організацій. Значно менше було тих, хто вбачав у
підгрунті конфлікту суто релігійні чинники − так, спробам залучити на свій бік віруючих інших
сповідань надавали вирішального значення тільки 22,2% опитаних.
Експерти з релігійних питань під час проведення у листопаді 1998 р. у Києві конференції
"Релігійна свобода в Україні в контексті міжнародного правового досвіду" проранжували причини
міжрелігійних конфліктів таким чином: перше − це суперечки за право володіння культовими
будівлями й майном − на них вказали 88% опитаних. Друге − це втручання політичних партій і
громадських організацій − 60%. Третє − некомпетентність місцевих органів влади 56%. Далі йшли:
загальна криза, поширення беззаконня та намагання привернути віруючих інших церков. Крім того,
експерти відзначили низький загальний культурний рівень і безконтрольність дій
священнослужителів. Водночас опитані підкреслили і величезну роль у виникненні та існуванні
міжрелігійних конфліктів політичного протекціонізму певній конфесії з боку вищестоящих органів
влади. Наявність такого протекціонізму в Україні констатували 68% респондентів. Відзначивши, що
влада часто спиралася на принцип "одержавлення" домінуючої у регіоні церкви, експерти майже
одностайно (76%) засудили таку практику [12: 28].
Сьогодні ми маємо три церкви, які відвідують українці. Це − українська православна церква
Київського патріархату (УПЦ КП) на чолі з патріархом Філаретом (Михайло Денисенко), українська
православна церква Московського патріархату на чолі з митрополитом Володимиром (Віктор
Сабодан) та українська Греко-католицька церква (УГКЦ) на чолі з кардиналом Любомиром Гузаром.
Відповідно до дослідження, яке було проведене влітку 2007 року Фондом Демократичні ініціативи і
компанією Ukrainian Sociology Service, за кількістю прихожан УПЦ КП значно випереджає УПЦ:
32,4% дорослого населення проти 20,9% [13: 42]. У той же час УГКЦ посилює свої позиції, згідно з
опитуваннями, до прихожан цієї церкви себе зараховувало вже 10,3% дорослого населення України
порівняно з 8,8% у 2006 р. [13: 51].
Головними дійовими особами в релігійно-конфесійній боротьбі сьогодення виступають УПЦ КП
та УПЦ, конфлікт між якими продовжує тліти на ґрунті контролю за найбільшими святинями
держави. Так УПЦ підвладні майже всі великі релігійні установи в найбільших містах нашої держави.
Вони забезпечують надходження великих фінансових мас до церковної скарбниці. Також митрополит
Володимир, якого підтримує російська православна церква, не визнає існування української
православної церкви Київського патріархату. Він відкидає пропозиції патріарха Філарета щодо
об’єднання православних церков у єдину. Це небажання порозумітись продукує ворожнечу між
церквами, які самі мають виступати посередниками в розв’язанні конфліктів у суспільстві. Головними
дійовими особами в цьому протиріччі стають прихожани, які інтенсивно продукують на оточуючих
свої релігійні переконання. Така агресивна позиція церкви та її послідовників аж ніяк не сприяє
розвитку та утвердженню ідеї толерантності. Не варто забувати про те, що як окремі люди, так і
соціальні групи з дивовижним фанатизмом відстоюють, наприклад, національні чи релігійні
пріоритети. Згадаймо хоча б хрестові походи або релігійні війни кінця XVI – середини XVII століття.
Для України такий варіант розгортання подій не є властивим. Тут свою роль відіграє зруйнованість
етнокультурних та національних ідентифікаційних пластів свідомості українського суспільства.
Протистояння між конфесіями не має радикального характеру. В ньому відсутня ідея знищення або
підкорення однією силою іншої. Така ідея передбачає наявність чіткої політико-ідеологічної
структури та боротьби. Але це, в силу природно-історичної пасивності, не властиве нам. Дане
протистояння має перманентний характер і не знайде підтримки в суспільстві.
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Таким чином, хоч українці й не мають глибокого та тривалого досвіду державності, небезпеки
виникнення нетерпимості та впадання у радикальність не існує. Український народ віддає перевагу
прагматичному підходу до життя та подій. Це в період світової глобалізації відкриває нам можливість
для нової ідентифікації. Свідомість українця не є закостенілою, вона є пластичною та має більше
переваг у сучасному світі. Отже, українці мають можливість обернути свій недолік тривалої
відсутності державності на власну перевагу.
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Матеріал надійшов до редакції 23.10. 2007 р.
Лакийчук П.В. Религиозно-конфессиональные противоречия как препятствие развитию
толерантности в украинском социуме.
Статья посвящена анализу проблем веротерпимости, которые всегда остро стояли в человеческом
обществе и не могут быть решены вне контекста развития толерантности как
социогуманитарного феномена. Обращается внимание на то, что главными действующими лицами в
религиозно конфессиональной борьбе настоящего выступают УПЦ КП та УПЦ, конфликт между
которыми продолжает тлеть на почве контроля за наибольшими святынями государства.
Lakiychuk P.V. Contradictions of Religiously-Confessions as an Obstacle to Development
of Tolerance is in Ukrainian Sotsiume.
The article is devoted to the analysis of toleration problems, which always sharply stood in human society
and can not be solved out of context of development of tolerance as socio-humanitarian phenomenon. The
attention is paid to the fact that in the religiously confessional fight of today UPC of KP come forward main
acting people that UPC, a conflict between which continues to rot on soil of control after the most sacred
objects of the state.
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ЕТИЧНА ДОБРОЧИННІСТЬ
У статті здійснюється аналіз толерантності як етичної доброчинності. Зазначається, що
толерантність виступає вищим моральним принципом розвитку особистості та демократичного
суспільства, а також аналізується толерантність з точки зору принципу поведінки, а в життєвому
плані толерантність виконує функцію обмеження агресивності людини.
Актуальність розмов про толерантність є самоочевидною. Посилення міжкультурної взаємодії в
умовах глобалізації, всупереч очікуванням, не призвело до зниження гостроти міжетнічних,
релігійних та економічних проблем. Спроби мирними засобами вирішити культурні, конфесійні та
інші конфлікти, пом’якшити ситуацію кризи ідентичності для окремої людини, соціальної групи чи
суспільства в цілому, особливо в період радикальної трансформації, змушують звернутися до
проблеми толерантності як важливої цінності, етичної доброчинності та практичного принципу
міжкультурного діалогу.
Активізація уваги до проблеми вимагає більш чіткого тлумачення поняття "толерантність" та
найрізноманітніших її інтерпретацій і аспектів ("терпіння", "терплячість", "терпимість" та ін.).
Американський філософ М. Уолцер розуміє толерантність як набір певних мотивів, серед яких –
байдужість; моральний стоїцизм; відсторонення, пов’язане з небажанням протистояти; підтримання
будь-якого розмаїття [1: 25-26]. Розуміння толерантності як терпимості притаманне і вітчизняним
дослідникам. "Філософський енциклопедичний словник" визначає толерантність як "термін, яким
позначають доброзичливе або, принаймі, стримане ставлення до індивідуальних та групових
відмінностей (релігійних, етнічних, культурних, цивілізаційних)" [2: 642-643].
Корені дослідження даної категорії сягають сивої давнини, починаючи зі стародавньої античності
(Аристотель, Геракліт, Перикл, Платон, Сократ, та ін.), закінчуючи сучасними дослідниками.
У різні історичні періоди, в найрізноманітніших школах та напрямках ми можемо простежити такі
визначення поняття "толерантність":
- приборкання пристрастей посередництвом виховання і знання (Сократ);
- інтелектуальний самозахист (Платон);
- прямування до "золотої середини" (Аристотель);
- стриманість (Піррон, Тимон);
- спасіння і покаяння (Тертуліан);
- переборення страждань (Тома Аквінський, Майстер Екхарт);
- переборення спокуси (Еразм Роттердамський);
- симпатія (А. Сміт, Д. Юм);
- ефективний самоконтроль (Л.К. Вовенарг);
- прагнення поміркованості (Ф.В. Вейс);
- співстраждання (Ж.-Ж. Руссо, А. Шопенгауер);
- всезагальний людський обов’язок (І. Кант);
- збереження мудрої міри рівноваги (І.В. Гете);
- суспільний інстинкт (Ч. Дарвін);
- ідея всезагальної рівноваги (Г. Спенсер);
- можливість контролювати чуже життя (марксизм);
- інтелектуальна симпатія (А. Бергсон);
- релігійний ентузіазм (У. Джеймс);
- соціальна педагогіка (Демократичний соціалізм, В. Ейхлер);
- терпляче відношення до свого вибору (С. Кіркегор);
- принцип збереження (К. Ясперс);
- внутрішній регулятор мого відношення до Іншого (Ж.-П. Сартр);
- феномен мовчання (Т. Карлейль);
- переборення свого мовчання (А. Камю);
- компроміс суб’єкта з дійсністю для досягнення своїх потреб і бажань (Х. Плеснер);
- інтелектуальне переживання (Е. Гуссерль);
- рефлексія чужого досвіду (В. Франкл);
© Турчин М.Я., 2008
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- співіснування різних мовних форм (Конвенціоналізм, Е. Мах, Л. Вітгенштейн).
У російській філософській думці вперше активно порушувались проблеми, пов’язані з
розмежуванням "терпимості серед інших актів поведінки" (Л.І. Петражицький), та пошуком
сенсоутворюючих конструкцій для цього поняття (С.Л. Франк, М.О. Бердяєв). Поряд з тим, можемо
виділити наступні визначення:
- терпимість як штучно віднайдена середина (І.В. Кірієвський, М.Я. Данилевський);
- терпимість як надійна зброя для уникнення розколів (О.П. Куніцин);
- фізіологічна характеристика людини (П.Я. Чаадаєв);
- визнання чужої свободи (В.О. Соловйов);
- елемент активної співпраці (Л.І. Петражицький, К.М. Леонтьєв, Ф.М. Достоєвський);
- терпимість як політична поміркованість і громадянська мужність (С.Л. Франк);
- рівень моральної усвідомленості (М.О. Бердяєв);
- терпимість як співчутливе відношення до Іншого (С.В. Майєк);
- внутрішньо активне відношення, що проявляється або у співстражданні (і мовчанні), або у дії
(і діалозі) (Ю.А. Іщенко);
- як зацікавлена готовність прийняти Іншого таким, яким він є (Ю.А. Шрейдер);
З точки зору Платона, "толерантність" – це "інтелектуальний самозахист", що визначає стиль духу,
при якому, завдяки відчуттю різноманітності, утверджується вільне співтовариство. Обов’язок бути
терплячим обумовлений необхідністю стабільного розвитку суспільства, коли розуміння досконалого
людина ще не усвідомлює.
Розвиваючи це положення, Аристотель звертає увагу на ціннісний аспект, підкреслюючи:
"толерантність" – це етична доброчинність, що породжена звичкою і є властивістю практичної
поведінки (досягнення "золотої середини").
Для епікурейців і ранніх стоїків толерантність пов’язана із переживанням, зазнанням страждань,
адже жорстокість і несправедливість дають можливість вправлятися у доброчинності і виховують
стійкість та мужність. Пізні стоїки (Сенека, Епіктет і Марк Аврелій) намагалися звести воєдино
твердження епікурейців та ранніх стоїків, визначивши толерантність основою мужності (Сенека).
Марк Аврелій вважав, що моральними цінностями толерантності є: справедливість, істина,
розсудливість і мужність.
У ранній християнській етиці толерантність (Августин) пов’язана з можливістю переборення
гріховності через аскетичний нормативний ідеал. Людині лише залишається вірити в Бога і
сподіватися на спасіння від августинівського "земного града".
Процес знаходження людиною різноманітних ступенів організації життя спочатку виражався за
допомогою релігійності як однієї із форм суспільної свідомості. При всій багатоманітності її проявів,
визначальним значенням для європейської філософської традиції є співвідношення язичництва і
християнської релігії. Синтез двох культур здійснюється через засвоєння досягнень язичництва, які не
суперечать християнській вірі (Тертуліан).
З розвитком міської цивілізації, раціоналізацією світорозуміння і пробудженням знань виникає
потреба примирення Бога з грішним світом, і переходом від морального радикалізму до морального
компромісу.
Толерантність як модель поведінки, з однієї сторони, повинна відображатись на законодавчому
рівні, а з іншої – бути нормою поведінки для кожного члена суспільства, не тільки декларацією
бажаного, а потребою. Це наслідок того, що ще в Нагірній проповіді було сказано: зло – безглузде,
коли його запити виявляються нікчемними в порівнянні з вашою поступливістю, що знецінює шкоду.
Це ставить жертву в активну позицію. У даному випадку можлива лише екзистенційна перемога, а не
моральна. "Друга щока" не звертається до докорів сумління ворога, але показує йому всю
безцільність починання.
В етичній теорії Нового часу толерантність – це принцип налаштованості на злагоду. Як етичний
принцип його ввів у науку Дж. Локк у трактаті "Листи про толерантність" (1688 р.). Філософ говорить
про важливість терплячості у таких питаннях, як, скажімо, вибір людиною віри. Якщо церква буде
втручатися у вибір і вдаватися до примусу, віра буде нещирою. Філософ наголошує на необхідність
терплячості у стосунках церкви і держави. Кожна з цих інституцій, на його думку, повинна
виконувати своє коло зобов’язань і не втручатися в чужу сферу. Вони мають співіснувати на засадах
толерантності.
Особлива роль у теоретичному осмисленні і практичному втіленні принципу толерантності
належить епосі Просвітлення, що проголосила свободу совісті і слова. Завдяки просвітникам,
особливо французьким, поняття толерантності тісно ввійшло у політичний словник.
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Домінування толерантного спілкування сприяє знаходженню сенсу в результаті активної і плідної
співпраці, співучасті, солідарності. На цьому фоні успішно проходять процеси адаптації людини в
рамках комунікативних зв’язків.
Через "бунт" (А. Камю) виникає самоусвідомлення людини і визначається міра толерантності,
встановлена людиною як такою та протиставлена режиму, що пригнічує її індивідуальність. Цією
мірою є "рішучий протест проти будь-якого втручання", що характеризується переконаністю
бунтівника у своїй "добрій волі". За допомогою "наявності бунтарського пориву" людина переступає
"своє мовчання" і вимагає, "щоб з нею поводились як з рівною". Особливу роль відіграє формування
"базової довіри" (Е. Еріксон).
У філософській антропології "толерантність" трактують як здатність до самозбереження власного
"я" в результаті опору. Акт "опору" здійснюється людиною за допомогою пригнічення і витіснення
власних захоплень та аскетичного ставлення до свого життя. Людина постає "вічним протестантом
проти будь-якої дійсності".
Пов’язуючи толерантність з раціоналістичною традицією, К. Поппер звертається до кантівського
трактування "золотого правила" моральності, стверджуючи, що важливим компонентом
толерантності є відповідальність. На перше місце виходить створення державою і її інститутами умов
для визнання та реалізації людиною (громадянином) своїх прав і обов’язків. Від людини, як такої,
вимагають шанобливого ставлення до інших.
Персоналізм підносить "толерантність" як моральний принцип, в основі якого – повага до "Інших"
та багатоманітність "ідеологічних позицій", що взаємозрівноважують одна одну. Принцип терпимості
набуває значення духовної цінності і є необхідною умовою стабілізації суспільної життєдіяльності
(М. Бердяєв, Л. Шестов та ін.).
Таким чином, більшість дослідників схиляються до думки, що терпимість пов’язана з відчуттями і
терплячістю людини (морально-етичний аспект), а толерантність характеризує соціальний рівень
взаємостосунків між людьми, рівноправну поведінку, не залежно від фізичних, психологічних та
інших відмінностей між людьми (морально-правовий аспект).
З точки зору психології "толерантність" – це якість, що визначає поведінку людини в найбільш
екстремальних ситуаціях, більше того – в переломні моменти її життя. При цьому вихід із ситуації
"екзистенційного вакууму" (В. Франкл) можливий лише завдяки людській совісті. Похідною совісті
постає відповідальність людини, яка вбирає у себе всю багатоманітність відносин і характеризується
нормативно-правовими критеріями.
Розгляду толерантності з точки зору принципу поведінки сприяли праці, присвячені дослідженню
різних моделей моральної поведінки. У зарубіжній філософії в цьому відношенні можна виділити
праці таких авторів, як Е. Фромм, Дж. Ролз, А. Сен, Ю. Хабермас, Ф. Хайєк та ін.
Толерантність є і має бути незмінною якістю поведінки індивіда нового тисячоліття, бо включає в
себе, водночас, і терпимість несхожості до Іншого, і готовність прийняти його як рівного в
середовищі своїх і чужих. У соціальному контексті, контексті нашої повсякденності толерантність
може трактуватись як готовність людини дозволити іншим людям обирати собі стиль життя і
поведінки при обмеженні таких негативних явищ, як насильство та хулігансько-аморальні вчинки. І
якщо слово "терпимість" часто асоціюється з пасивним прийняттям навколишньої реальності,
непручанням, здатністю "підставити ліву щоку", то настанови на толерантність, навпаки, проявляють
себе активною життєвою позицією, що передбачає захист прав будь-якої людини і ставлення до
проявів нетерпимості як до неприпустимих у цивілізованому суспільстві [3: 281].
Залежно від вибору людиною певної життєвої позиції, ми спостерігаємо прояви толерантності або
насильства. Ю.А. Шрейдер класифікує толерантність як один із механізмів насильної боротьби.
Розрізняючи ці поняття, автор підкреслює, що ідея терпимості відноситься "до стилю життя спільнот,
що тісно співіснують", а ідея толерантності – "до інших цінностей, релігійних вчень" [4: 127].
Важливо усвідомити, що толерантність – це цінність, що заперечує насилля, екстремізм і в цій
якості породжує християнські принципи милосердя та терпимості. У зв’язку з цим постає питання, чи
існує межа толерантності; коли вона переходить у байдужість, ухилення від моральних оцінок,
соціальну пасивність? Існує думка, що позитивний образ толерантності поведінки не рідко
використовується для виправдання зла, потурання йому, тому варто більш глибше дослідити
прийнятні форми толерантності, вивчити її парадокси.
Необхідність дотримання толерантності у відношенні до морально-неприйнятної поведінки є її
центральним та основним парадоксом. Толерантна поведінка заперечує використання насилля і
одночасно ставить нас перед проблемою: в якому випадку використання своєї сили буде моральновірною, і в якому, навпаки, перетворюється на потакання злу. Очевидно, що з точки зору
комунікативної парадигми людського співжиття, яка базується на етичних засадах поваги до Іншого,
насилля не може бути моральним, але в реальному житті змушені вдаватись до нього. Намагаючись
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вирішити цей парадокс, ми повинні погодитись, що насилля може бути легітимним або ні, але воно
залишається неморальним. Водночас, байдужість до морального зла не є моральною [5: 104].
Толерантність не може з’явитися з нічого в умовах, коли світ твердо переконує людину в тому, що
у життєвій грі переможцем виходить не терплячий, а жорстокий. Отже, її треба виховувати, що, в
певному сенсі, означає розвивати вміння керувати своєю власною поведінкою, маючи перед собою
якийсь "образ", нехай то буде взірець поведінки, авторитет чи Абсолют. Це певний спосіб
поводження чи реагування, який не завдає шкоди Іншому, але бере до уваги цього Іншого. Варто
підкреслити, що терпимість до іншого не має на меті відмову від його критики чи від власних
переконань, а передбачає визнання плюралізму. Толерантність є особливо необхідною там, де
відсутній точний критерій оцінки і доказів переваги будь-яких принципів, поглядів чи рішень (нехай
то будуть питання релігійної віри, моральних переконань, національних традицій та ін.).
Отже, толерантність – це врівноваженість (моральна і правова) суб’єкта на основі його
самовизначення, самоповаги та визнання "Іншими". Толерантність як прагнення до самозбереження
спрямована на збереження індивідуальності людини при її відкритості всій багатоманітності світу. На
перше місце постає питання про збереження "самості" у бутті та необхідності діалогу з Іншими.
Протидіючи агресивній поведінці, вона є характеристикою суб’єкта, який наділений мужністю при
відстоюванні своєї позиції.
У життєвому плані толерантність виконує функцію обмеження агресивності людини. При
реалізації своїх інтересів і законних прав суб’єкт повинен навчитись вирішувати протиріччя.
Інструмент – розширення соціокультурного діалогу на основі переговорів, зняття цього протиріччя
через уміння домовлятись. Така позиція припускає розширення кола особистих морально-ціннісних
орієнтацій за рахунок взаємодії з іншими народами і закладає в це поняття підтекст збагачення
новими культурними надбаннями, активний діалог культур.
На наш погляд, толерантність повинна носити характер добровільного, індивідуального вибору. Її
не можна нав’язати, а лише здобути за допомогою виховання, інформації та досвіду.
Історично склалося так, що толерантність визначають як порозуміння, яке не є наслідком
злагодженої взаємодії сторін, а викликане необхідністю утримуватися від конфліктів. Принцип
толерантності не виключає діалогу та морального супротиву позиції, що заперечує цінності моралі та
культури загалом. Він передбачає визначеність позиції, утвердження її, але засобами, що не нищать
істину та не заперечують цінності особи – носія іншого, відмінного типу досвіду [6: 469].
Зростаюча актуальність принципу толерантності пов’язана із ситуацією стрімкої індивідуалізації
досвіду та усвідомленням особистістю його цінності. Виховні зусилля видаються малоефективними
тою мірою, завдяки якій виховний ідеал виходить з певних апріорних моральних принципів, що не
реалізуються в дійсності з необхідністю, а тому видаються схоластичними. Толерантність ставить
перед необхідністю розведення у виховному процесі двох життєво-суперечливих позицій. Це, з
одного боку, гонитва за чуттєвими задоволеннями, часто сумнівного ґатунку, які пропонує життя, а з
іншого – свідоме моральне саморегулювання, плекання доброчесності. Перше – спокусливе своєю
легкістю та зовнішньою ефективністю. Друге – видається обтяжливим і малозрозумілим з огляду на
перспективи, особливо у молодому віці, коли людина налаштована на осягнення зовнішнього світу та
на самореалізацію в ньому. Тут варто пригадати загальновідомий принцип "міри" або "середини" у
виборі, обґрунтований в етиці Аристотеля, який не занурюючи людину в аскезу, дозволяє їй зберігати
моральну гідність. Отже, пропонуючи дві позиції, з огляду на наявні в кожній можливості
самореалізації та самоздійснення, ми виходимо із толерантного ставлення до різних, за ціннісним
змістом, життєвих установок та поваги до суб’єктів вибору.
Толерантність – це активна позиція самообмеження і навмисного невтручання, добровільна згода
на взаємну терпимість різних суб’єктів, що перебувають у незгоді. Суспільна толерантність – це сума
індивідуальних толерантностей лише в тому випадку, коли особистість культивує установку на згоду
і співпрацю, а суспільство цю установку заохочує.
Отже, можемо з упевненістю сказати, що толерантність виступає ключовим моральним
принципом, етичною доброчинністю громадянського суспільства. Поряд з тим, проте, як показує
досвід, абсолютизована толерантність дає "зелене світло" свавіллю і насильству, тому за жодних
обставин толерантність не повинна потурати злу, посягати на свободу і моральну гідність людини.
Розгляд проблеми засвідчує відсутність єдиного погляду на поняття толерантності, її
контекстуальний характер; значення толерантності не стільки як цінності, скільки як доброчинності,
інструменту розв’язання конфліктів; емпіричний характер толерантного вибору.
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Турчин М.Я. Толерантность как этическая благотворительность.
В статье осуществляется анализ толерантности как этической благотворительности.
Отмечается, что толерантность выступает высшим моральным принципом развития личности и
демократического общества, а также толерантность анализируется с точки зрения принципа
поведения, а в жизненном плане толерантность выполняет функцию ограничения агрессивности
человека.
Turchyn М.Ya. Tolerance as Ethic Charity.
In the article an author makes the analysis of tolerance as ethics charity. The author marks that tolerance
comes forward higher moral principle of development of personality and democratic society, and also
analyses tolerance from point of principle of conduct, and in a vital plan tolerance executes the function of
limitation of aggressiveness of man.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНО ОБДАРОВАНИХ
СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ ІДЕЙ А.С. МАКАРЕНКА
У статті проаналізовано підходи А.С. Макаренка та інших видатних педагогів до проблеми
підготовки педагогічно обдарованого майбутнього вчителя, визначено сутність педагогічного
таланту та обдарованості вчителя як окремого виду професійної обдарованості. Запропоновано
шляхи вдосконалення процесу професійної підготовки педагогічно обдарованого майбутнього
вчителя.
Одним з принципових положень педагогічної науки є аксіома, яка стверджує, що інтелект
загострюється інтелектом, характер виховується характером, особистість формується особистістю.
Тобто, яскрава, неординарна, приваблива особистість учителя виступає однією з найважливіших
умов, а також засобом досягнення успіху у виховній і освітній діяльності.
Здавна триває дискусія щодо того, чи повинен учитель мати природжені здібності до педагогічної
діяльності, чи вчительській справі може навчитися кожен. Одні дослідники твердять, що вчителеммайстром можна стати, працюючи на робочому місці поруч з гарними вчителями, набуваючи вміння і
досвіду. Інші наголошують на необхідності володіти педагогічним талантом: є він – успіх у роботі
забезпечено. "Учителем потрібно народитися" – вважають вони. Треті погоджуються з
А.С. Макаренком, стверджуючи, що у педагогічній діяльності головне не талант, а майстерність,
заснована на вмінні, на кваліфікації [1: 52].
Метою цієї статті є спроба проаналізувати сутність і значення педагогічної обдарованості
(педагогічного таланту) у працях видатних педагогів, зокрема А.С. Макаренка та запропонувати
шляхи удосконалення процесу професійної підготовки педагогічно обдарованого майбутнього
вчителя.
Історія розвитку педагогічної думки засвідчує, що вже з античних часів до людини, яка обрала для
себе педагогічну професію, висувалися достатньо жорсткі вимоги, серед яких, як правило
виокремлювалися педагогічне покликання (спрямованість), любов до дітей, наявність певних
здібностей (вроджених чи набутих), а також цілий перелік бажаних рис і якостей особистості. Так, на
думку Платона, на посаду вчителя "можуть бути допущені стійкі натури, а не так, як це буває нині,
коли будь-яка людина, навіть цілком непридатна, береться за неї" [2]. Квінтіліаном навіть було
розроблено своєрідний кодекс педагогічної етики, якому мав слідувати претендент на вчительську
посаду, щоб заробити повагу й шану з боку своїх вихованців [2: 164].
Великого значення вчителю надавав і Я. Коменський. На його думку, "вчителі – душа і серце
виховання і тому вони поставлені на високому почесному місці; їм вручена почесна посада, вище якої
нічого не може бути під сонцем". Умовою успішного виконання почесного обов’язку вчителя
Я. Коменський вважає його покликання і любов до цієї професії [3: 133-163; 4].
Про необхідність наявності у майбутнього вчителя певних рис, що роблять його придатними до
педагогічної діяльності, зазначали й українські педагоги. Так, О.В. Духнович у своїй книзі "Народна
педагогія в пользу училищ й учителей сельських" стверджував, що "всякий, хто посвящається в
наставляння юнацтва, повинен бути вже від природи для цього обраним, бо не всякий, хто вчить і
наставляє, може назватися учителем і наставником. Той, хто не має належної якості, більше шкодить
людському суспільству і громадянству, ніж приносить користь" [5: 217-218].
Продовжуючи свою думку, український педагог стверджує, що наставник повинен бути
обдарованим особливими якостями: справжнім покликанням до цієї служби; мати добрі і правильні
знання й відомості з того предмета, який хоче викладати іншим; чистий і непорочний норов, інші
доброчесності (лагідність, поважність, мужній характер тощо); любов до учнів своїх; володіти від
природи легким, зрозумілим способом викладання, мати арсенал потрібних засобів для навчання і
наставляння; поважати добрий порядок.
О.В. Духнович впевнений, що той, хто цих властивостей від природи дарованих не має, той не
принесе у педагогічній сфері ніякої користі, і краще йому відмовитися від цієї служби, ніж колинебудь перед судом Божим жахливо відповідати за недоліки і бути навіки покараним [5: 217-218].
© Антонова О.Є., 2008
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Цікавими є роздуми О.В. Духновича про педагогічне покликання. На думку українського педагога,
всяка людина з природної прихильності або темпераменту, має потяг до певної речі: музики,
живопису, фізики, хімії, інших мистецтв. Дуже щасливою є людина, що за такою внутрішньою
прихильністю обрала для себе спосіб життя, але, навпаки, нещасна та, яка всупереч природній
внутрішній прихильності обирає певний спосіб, до якого не мала потягу... Тому також не кожна
людина є здатною від природи до навчання дітей, бо не має або любові до дітей, або терпимості чи
інших якостей, конче потрібних наставникові; якщо подібна людина заради нагороди, заради доброї
платні або інших причин, або з необхідності харчуватися стане наставником, то, справді, як вона сама
нещасною, так і доручені їй підлітки будуть нещасливими; і про такого наставника складено цю
старовинну приказку: Quern Dii odere Pedagogum fecec тобто, кого боги ненавиділи, того вчителем
створили.
Отже, по-перше, є потрібним для того, хто віддав себе на учительську службу, мати природне
покликання, тобто прихильність, і прийняти за основу, що він не заради плати або не з нестатку, але
для загального добра людства на важкій цій службі добровільно працювати бажає. Такий буде добрим
учителем і щасливими будуть його учні [5: 217-218].
Велику увагу приділяв обдарованості вчителя й І.Я. Франко, який вважав, що "бувають учителі з
природженим педагогічним талантом, які вміють під час уроків жити спільним життям усього класу,
забувати про себе, про свої власні турботи, радощі і тривоги. Кожен урок такого вчителя є
розширенням розумового кругозору учня, задоволенням його природної допитливості, розбудженої
попередніми успіхами, є насолодою, а не мукою" [6: 206-207].
На жаль, як зазначав М.І. Пирогов, "талановиті, проникливі і сумлінні вихователі зустрічаються
так само рідко, як і проникливі лікарі, талановиті художники й обдаровані законодавці. Число їх не
відповідає масі людей, що потребують виховання" [7: 210-211].
Видатний вітчизняний педагог К.Д. Ушинський відзначав, що вчитель повинен бути
високоосвіченою людиною з енциклопедичними знаннями, любити свою професію, бути завжди
зацікавленим в удосконаленні своєї майстерності, володіти педагогічним тактом. Йому важливо знати
свою справу, чітко уявляти мету педагогічної діяльності, мати високу практичну підготовку, володіти
методикою навчання і виховання, уміти викладати свої знання визначено і точно, бути не тільки
хорошим викладачем, але й не менш умілим вихователем. Пропонуючи проект учительської
семінарії, К.Д. Ушинський радив приймати до неї лише тих, у кому можна передбачити хороших
учителів [4: 162-172].
Багато розмірковував над проблемою педагогічного таланту А.С. Макаренко. Оцінюючи свою
особистість, Антон Семенович стверджував, що сам він "скоріше за все звичайний, середній педагог"
[8: 376], який своєю наполегливою працею спромігся досягти високого рівня педагогічної
майстерності. Більш того, на думку А.С. Макаренка, у розпорядженні школи завжди буде тільки
"середній вихователь, який володіє середніми здібностями, проте цікавиться наукою і літературою..."
[8: 335].
Що ж до питання про педагогічний талант, то А.С. Макаренко дотримувався думки про те, що не
можна покладатися тільки на випадкове розподілення талантів, яких до того ж ще й не так багато.
Крім того, чому повинна страждати дитина, яка потрапила до "не талановитого" вчителя? [8: 394395]. І, зрештою, коли стоїть питання про виховання десятків мільйонів дітей, навряд чи можна "у
цьому складному завданні покладатися тільки на добре серце, ентузіазм" [8: 335], педагогічний
талант... Антон Семенович був глибоко переконаний, що у такій ситуації має сенс вести мову тільки
про майстерність, тобто про дійсне знання виховного процесу, про виховні уміння. Він на своєму
особистому досвіді переконався, що "все вирішує майстерність, яка заснована на вмінні, на
кваліфікації" [8: 395].
Отже, складається думка, що А.С. Макаренко категорично заперечує саме існування такого
поняття як "педагогічний талант". Проте, якщо уважніше перечитати записи його численних виступів
перед педагогами, можна помітити, що іноді він все ж таки використовує слово "талант", особливо
коли йдеться про одного з найвідоміших його вихованців – педагога, розвідника, просто прекрасну
людину – Семена Калабаліна. "Чудова людина. Якщо про себе я кажу, що я майстер, а не талант, то
Карабанов перш за все справжній талант. Не майстер, а саме талант, якому підкорюються
найважчі…" [9: 3-4]. "Справжній талант..." Це чи не єдиний випадок, коли А.С. Макаренко,
надзвичайно вимогливий до себе (самовизначення "просто майстер" позбавлено будь-якого
позування) і до інших, коли справа стосується педагогічної діяльності, застосовує таку високу оцінку
[9: 3-4].
А.С. Макаренко вважав, що майстерність вихователя не є якимось особливим мистецтвом, яке
вимагало б таланту. На його думку, це спеціальність, якої необхідно навчати, як треба навчати лікаря
його мистецтву, як треба навчати музиканта. Видатний педагог стверджував, що кожна людина може
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бути лікарем, музикантом, педагогом, щоправда, одна – кращим, друга – гіршим. Антон Семенович
був переконаний, що якість фахівця залежить від якості його навчання [8: 377].
Офіційна радянська педагогіка погоджувалася з тим, що є вчителі, які володіють особливим
педагогічним талантом, учителі-самородки, такі вчителі, яких на всьому їхньому нелегкому шляху
супроводжує успіх у їх навчальній і виховній роботі. Вплив особистості таких учителів настільки
значний, що вони творять "педагогічні чудеса", доводячи навчально-виховну роботу до дуже
високого рівня.
Однак, справді талановитих учителів не так вже й багато. Як в інших сферах, так і в педагогічній
справі талант – рідкість. Талановитим кожен учитель може і не бути. Однак він може і повинен бути
майстром своєї справи. При цьому оволодінню педагогічною майстерністю сприяє наявність у
людини покликання до професії вчителя, яке виявляється в яскраво вираженій схильності й здатності
до педагогічної діяльності, до роботи з дітьми. Покликання це може проявитися ще в школі у бажанні
надавати товаришам допомогу в навчанні, у прагненні до роботи з молодшими дітьми. Головне ж, у
чому воно виявляється – це любов до дітей, бажання працювати з дітьми і заради дітей. Без цього
неможливо стати учителем, як неможливо опанувати по-справжньому педагогічною майстерністю
[10: 222-224].
І.Ф. Харламов зазначає, що педагогічна професія вимагає від людини певної схильності,
необхідних фізичних і психічних даних, а також відповідного особистісного розвитку. При цьому він
посилається на думку видатного російського хіміка Д.І. Мендєлєєва, який стверджував, що "до
педагогічної діяльності необхідно залучати як до справи морської чи лікарської… не тих, які лише
намагаються забезпечити своє життя, а тих, які відчувають до цієї справи свідоме покликання і
передбачають у ній своє задоволення, розуміючи загальну народну потребу" [11: 540]. Саме тому не
можна підготовку вчителя зводити лише до певної суми знань, умінь і практичного досвіду.
Необхідними вимогами є також схильність до роботи, наявність певних природних даних і моральних
якостей.
У сучасних наукових джерелах прийнято вважати, що педагогічний талант – найвищий ступінь
здібностей особистості, які забезпечують можливість найбільш успішного, творчого виконання
педагогічної діяльності. Як бачимо, ключове поняття тут – "здібності". У той же час поняття
"педагогічна кваліфікація" означає підготовленість особистості до педагогічної діяльності, тобто
наявність у неї спеціальних знань, умінь та навичок, що необхідні для здійснення цієї діяльності. Тут
ключовим словом є "підготовленість". Порівнюючи ці поняття, можна дійти висновку, що здібності
особистості як індивідуальні її особливості, які є умовою успішного здійснення вчительської роботи,
не можна звести тільки до знань, умінь на навичок, тобто таланту не можна навчити [1: 52-53].
Дійсно, прекрасним педагогом може стати той, чий педагогічний талант буде доповнено
спеціальною педагогічною освітою і буде розвинено у практичній педагогічній діяльності. Справжнім
педагогом може і не стати той, хто сподівається тільки на свій педагогічний талант або ж тільки на
отриману ним педагогічну освіту.
На думку академіка І.А. Зязюна [12: 4-5], який багато років присвятив проблемі формування
педагогічної майстерності у майбутніх учителів, не можна чекати закінчення вищого педагогічного
навчального закладу, щоб потім у практичній діяльності стати майстром. Потрібно саме у студентські
роки набувати професіоналізму. Потрібна щоденна і наполеглива праця над розвитком своїх
здібностей до педагогічної діяльності, формуванням професійної позиції, виховуванням уміння
спілкуватися з людьми, у процесі органічної взаємодії розв’язувати завдання навчання та виховання.
Тому поняття навчання у педагогічному навчальному закладі означає не лише засвоєння знань, а й
розвиток здібностей, формування професійних якостей і вмінь, що допоможуть настроїти особистість
як інструмент педагогічного впливу на взаємодію з дітьми, батьками, колегами. Така система
навчання складна і навчальними планами не завжди передбачена, проте сьогодні це найактуальніше
завдання педагогічного вузу [12: 4-5].
Суспільні тенденції гуманізації змісту, методів і форм педагогічного процесу, орієнтація на вияв
індивідуальності кожного учня ставлять високі вимоги до особистості педагога, розвитку його
творчого потенціалу. На сьогодні актуальності набувають такі зміни в організації професійної
підготовки майбутнього вчителя як:
ü розвиток організаційної структури педагогічної освіти за рахунок запровадження ступеневої
системи освіти, що дасть змогу забезпечити варіативність навчання (вибір різних освітніх та
професійних програм, спеціалізацій) і цим самим сприяти більш повній реалізації творчого
потенціалу особистості, зробить навчання більш гнучким, спроможним реагувати на зміни соціальних
процесів;
ü диференціація змісту загальнопедагогічної підготовки вчителя для різних груп студентів
протягом всього терміну навчання, що знаходить своє відображення у багатоваріантних навчальних
планах та програмах ВНЗ, кожний з яких самостійно визначає зміст професійної підготовки вчителів;
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ü індивідуалізація навчання, здійснення якої, на думку експертів, полягає у реалізації концепції
підготовки педагогів різних спеціальностей, спеціалізацій та профілів; навчання студентів за
індивідуальнимим програмами і планами; у розробці широкого кола освітньо-професійних програм;
ü технологізація процесу навчання;
ü запровадження нових методів, форм, засобів та технологій навчання студентів, адже
організаційно-методична гнучкість забезпечить студентам свободу вибору рівня освіти, спеціалізації
та профілю залежно від спрямованості особистості студента, його здібностей та можливостей
(обдарувань).
Отже, одним із провідних завдань вищого педагогічного навчального закладу є підтримка і
розвиток педагогічної обдарованості майбутнього вчителя, формування його педагогічної
майстерності. Сучасні дослідники, зокрема І.А. Зязюн, під майстерністю вчителя розуміють
найвищий рівень педагогічної діяльності як вияв творчої активності особистості педагога, а саме
комплекс властивостей особистості, що забезпечує самоорганізацію високого рівня професійної
діяльності на рефлексивній основі. До таких важливих властивостей належать гуманістична
спрямованість діяльності вчителя, його професійна компетентність, педагогічні здібності і
педагогічна техніка:
ü педагогічна майстерність у структурі особистості — це система, здатна до самоорганізації,
системоутворюючим чинником якої є гуманістична спрямованість;
ü фундаментом професійної майстерності є професійна компетентність (спрямованість і
професійні знання становлять ту основу високого професіоналізму в діяльності, яка забезпечує
цілісність системи, що самоорганізується);
ü педагогічні здібності забезпечують швидкість самовдосконалення;
ü техніка, що спирається на знання і здібності, дає змогу виявити внутрішній потенціал
учителя, гармонізуючи структуру педагогічної діяльності.
Усі складники педагогічної майстерності взаємопов'язані, їм властивий саморозвиток, а не лише
зростання під впливом зовнішніх чинників. Отже, щоб учитель діяв творчо, самостійно він повинен
мати певну внутрішню опору, певні властивості, риси, розвиток яких забезпечить професійний
саморозвиток педагога.
Ефективність професійної підготовки педагогічно обдарованих майбутніх учителів суттєво
залежить від організаційних форм навчальної роботи, які дозволяють розвивати спеціальні здібності,
формувати мотивацію (спрямованість) до педагогічної діяльності, стимулювати креативність
мислення. Робота з обдарованими студентами вимагає належної змістової наповненості занять,
зорієнтованої на новизну інформації та різноманітні види пошукової, аналітичної, розвивальної,
творчої діяльності. Сучасний вищий педагогічний навчальний заклад володіє цілою системою
організаційних форм навчальної діяльності студентів, серед яких є як традиційні, так і інноваційні:
лекція, семінар, лабораторний практикум, індивідуальні та групові консультації, колоквіуми, ділові
ігри, навчальні конференції, конкурси педагогічної майстерності, олімпіади тощо. Проте серед
методів навчання педагогічно обдарованих студентів мають переважати самостійна робота,
пошуковий і дослідницький підходи до засвоєння знань, умінь та навичок. Контроль за їх навчанням
повинен стимулювати поглиблене вивчення, систематизацію, класифікацію навчального матеріалу,
перенесення знань у нові ситуації, розвиток творчих елементів у їх навчанні.
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Антонова Е.Е. Особенности профессиональной подготовки
педагогически одаренных студентов в контексте идей А.С. Макаренко.
В статье проанализированы подходы А.С. Макаренко и других выдающихся педагогов к проблеме
подготовки педагогически одаренного будущего учителя, определена сущность педагогического
таланта и одаренности учителя как отдельного вида профессиональной одаренности. Предложены
пути усовершенствования процесса профессиональной подготовки педагогически одаренного
будущего учителя
Antonova O.Ye. Features of Professional Preparation of the Pedagogical Gifted Students
in the Context of A.S. Makarenko Ideas.
In the article the approaches of A.S. Makarenko and other prominent teachers to the problem of preparation
of the pedagogical gifted future teacher, are analysed essence of pedagogical talent and gift of teacher is
defined as a separate type of professional gift. The ways of improvement of process of professional
preparation of the pedagogical gifted future teacher are offered.
.
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ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ
ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Демократизація суспільного буття зумовлює актуальність гендерних досліджень, які мають
сприяти розв’язанню проблем, що пов’язані із нерівністю статей у суспільстві. Вони позначаються і
на стані розвитку економіки держави, і на її політиці, освіті, зокрема у вищій школі. Однак, попри
значні наукові напрацювання з проблем ґендерного характеру, не існує системних досліджень щодо
виявлення їх у ВНЗ. Аналіз штатних формулярів має сприяти виявленню і усвідомленню подібних
проблем, а згодом пошуку шляхів для їх розв’язання.
Складовою демократичних перетворень, що відбуваються в Україні, прагнення держави увійти в
європейський освітній простір стає рух до гендерної рівності. Історико-філософські передумови його
виникнення сягають в античну давнину, проте активна фаза усвідомлення необхідності дієвих заходів
щодо розв’язання проблем гендеру збігається із другою половиною ХХ століття. Саме у цей час
зазначене питання стає важливим чинником розвитку демократичного поступу, розпочинаються
міждисциплінарні дослідження цієї галузі суспільного життя.
У свій час Україною були підписані численні міжнародні угоди, які підтвердили намір розв’язати
гендерні проблеми, що мають тривалу історію та відображають соціально-економічні особливості
розвитку суспільства в цілому і українського зокрема. Тому цілком логічною є поява і досліджень
гендерних особливостей розвитку освіти, пошук шляхів розв’язання низки проблем через втілення у
навчальні плани закладів освіти курсів з гендерної проблематики та їх методичне забезпечення,
організацію гендерно спрямованої виховної роботи тощо.
Дослідженням означеної вище проблеми займалися такі науковці, як: Т. Говорун, О. Кікінежді,
Л. Карамушка, Н. Чухим, Т. Мельник, І. Головашенко, Л. Малес, С. Оксамитна, О. Маланчук-Рибак,
М. Скорик, О. Луценок, Л. Смоляр П. Горностай, І. Лебединська, І. Бондаревська, Л. Усанова,
А. Фурман, Т. Надвинична, Т. Свида, О. Цокур, І. Іванова, Н. Стрельчук, Н. Дерій, Т. Дороніна та ін.
Проте робіт, у яких досліджуються гендерні особливості організації навчально-виховної
діяльності у ВНЗ, зокрема кадрової політики закладів освіти, поки небагато. Здебільшого вони мають
загальний характер, а стосовно вищої школи містять відомості про перевагу чисельності жінок серед
викладачів ВНЗ, хоча серед керівного складу навчальних закладів переважають чоловіки [1].
Подібна інформація недостатньо відтворює гендерні особливості організації діяльності
навчальних закладів, а лише констатує її стан. Тому, на нашу думку, системний підхід до дослідження
різних його аспектів у ВНЗ є досить актуальною науковою проблемою. Усвідомлення наявності
гендерних проблем у кадрових питаннях функціонування ВНЗ є одним із кроків на шляху до
гендерної рівності.
Актуальність і недостатня розробленість означеної вище проблеми зумовили мету наведеної статті
– дослідження гендерних особливостей кадрової політики Вінницького державного аграрного
університету (ВДАУ). Роботу виконано у межах програми досліджень Вінницького освітнього
гендерного центру. Задля цього було проаналізовано штатні формуляри ВДАУ за 1999, 2002 та
2005 роки.
Робота із документацією зумовила необхідність групування даних. Для зручності аналізу ми
розподілили відомості про співробітників університету, по-перше, поклавши в основу їх посади – з
науковим ступенем і без нього. Важливим для організації дослідження було виокремлення груп жінок
і чоловіків серед співробітників університету, що займаються викладацькою діяльністю, а також
розподіл тих, хто займається викладацькою діяльністю за віковими категоріями, що мають
відмінність у п’ять років. Аналізу піддалися також і відомості про керівний склад ВДАУ як вищої, так
і середньої ланок.
У таблиці 1 наведено дані щодо співвідношення чоловіків та жінок, які у 1999, 2002 та 2005 роках
працювали на посадах асистентів та старших викладачів (без наукового ступеня) та з науковим
ступенем кандидата та доктора наук.
Привертає увагу те, що серед асистентів, які працювали у ВДАУ в період, що розглядається,
переважали жінки, при чому у 1999 році їх було на 21,2% більше, ніж чоловіків, у 2002 – на 10,0%, а у
2005 – на 15,8%. Що ж стосується різниці у показниках серед тих, хто працював на посаді старшого
викладача, то вони становлять у 1999 році – 31,4% на користь чоловіків, у 2002 – 13,6%, але вже на
користь жінок та у 2005 – 11,8% також на користь жінок. Це дає нам підстави стверджувати, що серед
викладачів без наукового ступеня, які працювали у ВДАУ в період з 1999 по 2002 рр., відбулися
значні зміни, що виявилися у кількісному зростанні жінок на посаді старшого викладача. Разом із тим
© Герасимова І.Г., 2008
31

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 38. Педагогічні науки

найнижчі за оплатою праці посади асистентів, за одного і того самого рівня освіти, традиційно
обіймають жінки.
Дані, що наведено у таблиці 2, дозволяють з’ясувати вікові особливості тих, хто працював на
посаді асистента та старшого викладача, відповідно у 1999, 2002 та 2005 роках.

Рік
1999
2002
2005

Таблиця 1.
Співвідношення жінок і чоловіків на посадах старшого викладача та асистента
(без наукового ступеня) та з науковим ступенем кандидата та доктора наук
Асистенти
Старші викладачі
Кандидати наук
Доктори наук
чоловіки
жінки
чоловіки
жінки
чоловіки
жінки
чоловіки
Жінки
39,4%
60,6%
65,7%
34,3%
66,1%
33,9%
100%
45,0%
55,0%
43,2%
56,8%
64,0%
36,0%
100%
42,1%
57,9%
44,1%
55,9%
61,5%
38,5%
97,3%
3,0%

Таблиця 2.
Співвідношення жінок і чоловіків без наукового ступеня на посаді старшого викладача
та асистента з 1999 по 2005 роки
Вікова
1999
2002
2005
катего
ст. вик.
асистент
ст. вик.
асистент
ст. вик.
Асистент
рія
ч%
ж%
ч%
ж%
ч%
ж%
ч%
ж%
ч%
ж%
ч%
ж%
20-25
10,8
7,0
4,0
20,3
25,0
18,2
16,0
26-30
13,5
19,2
10,5
30,5
23,6
23,1
40,3
17,7
31-35
8,7
32,5
26,3
20,0
18,7
11,1
3,8
9,1
9,0
16,1
36-40
17,4
8,3
21,6
21,1
36,8
24,0
20,3
15,3
15,4
12,1
13,0
16,1
41-45
21,7
8,3
5,4
8,8
15,8
8,0
5,1
8,3
19,3
39,4
7,8
6,6
46-50
17,4
25,0
8,1
10,5
10,5
12,0
1,7
9,7
19,3
12,1
3,8
2,8
51-55
4,3
33,4
3,5
5,3
20,0
3,4
5,6
3,8
18,2
1,3
1,9
56-60
26,2
8,3
1,8
15,8
4,0
7,7
6,1
1,3
1,9
61-65
4,3
16,7
2,7
1,8
5,3
8,0
1,4
3,8
66-70
2,7
3,8
3,0
0,9
71-75
1,3
На підставі наведених даних ми маємо можливість відзначити динаміку чисельності чоловіків, які
працювали на посаді асистента у 1999 році. Вона зростає від віку 20-25 років до віку 26-30 на 2,7% і
суттєво збільшується до віку 31-35 років – на 19,0%. Після цього вікового періоду розпочинається
зменшення – спочатку на 10,9% у віці 36-40, а в наступні вікові проміжки серед асистентів чоловіків
стає значно менше.
У 2002 році простежується аналогічна тенденція, хоча найбільш продуктивний для чоловіківасистентів вік зменшується, у середньому на п’ять років. Але спостерігається і певна відмінність, яка
полягає у тому, що у віці 46-50 років у 1999 році працювали асистентами 8,1% чоловіків, а у 2002 році
їх стало менше на 6,4%.
У 2005 році зазначена тенденція виявляється ще яскравіше. Понад 40% чоловіків працювали на
посаді асистента у віці 26-30 років – це більше ніж удвічі у порівнянні із віком 20-25 років. Згодом
відбувається помітне зменшення чисельності чоловіків, які працюють на посаді асистента, їх кількість
зменшується у віковій категорії 31-35 років на 31,3%, у віці 36-40 відносно 26-30 років – на 27,3%, а
потім значно менше.
За нашими спостереженнями, у 1999 році серед тих викладачів, хто досягнув пенсійного віку і
працював на посаді асистента чоловіків, не було, так само у 2002 році, а у 2005 – лише 1,3%.
Розглянемо ситуацію стосовно жінок. Нагадаємо, що абсолютна кількість жінок, які працювали на
посаді асистента у ВДАУ, є значно більшою, ніж чоловіків. Проте їх розподіл за віковими
категоріями є загалом рівномірним як у бік збільшення, так і в бік зменшення. Чисельність жінокасистентів у віці 20-25 років у 1999 році є меншою, ніж чисельність чоловіків. Це свідчить про те, що
при прийнятті на посаду асистента перевага надавалася саме чоловікам. Збільшення кількості жінок
на посаді асистента триває поступово і досягає максимуму у віковій категорії 31-35 років, після цього
простежується, як і в чоловіків, тенденція до зменшення чисельності, але відбувається вона повільно.
У 2002 році ми бачимо дещо іншу ситуацію. Відсоток жінок, які розпочинали свою професійну
кар’єру на посаді асистента, є найбільшим у віці 20-25 років, а після цього, при переході від однієї
вікової категорії до іншої, простежується поступове зменшення чисельності жінок, які працювали на
цій посаді. Але знову ж, як і у 1999 році, це зменшення було більш помірним, аніж серед чоловіків.
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Дані стосовно 2005 року демонструють значно помірні показники стосовно жінок. Проте
необхідно відзначити, що у 1999 році у віці 51-55 років серед асистентів чоловіків уже не зустрічаємо,
їх було лише 3,4% у 2002 році. І в 2005 році серед тих, хто досягнув пенсійного віку, був незначний
відсоток чоловіків. Що ж стосується жінок, то у 1999 році вікової категорії, яка збігається із виходом
на пенсію, досягають 3,5% жінок, їх у 2002 році вже 5,6% і у 2005 – 1,9%. Це означає, що з поміж
жінок з посади асистентів на пенсію йде значно більша кількість осіб, ніж серед чоловіків. До того ж
після досягнення пенсійного віку можливість працювати є більшою для чоловіків. У 1999 році 5,4%
від працюючих на цій посаді чоловіків були пенсіонерами, серед жінок їх усього 3,6%. У 2002 році ми
спостерігаємо зміни у кадровій політиці ВНЗ, на відміну від кількості осіб у віковій категорії, яка
збігається з досягненням пенсійного віку, жінок 5,6%, а чоловіків немає зовсім. Згодом, у 2005 році,
вікової категорії, яка збігається із пенсійним віком, досягають 1,9% тих жінок, які працюють на
посаді асистента і 1,3% чоловіків. Можливість роботи для пенсіонерів жіночої статі на посаді
асистента хоча і незначно, проте збільшується – їх у 2005 році 2,8%, а серед чоловіків 2,6%.
Ми вже відзначали, що за період, який аналізується, відбулися позитивні зміни для жінок стосовно
можливості стати старшими викладачами у ВДАУ. Дані, які розміщено у таблиці 2, дозволяють
зробити більш ретельний аналіз.
У 1999 році, починаючи із вікової категорії 31-35 років, простежується збільшення кількості
чоловіків, які працювали на посаді старшого викладача. Якщо у цьому віці старших викладачів серед
чоловіків ще небагато, то до віку 41-45 років відбувається поступове зростання кількості. До вікового
проміжку 41-45 років серед чоловіків уже 47,8% тих, хто обіймає посаду старшого викладача. У
віковий період 46-50 років спостерігається зменшення кількості викладачів, які працюють на цій
посаді, але воно незначне на – 4,3%, однак різке зменшення відсотка старших викладачів серед
чоловіків, які працюють на цій посаді, спостерігається у віковій категорії 51-55 років, проте різко
зростає у передпенсійний вік, – на 21,9%. Відсоток старших викладачів, які працюють в університеті
після виходу на пенсію, становить 4,3%.
Що ж стосується жінок, які працювали на посаді старшого викладача у 1999 році, то бачимо дещо
іншу тенденцію. По-перше, жінки на цій посаді з’являються у наступній, у порівнянні з чоловіками,
віковій категорії, а саме у віці 36-40 років. На тому ж самому рівні (8,3%) вони представлені і в
наступній віковій категорії. Поступове збільшення на 16,7% відбувається у віці 46-50 років, і в
передпенсійний вік старшими викладачами працюють 33,4% жінок. Необхідно зазначити, що до
передпенсійної вікової категорії серед чоловіків старшими викладачами працюють 95,7% осіб, а серед
жінок ця частка дорівнює 75,0%, тобто значно менше. Решта жінок працюють на посаді старшого
викладача після виходу на пенсію. Простежується тенденція щодо припинення можливості
працювати викладачам вікової категорії 61-65 років, які досягли пенсійного віку і не мають наукового
ступеня.
У 2002 році ситуація, що складається, не відрізняється суттєво. Але зміни, хоч і незначні, все ж є.
Перш за все, слід відзначити, що зменшився вік, коли викладачі мали можливість кар’єрного
зростання – 4,0% жінок стали старшими викладачами до 26 років, проте 10,5% чоловіків стали ними у
віці 26-30 років. У наступній віковій категорії бачимо певний "стрибок" серед жінок, які працювали
на цій посаді, – 20,0%, однак він компенсується значним зростанням відсотка старших викладачів
серед чоловіків, які перебувають у віковій категорії 36-40 років. Загальна сума частки викладачів
серед чоловіків, які працювали на посаді старшого викладача, у цій віковій категорії становить 47,3%,
а серед жінок 44,4%. Тобто ймовірність кар’єрного зростання для чоловіків залишається більшою.
Починаючи з вікового проміжку 41-45 років бачимо, що динаміка змін серед жінок, які обіймають
посаду старшого викладача, є більш стрімкою у бік зменшення, ніж для чоловіків. У проміжок 10
років відсоток чоловіків, які працюють на посаді старшого викладача, становить 26,3%, а серед жінок
– 20,0%. Наступна вікова категорія є передпенсійною для жінок – тенденційним є традиційне
зростання частки працівників на посаді, що розглядається. Для чоловіків віковий проміжок 51-60
років є хоч і не у значній мірі, але все ж більш динамічним, ніж для жінок. Різниця чоловіків, які у цей
період працювали на посаді старшого викладача, становить на 1,1% більше. Як і у 1999 році, серед
тих, хто працював в університеті на посаді старшого викладача після виходу на пенсію, – 12,0% жінок
і 5,3% чоловіків. І знову бачимо, що можливість працювати для викладачів без наукового ступеня
завершується у віці 61-65 років.
Дані, які дають змогу проаналізувати гендерні особливості кадрової політики ВДАУ стосовно тих,
хто працював на посаді старшого викладача у 2005 році, є найбільш яскравими. По-перше, кількість
чоловіків, які починали працювати на зазначеній посаді у віці 26-30 років, уже значно перевищує
кількість жінок, бо вони з’являються на ній посаді у наступний віковий період, тобто у віці 31-35
років. До цього часу старших викладачів серед чоловіків працюють 26,9%, у той час, як з-поміж
жінок усього 9,1%. Поступове зростання чисельності старших викладачів серед жінок у наступні 10
років призводить до того, що до віку 41-45 років цю посаду обіймають вже 36,4% жінок і 61,6%
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чоловіків. У наступне десятиліття динаміка змін серед жінок-старших викладачів є більш помірною,
ніж у попередні роки, що розглядалися. Спостерігається вже традиційне їх збільшення у
передпенсійний віковий проміжок – на 20,0%, що разом із попереднім періодом становить 32,0%. У
той час, як у віковий проміжок з 46-60 років старшими викладачами працював майже такий самий
відсоток чоловіків.
Аналізуючи показники 2005 року і порівнюючи з попередніми, звертаємо увагу на те, що саме у
цьому році вік працівників, що вже вийшли на пенсію, збільшився для чоловіків до 71-75 років, а для
жінок він є меншим – 66-70 років. Слід зазначити, що більшою є і частка чоловіків, що працюють,
вона становить 3,8% серед старших викладачів і 1,3% серед асистентів, у той час як 3,0% жінок мали
можливість працювати на посаді старшого викладача і 0,9% – на посаді асистента.
Наступним етапом нашої роботи став аналіз співвідношення жінок і чоловіків, які мали науковий
ступінь кандидата і доктора наук.
Дані таблиці 1 дають можливість відзначити, що за роки, які проаналізовано, чисельність
кандидатів наук серед жінок збільшилася у 2005 році на 4,6%, хоча аграрний університет залишається
у науковому плані "чоловічим".
У таблиці 3 наведено дані, які відображають співвідношення чоловіків і жінок з науковим
ступенем кандидата та доктора наук у 1999, 2002 та 2005 роках.
Нашу увагу привертає те, що у 1999 році у віці 26-30 років кандидатів наук серед жінок було на
4,0% більше, ніж серед чоловіків, ця різниця у наступному віковому проміжку стає ще більшою –
14,6%, вона також залишається значною у віці 36-40 років і становить 11,8% і у віці 41-45 серед жінок
на 2,3% кандидатів наук більше, ніж серед чоловіків. Цікаво, що у наступному віковому проміжку
серед жінок кандидатів наук не було, а в наступних вікових проміжках спостерігається зворотна
тенденція – чоловіків стає більше. Їх серед кандидатів наук у віці 51-55 років більше на 7,1%, у віці
56-60 років – на 5,9%. Необхідно зазначити, що після виходу на пенсію, а для жінок цей вік становить
55 років, їх працює на 4,4% менше, ніж чоловіків у віці 61-65. Взагалі цей віковий проміжок
характеризується тим, що чоловіків, які належать до нього, серед працівників більше, ніж жінок на
9,8%. До того ж бачимо, що чоловіки-кандидати наук мають можливість працювати до досягнення
віку 71-75 років, у той час як для жінок він завершується у віці 66-70.
Таблиця 3.
Співвідношення жінок і чоловіків із науковим ступенем кандидата та доктора наук
у 1999, 2002 та 2005 роках
Вікова
1999
2002
2005
категорія
д.н
к.н.
д.н
к.н.
д.н
к.н.
ч,%
ж,% ч,%
ж,% ч,%
ж,% ч,%
ж,% ч,%
ж,% ч,%
ж,%
26-30
1,4
5,4
4,9
6,9
5,1
12,2
31-35
9,7
24,3
3,9
19,0
5,0
12,2
36-40
12,5 24,3
6,5
16,5 31,1
10,2 24,3
41-45
6,2
16,7 19,0
3,2
13,6 17,2 6,3
15,2 24,3
46-50
12,6
6,9
3,2
15,5
8,6
6,3
12,7 9,5
51-55
6,2
12,5
5,4
12,9
8,7
1,7
14,4 4,1
56-60
50,0
16,7 10,8
9,7
13,6
6,9
15,6
10,2 4,0
61-65
15,0
15,2
5,4
45,2
12,6
5,2
18,7 100
13,6 6,8
66-70
4,2
5,4
16,1
6,8
1,7
43,7
8,5
1,3
71-75
4,2
3,2
2,9
1,7
9,4
3,4
1,3
76-80
1,0
0,8
Наступного року – 2002, відтворюється тенденція, яка у значній мірі повторює 1999 рік, але з
певними змінами. Перш за все, бачимо аналогічну ситуацію стосовно випереджання чисельності зпоміж жінок тих, які отримали науковий ступінь кандидата наук у більш ранньому віці, ніж чоловіки,
хоча слід відзначити, що взагалі вік кандидатів наук стає молодшим. У порівнянні з 1999 роком
кандидатів наук серед чоловіків у віці 26-30 років стає на 3,5% більше, а серед жінок на 1,5%. Проте
різниця між чоловіками і жінками, що здобули науковий ступінь у цьому віці, становить 5,0%, тобто
на 1,0% більше ніж у 1999 році. У віці 31-35 років ця різниця вже становить 15,1%, у 36-40 – 14,6%, у
41-45 років вона становить 3,6% на користь жінок. Але вікова категорія 46-50 років стає певною
межею, після якої кандидатів наук серед жінок стає менше, зокрема значно менше, ніж серед
чоловіків, хоча їх цього віку у 1999 році не було зовсім. У 2002 році у віковий проміжок, про який іде
мова жінок, серед кандидатів наук менше, ніж серед чоловіків на 7,0%, у віці 56-60 на 6,7%. Бачимо
також і те, що після виходу на пенсію можливість працювати здебільшого мають чоловіки-кандидати
наук, ніж жінки. Ця різниця становить 5,7%, відмінність між жінками у віковій категорії 56-60 і
чоловіками – 61-65 років. Із досягненням більш старшого віку чисельність працюючих жінок серед
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кандидатів наук стрімко падає у порівнянні із чоловіками. У віці 61-65 – більше ніж у два рази, у віці
66-70 років – у чотири. У віці 71-75 років кандидатів наук, що працюють, серед чоловіків на 1,2%
більше, ніж серед жінок, бачимо також чоловіків серед тих, хто досягнув вікового проміжку 76-80
років.
Дані, що відображають ситуацію, яка склалася у співвідношенні чоловіків і жінок, серед
кандидатів наук у 2005 році стає ще більш контрастною. Бачимо, що чисельність жінок-кандидатів
наук перевищує чисельність чоловіків більше, ніж у два рази, майже у тій самій мірі їх більше й у віці
31-35 років. У віці 36-40 років кандидатів наук серед жінок уже майже у два з половиною рази
більше, ніж з-поміж чоловіків. І знову у віці 46-50 років бачимо збільшення у співвідношенні
чоловіків і жінок – перших – на 3,2%, а у віці 51-55 років вже на 10,3%, у наступний віковий
проміжок ця різниця становить 6,2%. І знову бачимо, що жінок, які досягли пенсійного віку, працює у
два з половиною рази менше, ніж чоловіків (4,0% і 13,6%). Чисельність працюючих серед кандидатів
наук-чоловіків уже значно перевищує чисельність кандидатів наук-жінок, які працюють у віці 66-70
років, більше ніж у шість з половиною разів, значну відмінність бачимо серед чоловіків і жінок у
наступній віковій категорії. Отже саме чоловіки мають можливість працювати у віці 76-80 років, хоча
їх чисельність і не є суттєвою.
Розгляд даних, що відображають ситуацію, яка склалася серед докторів наук, а їх у 1999 та 2002
роках представлено лише чоловіками, дозволяє відзначити досить загрозливу тенденцію. Вона
полягає у тому, що вік докторів наук, які працюють у ВДАУ, стає дедалі старшим. Якщо у 1999 році
найбільша чисельність докторів наук припадає на віковий проміжок 56-60 років – 50%, то у 2002 вже
на 61-65 – 45,2%, а у 2005 на 66-70 років – 43,7%. Збільшується також і чисельність докторів наук
серед тих, хто досягнув і дещо старшого віку. Якщо у 1999 році після виходу на пенсію працювало
25,5% чоловіків, то у 2002 році їх стає вже 64,5%, а у 2005 році – 71,8%. Слід зазначити, що і вік
єдиної жінки доктора наук, яка працювала у 2005 році у ВДАУ, є також пенсійним. Усе це свідчить
про динамічне "старіння" наукових кадрів в університеті.
У таблиці 4 наведено дані, які відображають співвідношення чоловіків і жінок серед керівників
ВДАУ вищої і середньої ланки. До вищої ланки керівництва нами віднесено ректора, проректорів та
деканів університету, а до середньої – завідувачів кафедр.
Простежується досить стійка динаміка щодо збільшення чисельності жінок серед керівництва як
вищої, так і середньої ланки. І хоча у 2005 році у порівнянні із 2002 роком жінок серед керівників
вищої ланки стало менше, все ж відносно 1999 року ситуація покращилася. У середньому за три роки,
що підлягають аналізу, жінок серед керівників цієї ланки 14,5%. Що ж стосується керівників
середньої ланки, то бачимо вже суттєві зміни. Вони полягають у поступовому збільшенні чисельності
жінок серед завідувачів кафедр. Якщо у 1999 році їх було усього 8%, то бачимо збільшення більше
ніж у два рази у 2002, і на 13,9% – у 2005 році.
Таблиця 4.
Співвідношення чоловіків і жінок серед керівництва ВДАУ
Рік
Вища ланка
Середня ланка
чоловіки
жінки
чоловіки
Жінки
1999
92,9%
7,1%
92,0%
8,0%
2002
80,0%
20,0%
80,6%
19,4%
2005
84,6%
15,4%
66,7%
33,3%
Здійснений аналіз дає змогу зробити висновки про існування гендерного дисбалансу кадрової
політики ВДАУ. Він виявляється у тому, що жінки виконують переважно асистентське навантаження,
хоча у порівнянні із ними чоловіки мають більше шансів розпочати кар’єру на цій посаді у більш
ранньому віці. Про це свідчить їхня значна частка серед працюючих чоловіків на посаді асистентів.
Проте попри незначну тенденцію збільшення чоловіків серед працівників на посаді асистентів
спостерігається зменшення їх чисельності серед тих, хто обіймає посаду старшого викладача. Разом із
тим для чоловіків можливість зробити цей кар’єрний крок настає раніше, ніж для жінок, а це
відбивається на рівні заробітної плати за умов однакової професійної кваліфікації.
Необхідно відзначити і збільшення жінок-кандидатів наук серед працівників ВДАУ. Проте маємо
відзначити, що жінки набувають наукового ступеня у більш ранньому віці, разом із тим серед тих, хто
працює після досягнення пенсійного віку їх менше. Це важко пояснити об’єктивними особливостями,
якщо взяти до уваги, що тривалість життя жінок в Україні перевищує тривалість життя чоловіків, у
середньому на 10 років [2].
Гендерна особливість кадрової політики виявляється також і у тому, що серед докторів наук, які
працюють у ВДАУ, жінка з’являється у 2005 році і то у після пенсійному віці. Постає цілком логічне
запитання: чому з огляду на збільшення чисельності серед жінок кандидатів наук, вони не роблять
подальшої наукової кар’єри. Хоча те, що вік докторів наук у ВДАУ стає старшим і серед чоловіків
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можна пояснити загальною несприятливою ситуацією для наукової діяльності, яка відбиває
соціально-економічну ситуацію в країні. Проте майже відсутність серед науковців цього рівня жінок
– негативна тенденція, що має у тому числі і гендерне підґрунтя.
Проведене дослідження не може претендувати на те, що його результати є остаточними.
Необхідною умовою виявлення гендерного аспекту кадрової політики ВДАУ є його порівняння з
іншими навчальними закладами, що ми і маємо намір зробити у подальшій роботі.
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Герасимова И.Г. Гендерный анализ кадровой политики
Винницкого государственного аграрного университета.
Демократизация общественного бытия предопределяет актуальность гендерних исследований,
которые должны содействовать решению проблем, связанных с неравенством полов в обществе.
Они сказываются и на состоянии развития экономики государства, и на его политике, образовании,
в частности в высшей школе. Однако, несмотря на значительные научные наработки по проблемам
гендерного характера, не существует системных исследований относительно выявления их в ВНЗ.
Анализ штатных формуляров может содействовать выявлению и осознанию подобных проблем, а со
временем поиска путей для их решения.
Herasymova I.H. The Gender Analysis of the Vinnitsa State Agrarian University Staff Policy.
The democratization of society's existence conditions the topicality of gender researches which are supposed
to favor the solution of problems connected with the social sex inequality in the society. They mark on the
state of country's economics development, its politics and education, especially in high school. But despite
the huge number of scientific research in the sphere of gender problems there is no any system investigation
on their exposing in higher education establishments. The analysis of staff lists should favor the exposing and
realizing of such problems and the following search of the ways of their solution.
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РОЛЬ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАХОДІВ У ЗМІЦНЕННІ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ УКРАЇНИ У 20-30-Х РР. ХХ СТ.
У статті зроблено аналіз таких фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня учнів
загальноосвітніх шкіл України в 20-30-ті рр. ХХ століття як гігієнічна гімнастика до занять, ігри
та фізичні вправи на перервах, фізкультхвилинки та ін. Визначено також їх роль у зміцненні здоров’я
школярів та вплив на становлення шкільної системи фізичного виховання.
Стан здоров’я української нації зумовлює необхідність детального вивчення та узагальнення
кращого вітчизняного досвіду фізичного виховання. Певна система фізичного виховання у
загальноосвітніх школах була створена в Україні за радянських часів. Однією із складових частин цієї
системи були фізкультурно-оздоровчі заходи у режимі шкільного дня, а тому мета статті полягає у
вивченні ролі гігієнічної гімнастики до занять, фізичних вправ та ігор на перервах, фізкультхвилинок
у зміцненні здоров’я школярів у 20-30-х роках ХХ сторіччя. На початку 30-х років, після введення
Всесоюзного фізкультурного комплексу ГПО урок фізичної культури утвердився як основна
організаційна форма фізичного виховання в загальноосвітніх школах України. Але, окрім нього, до
системи форм організації фізичного виховання школярів у 20-30-ті рр. входили: фізкультурнооздоровча діяльність у режимі шкільного дня, позакласна та позашкільна спортивно-масова робота.
Уроки були лише початком усієї складної системи, яка передбачала заняття протягом шкільного
дня, а також позакласну та позашкільну діяльність. Підвищення результативності системи фізичного
виховання у школах 20-30-х років значною мірою залежало від правильної організації всіх
розвиваючих заходів. При плануванні вони мали бути пов’язані за змістом з уроками фізичної
культури, сприяти засвоєнню навчального матеріалу, передбаченого програмою. Таким чином, усі
форми фізичного виховання об’єднувалися спільною метою і завданнями. Кожна з них, сприяючи
розв’язанню загальних завдань, вирішувала свої специфічні. Ось чому для оптимального розв’язання
всіх завдань фізичного виховання в семирічках практикувалися різноманітні форми занять,
запроваджувались фізкультурно-оздоровчі заходи у режимі дня школярів.
Фізичне виховання школярів, як вважали педагоги пожовтневих років, залежало від багатьох
факторів, серед яких суттєву роль відігравали правильна організація всього режиму життя в школі та
вдома, раціональне чергування праці та відпочинку, раціональне харчування, дотримання гігієнічних
вимог, систематичне загартування організму природними факторами, кваліфіковані заняття
фізичними вправами у режимі навчального часу.
Фізкультурно-оздоровча діяльність у режимі навчального дня в загальноосвітніх школах
досліджуваного періоду здійснювалася у вигляді гімнастики до занять, фізкультурних хвилин під час
уроків, ігор та фізичних вправ на перервах; нарешті, в розпорядженні фізкультурного активу школи
був ще резерв у вигляді так званих "порожніх" уроків, коли за певних причин відмінялися заняття в
класі [1: 195].
Оскільки на початку 20-х років проблема гігієнізації процесу виховання та навчання була надто
актуальною, виникало питання про те, яким чином через фізкультуру оздоровити шкільний побут, як
покращити здоров’я учнів при наявності двох, а подекуди й одного уроку фізкультури на тиждень, як
щоденно боротися з професійними вадами та як виховати здорове покоління. У педколективах шкілсемирічок розуміли, що одна, в кращому випадку дві години, які припадали на фізичне виховання
згідно з навчальним планом, звичайно, не могли забезпечити реабілітацію дитячого організму, що
розвивається в умовах скутості тривалим сидінням за партою. А тому виникла ідея "фізкультуризації"
школи. За цією ідеєю, фізкультурно-оздоровча діяльність мала пронизувати усі сфери життя
семирічок, мати величезне значення в загальному режимі учня, доповнювати й частково
компенсувати відсутність щоденних занять з фізичної культури в школі [2: 29].
Найбільш популярними серед фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня
школярів 20-х років була гігієнічна гімнастика до занять, більш відома як "зарядка". Гімнастику до
занять не слід ототожнювати з ранковою гігієнічною гімнастикою. Це різні форми занять фізичними
вправами, вони не можуть замінювати одна одну. Ранкову гімнастику учні виконують вдома після
пробудження. Гімнастика до уроків, як відомо, проводиться в школі.
Гімнастика до занять проводилася перед уроками і мала на меті: організацію учнів на початку
навчального дня, попередження викривлення постави, підвищення працездатності учнів на перших
уроках, загартування організму та залучення школярів до систематичних занять фізичними вправами.
Проведення зарядки перед уроками було доцільним ще й з огляду на те, що навіть наприкінці 20-х
років у багатьох міських та сільських школах уроки фізкультури не проводилися. У міських школах –
© Крук М.З., 2008
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через відсутність місць для занять (зали, майданчики); а в сільських, крім того, через відсутність
дипломованих спеціалістів з фізичної культури.
Щодо проведення зарядки, то у спеціалістів існували різні точки зору. Сутність проведення
гімнастики до занять зводилася до наступного: всі учні збиралися у дворі школи або спортивному залі
чи коридорі, де протягом 10-15 хвилин виконували під керівництвом інструктора комплекс вправ,
який складався з типових підготовчих вправ (які зазвичай входили до першої частини уроку за
шведською системою і виконувалися без гімнастичних приладів). Сюди входили рухи шиї, рук, ніг,
тулуба та дихальні вправи. Після виконання гімнастичних вправ учні заходили до своїх класних
кімнат.
Така зарядка, на думку спеціалістів з фізичного виховання, мала як свої позитивні, так і негативні
наслідки. З одного боку, "колективне виконання вправ, організований початок шкільного дня,
дисциплінуюче начало шикування вирішувало проблему спізнень на уроки", оскільки, як писав
журнал "Фізкультура і спорт", "як в першому концентрі, так і в другому діти із задоволенням
поспішають на зарядку" [3: 4]. Але, з іншого боку, її оздоровча цінність була незначною, оскільки
необхідність проведення однакових для всіх вправ без урахування статевих та вікових особливостей
школярів і неможливість простежити за точністю виконання вправ суттєво знижувало гігієнічний
ефект зарядки. До того ж, зменшувався час сну школярів, оскільки вони були змушені збиратися до
школи на півгодини раніше. Під сумнів ставилася взагалі доцільність проведення зарядки, оскільки,
як вважала частина фахівців, учні отримували достатнє навантаження під час дороги від дому до
школи. Крім того, гімнастичні вправи виконувалися після сніданку, у повсякденному одязі, із
обмеженими можливостями проведення гігієнічних процедур. Дехто вважав організацію гімнастики
до занять надто складною. Але з часом, особливо після запровадження у 1934 році комплексу БГПО,
ставлення до проведення зарядки до занять змінилося. Водночас, досвід багатьох шкіл у ці роки
засвідчував, що при дотриманні всіх необхідних організаційних і методичних умов гімнастика перед
заняттями справляла позитивний вплив на розвиток учнів.
Досить суттєвою була інша форма фізкультури в школі – це фізкультурні хвилинки під час уроків.
Фізкультхвилинка – це "антракт під час проведення уроку в класі" [4: 2]. Її завдання полягало в тому,
щоб повернути втомленій дитині працездатність, увагу, активність, зняти м’язове і розумове
напруження, попередити порушення постави.
Організація фізкультурних хвилинок передбачала підготовку приміщення й учнів, які для
виконання вправ виходили з-за парт, ослабляли комірці, ремені. Фізкультхвилинки мали проводитися
на кожному уроці при перших ознаках втоми, яка наступала, як правило, після 20-30 хвилин роботи
(залежно від віку та інтенсивності розумової діяльності дітей). Час початку фізкультхвилинок
визначався вчителем. "Кожний учитель знає стан класу, коли перевтомлені учні не в змозі сприймати
навчальний матеріал. У цей час потрібна зміна обстановки, потрібен відпочинок від напруженої
розумової діяльності. Вчитель оголошує "фізкультхвилинку", відкриває широко вікна і пропонує
дітям розім’ятися. Протягом 1-2 хвилин діти виконують фізичні вправи, якими до цього вони
оволоділи під керівництвом інструктора на уроці фізкультури, або ж їм надавалася можливість самим
потягнутися, розім’ятися, присісти або просто подихати біля відкритого вікна. Через 1-2 хв. вони
знову навчалися за партами, але вже з новими силами та поновленою увагою" [4: 3]. Керівництво
"фізкультхвилинкою" доручалося самому вчителеві або ж учневі, якого готував інструктор на
спеціальних заняттях.
До комплексів фізкультхвилин включали 3-4 прості, зручні для виконання у класі вправи. Вони
мали сприяти активному відпочинку тих груп м’язів і частин тіла, які стомлюються від одноманітної
пози сидіння за партою. Це були вправи на потягування, випрямлення і прогинання спини,
розпрямлення грудної клітини, присідання, розслаблення і стріпування рук, рухи головою, дихальні
вправи. Кожну вправу повторювали 4-6-8 разів (темп виконання був повільний чи середній).
Проведення фізкультхвилинок рекомендувалося у школах-семирічках для учнів усіх вікових груп.
Але вважалося, що виняткове значення фізкультхвилинки мають у роботі з молодшими школярами,
котрі швидко втомлюються внаслідок одноманітної роботи. Загалом короткочасне виконання
фізичних вправ викликало збудження в інших ділянках головного мозку учнів, чим сприяло їхньому
відпочинку.
Відгуки дітей і викладачів щодо проведення даної форми фізкультурного оздоровлення учнів
протягом навчального дня були настільки сприятливими, що на "фізкультхвилинку" радили звертати
посилену увагу. Але особливою популярністю вона користувалася у 20-х роках, оскільки із
запровадженням комплексу БГПО учні та інструктори фізкультури були надто захоплені складанням,
власне, нормативів цього комплексу, недооцінюючи позитивний вплив "фізкультхвилинок" на весь
навчально-виховний процес. Потрібно відзначити, що в сучасній школі досить широко
використовується форма додаткової фізкультури.
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Поряд з фізкультхвилинками та зарядкою у багатьох школах для фізичного оздоровлення дітей під
час великих і малих перерв використовувалися ігри та фізичні вправи, які стали важливою складовою
режиму навчального дня. Вони сприяли активному відпочинку учнів, задовольняли їхню природну
потребу в русі. З перших днів навчання дітей їх намагалися привчити до доцільного використання
перерв.
Однак у педагогічній літературі часто з’являлися думки про те, що слід було забезпечити
використання перерв для рухливих ігор на свіжому повітрі, де діти за 5-10 хвилин зуміють достатньо
порухатися; "організувати ці перерви так, щоб вони з найбільшим ефектом для здоров’я
використовувалися учнями – це та галузь шкільної роботи, на яку давно звернули увагу інструктори
та лікарі шкіл" [5: 2].
Організоване проведення на великих перервах рухливих ігор знаходило своє відображення у
практиці роботи довоєнної школи. Такі щоденні заняття унормовували весь режим дня і значно
поповнювали загальний обсяг рухової активності школярів, який часто-густо був суттєво нижчим від
гігієнічної норми.
Основною цінністю перерв було те, що дитячому організму надавався певний відпочинок від
напруженої роботи. У той же час, перерви давали можливість учневі "скинути з себе пута нерухомого
сидіння" [5: 2] і за допомогою швидкого бігу та ігор відновити затрачені на уроках сили, причому всі
рухливі ігри мали проводитися виключно на свіжому повітрі. Складалася традиція, що під час перерв
у класі не повинно було бути жодного учня. Вікна і кватирки мали бути відкритими, а двері
зачиненими. Невиконання цього основного правила, вважали фахівці з фізкультури, зводило нанівець
всю корисність перерви. Цінність перерви ставилася під загрозу і в тому випадку, коли учні не
знають, що робити під час 10-15-хвилинного відпочинку. А тому організація перерви та керівництво
іграми здійснювалося інструктором з фізичного виховання чи спеціально підготовленими учнями
старших класів.
Особливу стурбованість з боку керівництва шкіл викликала фізкультуризація перерв у зимовий
період. Відомий фахівець з питань фізичного виховання В. Проппер писав: "Кращим засобом для
охоплення всієї маси школярів у зимовий час є побудова у дворі або саду ковзанки хоча б найменшої.
Кошторис на її обладнання дуже малий, оскільки майже в кожній школі є двір, водопровід, лопата й
рукав для заливання. Ще краще, якщо поряд з ковзанкою буде височіти льодяна гора, побудова якої
ще більш доступна для найбіднішої школи.
За наявності вільного місця можна організувати сніговий майданчик, очистивши його від пухкого
снігу. Тут можна запропонувати побудову цілого дитячого містечка з фортецями, валами,
сніговиками тощо. Тут же можна проводити спортивні ігри чи ряд масових ігор, пов’язаних із
швидким бігом" [5: 3]. Але, на жаль, численні школи не мали свого двору чи садка. У таких випадках
перерви радилося проводити у залі з відкритими вікнами.
Одним із фізкультурно-оздоровчих заходів, який використовувався задля "фізкультуризації"
школи, у 20-х роках були резервні чи "порожні" уроки, які виникали внаслідок відміни уроків з інших
предметів. Для такого випадку існувала домовленість між інструктором та адміністрацією школи про
те, щоб ці уроки надавалися учням, як години "вільних ігор та розваг", причому дітям видавався
спортивний інвентар і дозволялося користуватися спортивним залом чи двором.
Ці заняття не повинні були дублювати уроки фізичної культури. Тут не мало бути
заорганізованості, примусу до обов’язкового виконання певних вправ. Навпаки, інструктори або ж
активісти шкільного фізкультурного гуртка мали всебічно заохочувати ініціативу і бажання
самостійно добирати засоби, приймати адекватні рішення. Таким чином, кожна така година
планувалася з дотриманням закономірностей функціонування дитячого організму, щоб не завдати
йому шкоди.
Серед зазначених вище фізкультурно-оздоровчих форм з початку 30-х років подальше
становлення отримало лише використання резервних уроків для здійснення фізичного виховання
учнів. 20-ті рр. XX ст. були етапом широкого використання гігієнічної гімнастики до занять,
рухливих ігор на перервах між уроками, фізкультурних хвилинок під час уроків. Варто зазначити, що
сучасна школа також може використовувати елементи досвіду трудових шкіл-семирічок, оскільки
матеріальні можливості сучасних шкіл є обмеженими. Прикладом може слугувати діяльність у
напрямку фізичного виховання учнів ЗОШ № 2 та № 24 м. Житомира, в яких "фізкультхвилинки" на
уроках проводяться через кожні 10-12 хв., при виникненні так званого "порожнього" уроку (він
використовується виключно для рухливих та спортивних ігор) регулярно проводиться гімнастика до
занять, причому її комплекси змінюються щотижня.
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Крук Н.З. Роль физкультурно-оздоровительных мероприятий в укреплении здоровья учеников
общеобразовательных школ Украины в 20-30-ые гг. ХХ век.
В статье осуществлен анализ таких физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня
учеников общеобразовательных школ Украины в 20-30-ые гг. ХХ века как гигиеническая гимнастика к
занятиям, игры и физические упражнения на перерывах, физкультминутки и др. Определены также
их роль в укреплении здоровья школьников и влияние на становление школьной системы физического
воспитания.
Kruk М.Z. Role of Athletic-Health Measures in Strengthening of Health of Students of General Schools
of Ukraine in 20-30 Years of the 20th Century.
In the article the analysis of such athletic-health measures is done in the mode of day of students of general
schools of Ukraine in in 20-30 years of ХХ age as a hygienical gymnastics to employments, games and
physical exercises on interruptions, athletic minutes but other. Certainly also their role in strengthening of
health of schoolboys and influence on becoming of the school system of physical education.
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ДОБРОЧИННІСТЬ У СФЕРІ ОСВІТИ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ
ДІТЕЙ В УКРАЇНІ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
У статті представлено аналіз соціалізаційних можливостей доброчинності у сфері освіти різних
категорій дітей в Україні у ХІХ – на початку ХХ століття. Проаналізовано вплив доброчинної
підтримки на навчання та виховання дітей у приходських фундушевих училищах та в притулках, яка
надавалася приватними особами, громадськими організаціями і комітетами, що діяли в Україні
в ХІХ – на початку ХХ століття.
Проблема соціалізації дітей та молоді знаходиться в полі зору представників різних галузей знань
– філософії, соціології, психології, педагогіки, – однак лише віднедавна стала предметом вивчення у
соціально-історичних та історико-педагогічних дослідженнях (Л.Д. Березівська, Л.П. Вовк,
І.А. Добрянський, Л.М. Єршова, А.В. Нарадько, Н.С. Побірченко, С.І. Поляруш, В.В. Постолатій та
ін.) [1-6]. Загалом же поєднання двох заявлених у темі статті категорій – доброчинності у сфері освіти
та соціалізації особистості – є досить нетиповим для соціально-педагогічної та історико-педагогічної
науки.
Метою статті є визначення соціалізаційних можливостей доброчинності у сфері освіти України
ХІХ – початку ХХ століття для різних категорій дітей та молоді.
Соціалізація – неперервний і багатогранний процес, що триває протягом всього життя людини.
Однак найбільш інтенсивно він протікає у дитинстві й юності, коли закладаються всі базові
орієнтації, встановлюються головні соціальні норми й взаємини, формується мотивація соціальної
поведінки.
Соціалізація особистості здійснюється за допомогою широкого набору засобів, специфічних для
того чи іншого суспільства на певному етапі його розвитку; характерних для соціального прошарку,
віку. До них відносяться, окрім іншого, оточуючі продукти матеріальної культури; елементи духовної
культури; стиль і зміст спілкування; методи заохочення і покарання у сім’ї, групах ровесників,
виховних та інших соціалізуючих організаціях; послідовне залучення до численних типів та видів
стосунків у головних сферах життєдіяльності – спілкуванні, грі, пізнанні, предметно-практичній та
духовно-практичній діяльності, спорті, а також – у сімейній, професійній, суспільній, релігійній
сферах [7].
Кожне суспільство, держава, соціальна група виробляє у своїй історії певний набір позитивних і
негативних, формальних і неформальних санкцій – засобів навіювання, переконання, приписів та
заборон, засобів спонукання і тиску, аж до застосування фізичного насилля, засобів вираження
визнання, відзнаки, нагород, що безпосередньо впливають на соціалізацію дітей.
За допомогою цих засобів та заходів поведінка особистості і цілої групи людей приводиться до
відповідності з прийнятими у даній культурі зразками, нормами, цінностями. Процес соціалізації
дитини, її формування й розвитку, становлення як особистості відбувається у взаємозв’язку з
оточуючим середовищем, яке впливає на процес засобом найрізноманітніших соціальних чинників.
Розрізняють макро-, мезо- та мікро чинники соціалізації особистості. На соціалізацію людини
впливають світові, планетарні процеси – екологічні, демографічні, економічні, соціально-політичні, а
також країна, суспільство, держава в цілому, які розглядаються як макрочинники соціалізації. До
мезофакторів відносять формування етнічних установок; вплив регіональних умов, у яких живе й
розвивається дитина; тип поселення; засоби масової комунікації. До мікрофакторів відносять сім’ю,
освітні установи, групи ровесників і багато іншого, що складає найближчий простір та соціальне
оточення, де знаходиться дитина. Це найближче середовище, у якому проходить розвиток дитини,
називають мікросоціумом.
Характеризуючи доброчинність як соціалізаційний чинник, мусимо зауважити, що його,
безперечно, не можна прирівнювати до вказаних загальних чинників соціалізації, які ми назвемо
чинниками першого порядку. Створюючи, таким чином, систему соціалізаційних чинників другого
порядку, туди можна віднести більш віддалені, але не менш значущі чинники – наприклад,
регіональне соціоекологічне середовище, оказіональне спілкування, мережу Інтернет тощо.
Закономірність і заодно постійно вирішувана суперечність у відносинах чинників другого і першого
порядку, на нашу думку, полягає у їх постійній взаємозмінності: так, наприклад, мережа Інтернет на
якомусь етапі соціалізації дитини може стати домінуючим соціалізаційним чинником або ж призвести
до формування соціально девіантного стану особистості. Те ж саме можна сказати й про
доброчинність як чинник соціалізації: як свідчить історичний аналіз цього феномена, почасти саме
© Сейко Н.А., 2008
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доброчинність ставала вирішальним чинником соціалізації особистості, що прогнозував її
життєдіяльність на майбутнє.
Виходячи з традицій доброчинності у сфері освіти України, ми виділяємо доброчинність як
чинник другого порядку соціалізації дітей та молоді, який знаходиться на мезорівні у системі
чинників соціалізації: етносу, конфесійної належності, засобів масової інформації, регіону
проживання дитини тощо.
Загалом процес соціалізації особистості можна умовно поділити на чотири складові, які
безпосередньо можуть бути пов’язані з доброчинністю у сфері освіти, як це представлено у таблиці 1.
Таблиця 1.
Взаємозв’язок традиційних складових соціалізації особистості дитини та доброчинної
підтримки її соціалізації в історії освіти України (ХІХ – початок ХХ століття)
Складові соціалізації особистості
Стихійна соціалізація особистості під
впливом об’єктивних умов життя в
суспільстві
Відносно спрямована соціалізація під
впливом застосованих державою певних
економічних,
законодавчих,
організаційних засобів
Відносно соціально контрольована
соціалізація – планомірне створення
правових, організаційних, матеріальних і
духовних умов для розвитку особистості
Більш чи менш свідома самозміна
людини,
що
має
просоціальний,
асоціальний чи антисоціальний вектор

Можливості доброчинної підтримки процесу
соціалізації
Наявність механізмів доброчинної підтримки у
відповідному навчальному закладі, який відвідує
дитина (доброчинні стипендії, стихійні разові
пожертви, діяльнісна доброчинність тощо) [8]
Розвиток
нормативно-правової
підтримки
доброчинності у сфері освіти ХІХ – початку ХХ
століття, що сприяв створенню системи доброчинної
підтримки дітей та їх соціалізацїі під час навчання [9]
Створення громадських організації доброчинного
характеру в ХІХ – початку ХХ століття в Україні:
доброчинних
фундацій,
товариств
допомоги
незаможним учням, жіночих доброчинних товариств
допомоги дітям ув’язених, спеціальних комітетів
(напр., Комітет Великої Княжни Тетяни) тощо [10]
Саморозвиток, самоосвіта й самовиховання
особистості
після
закінчення
навчання,
що
відбувалося з доброчинною підтримкою (наприклад,
підтримка самостійної професійної діяльності
випускників Кременецького ліцею – стипендіатів Яна
Лернета) [11]

Загальновідомо, що результатом соціалізації особистості є її соціальна компетентність. Ми
стверджуємо, що досягнення соціальної компетентності в дитячому та юнацькому віці (під час
навчання в школі, гімназії, училищі, університеті) в Україні у ХІХ – на початку ХХ століття значною
мірою залежало від можливостей соціальної підтримки системи освіти з боку державної, громадської
та приватної доброчинності (як трьох головних рівнів доброчинності в Україні вказаного часу). При
цьому на початку ХІХ століття сама наявність системи освіти (особливо початкової) прямо залежала
від приватної доброчинності місцевих землевласників, які утримували школи власним коштом,
виплачували заробітну плату вчителеві, почасти створювали спеціальні стипендіальні фонди для
кращих випускників початкової школи, щоб вони могли продовжити навчання у гімназії чи ліцеї. Такі
початкові школи, які давали не просто освіту для місцевих дітей, але й, з огляду на нашу тему
дослідження – можливість їх успішної соціалізації – називалися приходськими фундушевими
училищами, згодом – народними училищами, парафіяльними школами. Як свідчить аналіз історичних
джерел, у 1802-1803 рр. було закладено основи фундушового шкільництва в Україні. До цього школи
існували за польською системою управління (на Правобережжі) або ж стихійно відкривалися з
ініціативи місцевої громади (переважно на Лівобережжі) [12: 4].
У "Попередніх правилах народної освіти" (23 вересня 1803 р.) у статті 3 було зазначено, що кожен
приход або два повинні мати своє приходське училище. Але для державного казначейства такі
витрати були непосильними. Тому в статті 48 одразу було вказано, що єдиний шлях заснування таких
народних училищ – приватні кошти місцевих мешканців, які вони бажали б пожертвувати на
розвиток освіти [12: 4]. Цікавим є той факт, що для особливо здібних учнів, як правило, призначалися
додаткові доброчинні кошти від засновника (фундатора) народного училища чи парафіяльної школи.
Наприклад, у 1803 р. було зроблено "запис" (пожертву) Кунегунди Чацької на заснування
Літовижської (Острозького повіту Волинської губернії) парафіяльної школи, де вона, крім іншого,
вказувала: "Від кожної дитини, що вступатиме до приходського училища, сплачено буде одноразову
вартість півкорця жита в касу училища і стільки само – по закінченню курсу. Неспроможність до
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оплати, одноголосно засвідчена приходським священиком і власником, звільняє від цього обов’язку"
[12: 5]. Такий запис був, отже, соціально спрямованим – звільняв найбільш незаможних селян від
оплати за навчання їхніх дітей у початковій школі. Далі у записі вказано таке: "Крім того, призначаю
щорічно по триста злотих, які будуть сплачуватися вчителю по чвертях року наперед. Для заохочення
ж до науки призначаю щорічно по 18 злотих тому учневі, який буде вирізнятися поведінкою й
успіхами. Під час річних іспитів дівчата, які займаються прядінням, принесуть її і та, чиє прядиво
буде визнано найтоншим, отримає 18 злотих. Ця нагорода буде надана в присутності учнів обох
статей" [12: 5]. Таким чином, фундаторка передбачила і доброчинну підтримку найбільш здібних
учнів, і стимулювання рукодільних успіхів місцевих дівчат. Така доброчинна підтримка, на нашу
думку, ставала знаряддям соціалізації для місцевих дітей шкільного віку.
У гімназіях найбільш поширеною формою доброчинної підтримки соціалізації дітей у другій
половині ХІХ століття стали стипендіальні фонди, а для дітей безпритульних і дітей, чиї батьки
відбували покарання у в’язницях – доброчинні громадські організації, зокрема жіночі.
Притулки того часу не надавали, звичайно, необхідного рівня соціального досвіду дітям, що були
позбавлені необхідного виховання у середовищі своєї родини. Однак у таких закладах їм
забезпечувалися харчування, догляд і елементарне навчання. Крім того, в притулку можна було
отримати початкові навички якоїсь професії, що було суттєвим для подальшої соціалізації дитини.
Приходські притулки другої половини ХІХ – початку ХХ століття в Україні можна умовно поділити
на стаціонарні та денні. Притулок у розумінні того часу був закладом утримання, а не соціального
виховання чи, тим паче, навчання в режимі загальноосвітнього закладу. При цьому він міг існувати у
двох формах – "відкритої системи", коли дітей віддавали до селянських сімей, і "закритої системи",
коли вони утримувалися власне в притулку [11].
Громадськість реально оцінювала соціалізаційні можливості притулків стосовно величини
доброчинних коштів, які в них вкладалися: "Для допомоги таким дітям до нинішнього часу
влаштування притулків стоїть на першому плані, не дивлячись на те, що, здається, немає інших
схожих виховних закладів, які б додавали стільки важких клопотів і так би засмучували
доброчинників. Якщо так можна висловитися, нині дитячі притулки складають найбільш хворобливе
й вразливе місце доброчинності", – писав часопис "Трудовая помощь" [13: 335].
Зауважимо одразу, що в другій половині ХІХ ст. вперше є сенс говорити про систему доброчинної
підтримки соціально незахищених груп дітей як чинника їх соціалізації. До цього часу, як правило,
йшлося лише про догляд та опіку, або ж про елементи такої підтримки. Якщо ж ідеться про дітей,
батьки яких знаходилися у місцях позбавлення волі, чи про неповнолітніх злочинців, то
доброчинність при цьому сприймалася як вирішальний чинник превентизації злочинності, а
просвітництво, залучення дітей до школи – як засіб зниження рівня дитячої та підліткової
кримінальності [14]. Ця "нова філантропія", на думку дослідника доброчинної підтримки соціально
незахищених категорій дітей кінця ХІХ століття С. Гогеля, ґрунтувалася на давніх засадах людяності і
просвітництва. При цьому емоційний контекст доброчинності (співстраждання, милосердя, співчуття,
емпатія) трансформовувався почасти в прагматичний (осмислену боротьбу з нужденністю і бідністю
як соціальним злом, а не проблемою окремої людини). Філантропія, спрямована на проблеми дітей,
окреслювалася науковцем як найбільш далекоглядна і перспективна (за висловом американського
філантропа А. Рандалла: "рятуйте дітей, і вам не доведеться займатися виправленням злочинців") [14:
269].
Практика російського судочинства ХІХ – початку ХХ століття призвела до того, що разом із
засудженими батьками у в’язницях утримувалися їхні діти. Попереджаючи дитячу безпритульність,
суспільство натомість нарощувало злочинність серед дітей та підлітків, які лише зрідка відвідували
школу, роками не полишаючи в’язничних мурів. Рівень їхньої соціальної адаптованості до життя в
суспільстві поза в’язницею залишався надзвичайно низьким. Така ситуація визнавалася
представниками громадськості як "вирощування злочинців коштом держави, доброчинність же – як
інструмент виправлення шкоди, заподіяної суспільством своїм громадянам" [14: 267].
Таким чином, аналіз соціалізаційних проблем різних категорій дітей в Україні у ХІХ – на початку
ХХ століття дає змогу стверджувати, що доброчинність може бути представлена як чинник
соціалізації особистості під час її навчання, а форми такої доброчинної підтримки існували у
вказаний час досить різні: фундування початкових шкіл, призначення стипендій та винагород
найкращим учням, заснування спеціальних доброчинних фондів, громадських доброчинних товариств
тощо.
Подальша розробка проблеми розвитку доброчинності у сфері освіти Україні у ХІХ – на початку
ХХ століття полягає у порівняльній характеристиці соціалізаційних можливостей різних форм та
методів доброчинної діяльності у сфері освіти кінця ХІХ століття.
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Сейко Н.А. Благотворительность в сфере образования как фактор социализации разных
категорий детей в Украине (ХІХ – начало ХХ века).
В статье представлен анализ социализационных возможностей благотворительности в сфере
образования различных категорий детей в Украине в ХІХ – начале ХХ века. Проанализировано
влияние благотворительной поддержки обучения и воспитания детей в приходских фундушевых
училищах и приютах, предоставляемой частными лицами, общественными организациями т
комитетами, действовавшими в Украине в ХІХ – начале ХХ века.
Sejko N.A. Charity in the Sphere of Education as a Factor of Different Categories of Children
Socialization in Ukraine (19th – the beginning of 20th century).
In article the analysis of charity socializing possibilities in the field of different categories of children
education in Ukraine in the 19th – the beginning of 20th century is presented. The influence of charitable
support of children teaching and education in the parish fundush schools and orphanages, given by the
private individuals, by the public organizations and the committees, functioning in Ukraine in the 19th – the
beginning of 20th century, is analysed.
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
У статті проаналізовано стан початкової освіти на початку ХХ століття, висвітлено ставлення
держави до освіти простого народу, розглянуто погляди й думки вчителів, керівників і діячів
народної освіти щодо мети народної школи та необхідності запровадження загальної початкової
освіти. Крім того, наведено статистичні дані щодо грамотності населення деяких губерній
Російської імперії та зарубіжних країн, а також щодо кількості народних шкіл та учнів, що
відвідували початкову школу.
Демократичні процеси та реформування соціальної сфери життя України вимагають докорінних
змін у системі освіти. Досягти успіху допоможе вивчення, творче осмислення та використання
кращих традицій української освіти з метою поєднання досвіду минулого з досягненнями сучасної
педагогічної думки. Це й визначає актуальність даної статті.
Аналіз науково-педагогічної літератури свідчить про те, що цей напрям дослідження залишається
ще недостатньо розробленим особливо в історичному ракурсі. Обрана тема знайшла часткове
висвітлення у працях радянських і сучасних науковців, які досліджували державну політику в галузі
народної освіти (Е. Днєпров, Д. Латишина, М. Левківський, О. Ососков, А. Піскунов, Н. Побірченко,
О. Сухомлинська), суспільно-політичний рух учителів (В. Борисенко і Г. Непорожня), регіональні
особливості освітніх процесів (Л. Дровозюк, Л. Корж, В. Курило, В. Подов).
Мета статті полягає в узагальнені статистичних даних, історичних документів, які представляють
особливості процесу запровадження загальної початкової освіти на початку ХХ століття.
Завдання публікації: охарактеризувати стан початкової освіти на початку ХХ століття; висвітлити
ставлення держави до освіти простого народу, розглянути різні погляди й думки вчителів, керівників і
діячів народної освіти щодо мети народної школи та запровадження загальної початкової освіти, які
існували в той час у суспільстві.
Запровадження загального початкового навчання було важливим завданням початку ХХ століття.
На той час загальне початкове навчання давно вже стало реальністю в більшості європейських країн.
Наприклад, у Німеччині неписьменних юнаків нараховувалося всього 0,03%, у Франції – 4,3%, у Росії
– 32,3% [1: 31].
Перепис призовників 1904 р. засвідчив, що найменше письменних у європейській частині Росії
було серед українців – 22-38%, тоді як, наприклад, у Ярославській губернії – 87%, Московській – 86%
[2: 54, 59].
Питання обов’язкової початкової освіти піднімалося ще у другій половині ХІХ століття під час
суспільно-політичного руху 60-х років. Першими цю проблему порушили земства, зокрема
Костянтиноградське земство на Полтавщині ще в 70-х роках виносило ухвали щодо запровадження в
повітах обов’язкового загального навчання [3: 351]. Натомість більшість доречно вважали, що в
першу чергу необхідно збудувати достатню кількість просторих шкільних приміщень, забезпечити їх
усім потрібним, підготувати вчителів та створити умови для їхньої нормальної праці. Проте ці
пропозиції, в основному, носили теоретичний характер. Реальні спроби вирішити це питання
практично почалися у 90-х роках ХІХ століття, коли суспільна думка була підготовлена до вирішення
цієї проблеми.
Це питання жваво обговорювалося на сторінках періодичної та педагогічної преси, у Комітеті
грамотності, шкільних комісіях. Московський Комітет грамотності склав і надіслав спеціальну
програму з метою зібрання відомостей щодо загальної освіти. На 28 запитань програми давали
відповіді директори та інспектори народних училищ, голови шкільних рад, голови земських управ,
предводителі дворянства, штатні наглядачі, котрі завідували в повітах навчальною частиною, вчителі
та законовчителі народних шкіл. За загальними даними, 47% (майже половина) відповідачів складали
особи, які керували справою народної освіти у повітах; 35% (більше третини) – особи, які
безпосередньо займалися навчальною діяльністю на місцях; 10% – члени земських управ, попечителі
шкіл, земські начальники; лише 7% склали приватні особи (поміщики, статисти, селяни та ін.) [4:
120].
Таким чином, 82% відповідачів – це особи безумовно компетентні у даній сфері, тому що
безпосередньо займаються справою шкільної освіти. У своїх відповідях на запитання щодо
обов’язкового навчання близько 12% відповідачів дали стверджувальну відповідь, деякі додали:
"навіть за існуючої кількості шкіл". Більшість опитаних (75%) відповідали з побіжними
© Столярчук Т.О., 2008
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зауваженнями: "поки що неможливо через віддаленість шкіл чи брак коштів у земств" або "можливо
за умови збільшення шкіл в три-чотири рази та за сприяння уряду". Понад 13% запевняли у
неможливості запровадження загального обов’язкового навчання, тому що "не слід нікого змушувати
вчитися", "ще немає усвідомлення потреби у навчанні", а частіше – "через економічне становище
населення, навіть за умови збільшення кількості шкіл" [4: 120-121].
Отже, 87% опитаних вважали, що запровадження обов’язкового навчання можливе лише за умови
загальнодоступності навчання, тобто при збільшенні числа шкіл. На питання, чи є доцільним
запровадження обов’язкового навчання, 57% відповіли "так", а 43% – "ні" [4: 121].
Інспектор народних училищ Полтавської губернії, наприклад, вважав, що якщо відкрити
"достатню кількість шкіл, навчання само по собі стане загальним і не буде необхідності робити його
обов’язковим" [4: 122]. Один із законовчителів сказав, що "обов’язкове навчання більш доцільне ніж
необов’язкове, оскільки воно зрівняє селян, поміж них не буде привілейованих лише тому, що вони
письменні" [4: 123].
Інспектор народних училищ Чернігівської губернії висловився за те, щоб прагнути не
обов’язкової, а добровільної загальної освіти [4: 131].
У постановах багатьох земств ніби навмисно вираз "обов’язкове навчання" замінюється на
"загальне навчання", тим самим підкреслено думку, що з одного боку, навчання не повинно бути
примусовим, а з іншого – для вирішення проблеми справжньої освіти народу самої лише школи і
початкового навчання замало, потрібні ще бібліотеки, народні читання, тощо [5: 143].
Інспектор народних училищ зауважив, що необхідна допомога держави, адже земство не зможе
утримувати всі школи. Земство має дбати про приміщення, опалення, книги, підручники, вчителів, а
державна казна повинна сплачувати платню вчителям.
Шкільно-статистичні дослідження показали, що для запровадження обов’язкової загальної освіти
катастрофічно не вистачало коштів, шкіл, учителів.
Так, наприклад, лише менше половини дітей шкільного віку Волинської, Київської та Подільської
губерній навчалися у школі (від 40,1 до 45,6 відсотків усіх дітей шкільного віку). У
Катеринославській, Таврійській, Харківській, Херсонській та Чернігівській губерніях ця кількість
коливалася від 56,7 до 67,8 відсотків [6: II-VII].
Самі народні вчителі відзначали, що кількість шкіл не сягала тієї цифри, яка могла би забезпечити
загальнодоступність навчання. Так, у "Записці, складеній у Петербурзі народними вчителями та
діячами народної освіти 12 березня 1905" йшлося про те, що уряд навмисно перешкоджав поширенню
та підвищенню освіти серед народу, підтримував неуцтво як опору свого існування. З
двохмільярдного бюджету на народну освіту уряд виділяв не більше однієї сотої частини, до того ж
"значна доля і цього жалюгідного асигнування йде на церковнопарафіяльні школи, запровадженням
яких переслідується мета затримати ріст народної освіти і краще пристосувати виховання і навчання
до корисливих намірів уряду" [7: 54].
Влада виправдовувалася: мовляв, селяни не бажають вчити своїх дітей. Натомість дослідження
земського діяча І. Боголєпова довели, що тільки 12% селян не бачили потреби в школі [8: 63]. На
підтвердження сказаному наведемо відомості про відмову в прийомі до школи через відсутність місць
в окремих шкільних округах. Зокрема, 1907 року в Київському учбовому окрузі не прийняли до
школи 21,9% охочих, у Харківському – 14,9%, в Одеському – 21,9% [9: 259].
Але, не зважаючи на труднощі та за підтримки земства будувалися нові школи. Так, наприклад, у
Вінницькому повіті до початку першої світової війни було відкрито 36 шкіл, у Проскурівському – 24,
у Гайсинському – 21. Загалом протягом 1912-1914 рр. у Подільській губернії було споруджено
шкільних приміщень на 25000 учнів [1: 36].
Тривалий час складною проблемою було залучення до навчання дівчаток. Запроваджуючи
загальне початкове навчання цю проблему необхідно було вирішити. Суспільні та громадські діячі,
прогресивні педагоги кінця ХІХ – початку ХХ століття неодноразово порушували питання жіночої
освіти. Незважаючи на те, що після реформ жіноча освіта розвивалася досить швидко (з 1856 по
1896 р. кількість дівчаток, що навчались у початковій школі збільшилась у 22 рази), багато проблем
жіночої освіти не були вирішені. Зокрема, кількість дівчаток у нижчих народних школах була у 5
разів меншою, ніж хлопчиків [10: 32]. Прогресивні земства проводили активну роботу щодо
збільшення числа дівчат серед кількості учнів. За даними Є. Дніпрова, у 1896 році в різних типах
початкових шкіл відомства Міністерства народної освіти, дівчат навчалось у 4,6 рази більше, ніж у
церковнопарафіяльних школах [10: 32].
Запровадження обов’язкової початкової освіти потребувало також збільшення кількості
підготовлених учителів, яких не вистачало. Так, наприклад, забезпеченість шкіл учителями в
Київському учбовому окрузі становила лише 13% [11: 219].
На думку О. Антосюка, найкраще підготовленими до роботи в сільській школі вважалися народні
вчителі, які закінчили вчительські семінарії. Збільшення кількості осіб зі спеціальною учительською
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освітою дало б можливість швидше вирішити питання про запровадження загальної початкової освіти
та підняти справу народної освіти на належний рівень, оскільки тоді б до школи на його думку,
потрапляло менше "сурогату вчителів", які отримали звання вчителя лише шляхом складання
спеціального іспиту [12: 131].
До кінця століття не було ясності і в питанні про цілі та завдання народної школи. Стаття
М. Феліксова "Что такое начальная народная школа?", вміщена у журналі "Русская школа" за 1895
рік, свідчить, що на той час існувало кілька різних думок щодо того, якою має бути початкова школа.
Дехто вважав, що початкова школа має бути школою грамоти, оскільки потреби селянина
обмежуються лише читанням і підписуванням ділових документів, наприклад, розписок, записів
витрат та прибутків, тощо. Тому будь-яка письменна селянка або відставний письменний солдат
можуть навчати інших грамоти: народ потребує грамоти, а не освіти [13: 189]. Інші – розглядали
початкову школу як розповсюджувача сільськогосподарських чи ремісничих умінь і навичок, адже,
на їхню думку, школа повинна бути професійно-ремісничим училищем, готувати землеробів,
теслярів, шевців та ін., тобто передусім навчати своїх вихованців професії. Проти цих ідей виступив
автор статті "Что такое начальная народная школа". Він пише, що початкова народна школа – "це
перша загальноосвітня навчально-виховна установа, до того ж установа необхідна". Тому вона
повинна бути загальною. Вона має назву народної через те, що призначена для всього народу, – для
всіх. Отже, вона повинна бути загальною та однаковою для всіх. Така школа називається початковою
тому, що "покликана давати дітям елементи розумового та морально-суспільного виховання; вона
служить першими дверима до царства істини та людського блага. Це необхідна, перша, загальна,
однакова для всіх, християнські гуманна школа, а тому вона повинна бути кращою за всі школи" [13:
197-198].
Відомий педагог П. Каптєрєв у своїй статті "Национальность и наука в организации народной
школы" зазначав, що визначення курсу народної школи та чого в ній навчати повинно залежати від
народу, адже на неї впливає не лише національна приналежність народу, а й специфічні,
індивідуальні риси кожної місцевості. Має бути зв’язок між школою й життям, а всі школи не
повинні підганятися штучно під один тип [14: 108].
На думку відомого педагога Д. Тихомирова, "нижча освіта повинна бути поголовною та
обов’язковою, оскільки неосвічений член родини, суспільства, держави та народу може бути і
неодмінно буде збитковим і навіть шкідливим і для сім’ї, і для суспільства, і для держави, і для всього
народу" [15: 492].
Певні труднощі виникали й через те, що народна школа на початку ХХ століття
підпорядковувалася різним міністерствам та відомствам, зокрема Міністерству народної освіти,
Св. Синоду та земству, кожне з яких намагалося керувати діяльністю народної школи.
Проблема запровадження обов’язкової початкової освіти обговорювалась на засіданнях Державної
Думи, з’їздах з питань народної освіти, на сторінках періодичної преси, педагогічних журналів.
Думки щодо цієї проблеми розділилися. Дехто вважав, що затвердження закону про обов’язкову
початкову освіту не вплине суттєво на освітній рівень у країні, адже все ще не було достатньої
кількості народних шкіл, до того ж селяни, не маючи змоги купувати дітям одяг, взуття, підручники,
приладдя для навчання, не відправляли їх до школи.
Актуальною залишалася також проблема національної школи, викладання в якій велося б рідною
українською мовою.
У 1902 році при Міністерстві народної освіти була заснована спеціальна комісія з розробки нового
"Положення про початкові народні училища", а у 1903 році представник міністерства
В. Фармаковський розробив проект запровадження загальної освіти в Росії. Проект передбачав
усунення земств від керівництва шкільною справою на місцях, залишаючи право завідування вже
існуючими школами. Нові школи повинні були знаходитись у віданні Міністерства народної освіти.
Земства, педагогічна преса та громадські просвітницькі товариства критикували проект
В. Фармаковського, здійсненню якого невдовзі завадила війна з Японією [10: 30].
Після революційних подій 1905-1907 рр. законопроект про запровадження загального навчання
був винесений Міністерством народної освіти на розгляд ІІ Державної Думи. Основні положення
його були наступні: всі діти (хлопці і дівчата) у віці 8-11 років повинні пройти курс 4-річної школи;
одна школа повинна бути не більше як на три версти; кількість учнів на одного вчителя не повинна
перевищувати 50; вчитель повинен мати встановлену законом освіту; загальне навчання повинно бути
запроваджене протягом 10 років; навчання в школі – безкоштовне; організація та управління
народними школами покладаються на органи місцевого самоврядування під керуванням Міністерства
народної освіти [3: 427].
Хоча уряд розпустив ІІ Державну Думу і вона не встигла розглянути законопроект, Міністерство
народної освіти почало здійснювати свій законопроект і надавати фінансову допомогу земствам для
його виконання [3: 427].
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1907 року петербурзьке товариство "Ліга Освіти", на чолі з відомим освітнім діячем
Г. Фальборком, створило свій проект загального навчання. За цим проектом у Росії необхідно було
відкрити 154088 шкіл першого ступеня (4-річні школи для дітей 8-11 років), 17390 шкіл другого
ступеня (для однієї п’ятої частини дітей 12-15 років) та 2114 шкіл третього ступеня (для однієї
дванадцятої частини дітей 16-18 років) [3: 427]. Міністерство народної освіти визначило загальну
вартість запровадження загальної освіти у 103 мільйони карбованців на 1907 рік та у 132 мільйони на
1914 рік. Таким чином планувалося здійснити поступове запровадження загальної освіти до 1921 року
[11: 217].
1911 року ІІІ Державна Дума з усіх проектів щодо запровадження загального навчання ухвалила
законопроект Міністерства народної освіти 1907 року, проте він був відхилений Державною Радою.
Наступний проект був внесений до Державної Думи 27 серпня 1916 року міністром освіти графом
П. Ігнатьєвим. Згідно з цим проектом школа повинна бути національною; самодостатньою, тобто
давати загальну освіту; семирічною і складатися з двох ступенів: першого – з трирічним і другого – з
чотирирічним курсом навчання [15: 570]. Цей проект Дума не встигла розглянути через революцію.
На Першому Всеросійському з’їзді з народної освіти, що проходив з 22 грудня 1913 року по 3
січня 1914 року у С.-Петербурзі, зазначалося, що до плану здійснення загальної освіти як його
основна частина повинен бути включений закон про початкову школу, її завдання, програми та
органи завідування початковою освітою [17: 7].
Хоча уряд визнавав необхідність запровадження загальної початкової освіти, ця ідея непокоїла
його. Як зазначає Б. Тебієв, система освіти повинна була бути "своєрідним консервантом" суспільних
відносин, що склалися, гарантувати політичну і соціальну стабільність державного устрою [18: 13].
Отже, початкова освіта на початку ХХ століття так і не стала загальною, обов’язковою,
загальнодоступною та національною. Запровадження загального початкового навчання здійснювалося
переважно силами земств. З цією метою вони відкривали нові школи у такій кількості, щоб усі діти
шкільного віку мали можливість отримати освіту, а також дбали про професійну підготовку народних
учителів. Разом з тим зусиль земств було недостатньо, а держава, уряд не забезпечили фінансової та
соціальної підтримки для розвитку народної освіти.
До перспективних напрямів подальших наукових розробок відносимо вивчення організації
виховної та позашкільної роботи народних учителів.
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Столярчук Т.О. Введение всеобщего начального образования на Украине в начале ХХ века.
В статье осуществлен анализ состояния начального образования в начале ХХ века, представлены
отношение государства к образованию простого народа, взгляды и мнения учителей,
руководителей и деятелей народного образования, касающиеся цели начальной школы и введения
всеобщего начального образования. Приведены статистические данные о грамотности населения
некоторых губерний Российской империи и зарубежных стран, а также о количестве народных
школ и учащихся начальной школы на Украине.
Stolyarchuk T.O. The Introduction of General Elementary Education in Ukraine
at the beginning of the XX century.
The analysis of elementary education condition at the beginning of the 20th century has been given, the
attitude of the government to the education of simple people, different view points and opinions of teachers,
officials and educationalists as to the learning objective and the introduction of general elementary
education have been presented in the article. The statistic data concerning literacy of the inhabitants of some
Russia Empire hubernias and abroad, and number of elementary schools and pupils of primary schools in
Ukraine are given in the article.
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старший викладач
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ
У НОВАТОРСЬКИХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЗАКЛАДАХ
У статті наведено результати дослідження рівня готовності вчителя початкової школи до роботи
з обдарованими дітьми, а також проаналізовано діяльність новаторських навчально-виховних
закладів з цією категорією учнів. Наголошується на необхідності відповідної підготовки вчителя до
роботи з обдарованими дітьми, для чого пропонується спеціальний курс для студентів педагогічних
університетів.
Численні публікації в психолого-педагогічній пресі останнього десятиліття свідчать про зростання
інтересу до проблеми навчання обдарованих дітей. Це, перш за все, роботи відомого російського
психолога Н. Лейтеса, чиї праці є суттєвим внеском у вивчення психіки обдарованих дітей. Ряд
важливих психологічних принципів розвитку творчих здібностей у дітей молодшого шкільного віку
сформулювали О. Запорожець, О. Матюшкін, М. Под’яков. Відомі західні психологи Дж. Гілфорд,
Дж. Рензуллі, П. Торренс та інші розробили психологічні моделі обдарованості. Доктор
психологічних наук Ю. Гільбух разом з групою вчених обґрунтував диференційовану систему
навчання для обдарованих учнів, яка дає більші можливості прояву індивідуальності дитини.
Однак у реалізації проблеми організації навчання обдарованих учнів все відчутніше проявляються
недоліки професійної підготовки вчителя до здійснення відповідної діяльності. Обдарована дитина
відрізняється нестандартністю світосприйняття, а тому часто викликає у педагога неадекватне
ставлення, оскільки він розуміє, що така дитина потребує специфічної і досить складної роботи, для
виконання якої у нього просто немає відповідних знань.
Метою цієї статті є спроба виявити наявний стан готовності вчителя початкової школи до роботи
обдарованими учнями, а також запропонувати шляхи підвищення підготовки майбутнього вчителя до
відповідної діяльності.
Кафедрою педагогіки Житомирського державного університету було проведено дослідження,
метою якого стало визначення рівня готовності вчителів-практиків до свідомої систематичної роботи
з обдарованими учнями. На основі спеціально розробленого опитувальника здійснювалося вивчення
рівня знань педагогів у сфері обдарованості та рівень підготовки вчителів-практиків до роботи з
обдарованими учнями. У дослідженні взяли участь 69 вчителів початкових класів шкіл м. Житомира
та м. Бердичева.
Результати дослідження дозволяють стверджувати, що більшість учителів (57%) вважають, що
обдарована дитина – це явище рідкісне і практично кожний учитель може організувати систематичну
та цілеспрямовану роботу з нею. Однак нами було виявлено суперечність у твердженнях
респондентів: переважна більшість учителів уважає за можливе для себе кваліфіковано здійснювати
відповідну роботу з обдарованими учнями, проте 82 % з них воліли б, щоб така дитина навчалася у
спеціалізованому навчальному закладі.
Нами було запропоновано вчителям визначитися, якими якостями має володіти вчитель
початкових класів для здійснення роботи з обдарованими учнями. Провідне місце у рейтингу
домінуючих якостей займають витримка та терпіння (42,1 %); друге місце посіла головна, на нашу
думку, якість педагога – здатність до творчості (36,8 %); третє – уміння вчителя враховувати вікові та
індивідуальні особливості дитини (31,6 %). Крім того, респондентами відзначаються такі якості
особистості вчителя, як толерантність, високий професійний рівень та досконале знання свого
предмета (26,3 %), знання та вміння застосовувати інноваційні технології, індивідуальний та
диференційований підходи, любов до дітей (15,8 %), нестандартність мислення (10,5 %), а також
доброта, активність, чесність, бажання нестандартно проводити заняття, співробітництво з учнями,
інтелектуальність, працелюбність, мудрість, уміння не заважати учню займатися улюбленою справою
(5,3 %) тощо.
На запитання щодо сфери діяльності, в якій спостерігається найбільше обдарованих учнів, думки
респондентів розподілилися таким чином: 73,7% опитаних уважають, що найбільше талановитих
дітей проявляють себе у галузі художньої праці (витинанки, образотворче мистецтво, плетіння,
ліплення тощо), 36,8% – у сфері української мови, 26,3% – у галузі математики; 21,1% – у
спілкуванні; 15,8% – випереджають однолітків у фізичному розвитку, 26,3% – у сфері музики. Серед
форм роботи, які найбільш ефективні у роботі з обдарованими молодшими школярами педагоги
виділили: конкурси (31,6% опитаних), змагання, КВК – 21,1%; дискусії, виставки, вікторини,
заохочення – 15,8%.
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Усі респонденти вказали на необхідність створення спеціальних програм для навчання
обдарованих дітей. Проте серед шкіл, в яких проводилося дослідження, лише в одній (м. Житомир
№ 12) існують спеціальні програми для навчання обдарованих учнів.
Отже, у процесі обробки результатів дослідження нами було виявлено низку суперечностей у
думках та позиціях учителів. По-перше, більшість респондентів уважають, що практично кожний
учитель може працювати з обдарованими дітьми. Проте висувають надто високі вимоги до вчителів,
які мають працювати з цією категорією дітей. Нами було зроблено висновок, що більшість учителів
не готові до роботи з обдарованими дітьми. Як результат неспроможності вчителів роздивитися в
учневі певні обдарування і допомогти реалізувати їх у практичній діяльності, дитина часто не може
правильно обрати життєвий шлях, що зрештою негативно позначається на науковому та
інтелектуальному потенціалі держави в цілому, на рівні її економічного та соціального розвитку. Подруге, переважна більшість учителів (80%) вважає, що спеціалізовані навчальні заклади для
обдарованих дітей необхідні, проте таких закладів створено надзвичайно мало.
Створення спеціалізованих шкіл для обдарованих учнів є одним із перспективних напрямів
навчання обдарованих дітей. Щоправда, єдиної думки щодо необхідності відкриття таких шкіл поки
що не існує. Значна частина фахівців у галузі освіти стверджує, що для розвитку задатків і здібностей
обдарованих дітей немає потреби у відкритті спеціальних шкіл. Організація навчання у всіх школах
має сприяти тому, щоб талановита дитина могла найповніше розвинути свій талант у навчальному
закладі за місцем її проживання, без відриву від родини. І тільки у віддалених районах, де сільські
школи не задовольняють потребам дітей з підвищеним рівнем здібностей, тимчасово можна
створювати спеціальні школи-інтернати у вищих навчальних закладах. За цього із назв цих шкіл
пропонується виключити будь-які згадки про обдарованість її учнів.
Цікавим у контексті нашої проблеми видається досвід російських дослідників, якими розроблено і
запроваджено психолого-дидактичну систему "Обдаровані діти: виявлення – навчання – розвиток"
[1]. Практична реалізація основних її позицій здійснювалася упродовж останніх десяти років на базі
таких навчально-виховних закладів, як ліцей № 1524 (м. Москва), що орієнтований на роботу з
інтелектуально та академічно обдарованими учнями – "Сократівська школа" для високо обдарованих
дітей; НВК № 1832 (м. Москва), який спеціалізується на розвитку соціальної (особистісної та
лідерської) обдарованості учнів; школа-лабораторія № 1624 "Сузір’я" (м. Москва); Центр творчості
дітей та юнацтва "Зябликово" (м. Москва), що орієнтований на розвиток творчих та інтелектуальних
здібностей дітей в умовах додаткової освіти; Центр комплексного формування особистості РАО у
смт. Чорноголовка Московської області, який орієнтований на навчання та розвиток дітей з
інтелектуальною та академічною обдарованістю в умовах загальноосвітньої школи.
Вирішенню проблеми навчання обдарованих учнів в Україні певним чином сприяє діяльність
закладів нового типу: ліцеїв, гімназій, гуманітарних колегіумів тощо. Такі навчальні заклади мають
більше можливостей для створення умов, за яких самовираження, творча самореалізація стають
внутрішньою потребою кожного учня. Педагогами-ентузіастами створюються і спеціальні школи, які
орієнтовані на виявлення і розвиток обдарувань своїх вихованців. Серед таких навчальних закладів
варто назвати приватну загальноосвітню середню школу "Чарівний світ" у м. Полтава (засновник –
М.П. Лещенко), педагогічний колектив якої вже майже п’ятнадцять років працює над розвитком
творчої обдарованості молоді [2]. Філософія цього закладу – це філософія добротворення, згідно якої
кожна особистість особливо обдарована, має навчитися бути щасливою і дарувати щастя іншим. На
думку педагогів школи, виховати обдаровану дитину означає передусім навчити її світлого
життєбачення, позитивного сприймання навколишнього світу і власної особистості, навчальної праці.
До основних засад, на яких будується педагогіка добротворення, належать такі положення: школа –
це світ, у якому живе дитина; дитина, незалежно від характеру, здібностей, зовнішньої привабливості,
матеріального статку і соціального статусу батьків, має право не просто на життя, а на щасливе життя
у школі; обов’язок учителя – внести живу душу у процес шкільного добротворення.
Головна ідея педагогіки добротворення – це культивування віри дитини у саму себе. У "Чарівному
світі" учитель не порівнює успіхів учнів, не зіставляє якість їх відповідей, а відзначає цікаві думки,
нетрадиційні підходи у розв’язанні навчальних завдань кожним вихованцем, радіє і вірить у нього.
Основне завдання вчителя – творити таке поле добра і любові, щоб кожна дитина довірливо ставилася
до педагога, любила його. Лише за таких умов приходить справжня зацікавленість навчанням,
осягається "щастя шкільного життя", відбувається реалізація природних нахилів і здібностей учнів.
Педагоги "Чарівного світу" впевнені, що дар відкрити чарівну квітку обдарованості школяра дається
не кожному, а лише тому, хто насправді любить дітей і вміє прокладати стежинки до їхнього розуму і
серця [2].
Над створенням системи роботи зі здібними до навчання дітьми з 1991 року працює КиєвоПечерський ліцей № 171 "Лідер". За цей період тут відпрацьовано структуру та механізм виявлення
здібностей учнів, визначено основні етапи цього процесу: 1) Пошук > Навчання; 2) Відбір >
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Виявлення > Селекція; 3) Розвиток > Вдосконалення > Самореалізація; 4) Індивідуалізація >
Допрофесійна підготовка; 5) Вибір професії > Подальше навчання; 6) Супроводження > Передача
особливо здібних "з рук у руки" до НТУУ "КПІ". Реалізація такої програми починається вже в
початковій школі, коли впроваджується відкрита математична олімпіада ліцею [3].
На організацію системи двомовної освіти для обдарованих дітей спрямована діяльність київського
ліцею "Інтелект". "Ні в чому не відставати від Європи", – так можна охарактеризувати своєрідне
кредо ліцею. Однак не тільки і не стільки впровадження західних освітніх технологій дає змогу
формувати якісно нове покоління фахівців. У ліцеї намагаються поєднувати ґрунтовну сучасну освіту
з традиціями, що йдуть ще з часів античності, – традиціями, заснованими на цілісному різнобічному
розвиткові особистості. Цікавою особливістю ліцею є залучення до викладацького штату ліцею
доцентів, викладачів університетів, викладачів англійських кафедр вищих навчальних закладів міста
Києва. Це дозволяє закладу досягати того, щоб навчальний процес у ліцеї відповідав вимогам вищої
школи [4].
Названі нами навчальні заклади – це лише невеличка частинка із значної кількості інноваційних
закладів, які основним завданням вбачають розвиток творчих здібностей учнів. Лише в Києві сьогодні
нараховується 36 ліцеїв, 33 гімназії, 874 класи з поглибленим вивченням навчальних предметів та
початковою допрофесійною підготовкою, а також 33 професійно-технічних, 51 позашкільний заклад,
численні творчі об'єднання для занять мистецтвом, спортом, туризмом, технічною творчістю,
професійним самовизначенням, іншими видами діяльності [5]. Цей факт засвідчує, що в Україні
активно формується загальнодержавна мережа загальноосвітніх закладів для навчання і виховання
обдарованих дітей.
Викладені вище положення призвели до необхідності удосконалення системи педагогічної освіти,
що в свою чергу вимагає створення відповідної навчальної програми з проблеми підготовки
майбутнього вчителя до роботи з обдарованою дитиною.
За своєю структурою представлена програма відповідає вимогам до професійної підготовки
майбутнього педагога, доповнює базові навчальні курси "Педагогіка" та "Історія педагогіки" у вищих
навчальних закладах, поєднує традиційні підходи з інноваційними процесами, які відбуваються в
освіті. Програма побудована відповідно до принципів науковості та об’єктивності у підходах до
розгляду феномену обдарованості; інтеграції педагогічних та психологічних знань; єдності теорії та
практики.
Мета програми: підготовка кваліфікованого педагога, який глибоко володіє теоретичними
знаннями щодо проблеми обдарованості та може реалізувати їх у практичній діяльності.
Перший розділ програми – "Поняття про обдарованість" – знайомить студентів з базовими
поняттями проблеми, до яких належать, перш за все, такі категорії, як "обдарованість", "талант",
"геній". Їх аналізу та встановленню взаємозв’язку між ними надається багато уваги. Крім цього,
докладно розглядаються поняття "задатки" та "здібності", аналізуються підходи до класифікації
здібностей, наводиться структура творчих здібностей та критерії їх оцінювання. Розкривається
сутність обдарованості та її види, розглядаються основні підходи до вивчення різних видів
обдарованої особистості. У цьому розділі також досліджується генеза основних психолого-педагогічних
ідей з проблеми обдарованості як в історії вітчизняної, так і зарубіжної науки.
У ІІ розділі програми – "Організація навчання й виховання обдарованої особистості" – студенти
знайомляться з принципами особистісно-зорієнтованого навчання і виховання; напрямами виховання;
індивідуально-типологічними особливостями обдарованої особистості; методами її вивчення;
методами і прийомами виховання та самовиховання; питаннями організації навчального процесу;
особливостями роботи загальноосвітніх навчальних закладів щодо розвитку обдарованості учнів.
Одночасно студенти оволодівають основними науково-педагогічними методами вивчення
обдарованої особистості. Серед них теоретичні та емпіричні методи: теоретичний аналіз педагогічної
літератури, вивчення й узагальнення передового педагогічного досвіду, анкетування, спостереження,
бесіда, рейтинг, самооцінка; методи стимулювання пізнавальної діяльності, методи контролю й
аналізу ефективності навчально-виховної діяльності щодо розвитку здібностей та обдарувань учнів.
Майбутні вчителі ознайомлюються з особливостями діяльності вчителя-вихователя щодо розвитку
здібностей та обдарувань учнів. Вони мають усвідомити велику соціальну відповідальність учителя за
долю майбутнього покоління.
Окреме місце у спецкурсі займає науково-методичний супровід обдарованої особистості, зокрема
загальношкільні програми розвитку здібностей та обдарувань учнів. Студенти аналізують окремі
програми, знайомляться з вимогами до їх укладання.
У ІІІ розділі програми – "Особливості соціалізації обдарованої особистості" – розглядаються
проблеми обдарованої особистості, які виникають у позанавчальній діяльності, зокрема: обдарована
особистість і взаємовідносини у сім’ї; методи роботи з батьками; організація позаурочної навчально-
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виховної діяльності; неформальні об’єднання обдарованих особистостей; напрямки роботи з
громадськістю тощо.
Виключного значення набуває вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного
досвіду з даної проблеми.
Вивчення всіх розділів будується за принципом поєднання теоретичних знань, набутих
студентами під час вивчення спецкурсу, із оволодінням практичними уміннями та навичками. Лекції
чергуються із практичними заняттями, які проходять у формі ділової гри, рольового перевтілення,
мікровикладання, розробки авторських виховних проектів тощо. Студенти, використовуючи набуті
знання, навчаються виявляти індивідуальні особливості кожної особистості; оволодівають
методиками ідентифікації обдарованості; розробляють власні методики дослідження; проводять
дискусії, бесіди; навчаються складати програми розвитку здібностей та обдарувань учнів, планувати
відповідну роботу навчального закладу; розв’язують педагогічні задачі; складають план бесіди для
батьків; розробляють плани факультативних занять, проектують позакласні заходи, конкурси,
презентації обдарованої особистості тощо.
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Клименюк Ю.М. Особенности обучения и воспитания одарённых детей в новаторских
учебно-воспитательных заведениях.
В статье представлены результаты изучения степени готовности учителей начальной школы к
работе с одарёнными детьми, а также проанализирована деятельность новаторских учебных
заведений с этой категорией учащихся. Акцентируется внимание на необходимости
соответствующей подготовки учителя к работе с одаренными детьми, для чего предлагается
специальный курс для студентов педагогических университетов.
Klymenyuk Yu. M. The Peculiarities of the Teaching and Bringing up of the Gifted Children
in the Innovating Educational Establishments.
In the article the results of study of primary school teachers' readiness degree to work with the gifted
children are presented, and also the activity of innovative educational establishments with this category of
pupils is analysed. It is stressed on the necessity of the teacher's proper preparation to work with the gifted
children and with this purpose the special course for the students of pedagogical universities is offered.
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА СЛУЖБА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК СУБ’ЄКТ
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ
У статті подано модель якісно нового підрозділу ВНЗ, діяльність якого базується на дії програм
навчального характеру, акцентується на особистому і соціальному розвитку молоді, зі штатною
одиницею – соціальний педагог ВНЗ. Представлено результати досліджень ставлення студенства до
проблеми здорового способу життя.
Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про недосконалість спеціальних досліджень
щодо валеологічного виховання учнів середніх шкіл та студентської молоді. Практика підтверджує
потребу у науковому обґрунтуванні та методичній розробці проблеми. У зв’язку з цим проблема
формування здорового способу життя є надзвичайно актуальною, пов’язана із сучасними соціальними
запитами формування валеологічної свідомості громадян нашої держави, культури здоров’я
особистості [1: 191]. Наукова новизна даної роботи полягає в тому, що вона містить найновіші дані
відносно стану проблеми формування здорового способу життя студентів Житомирського
державного університету імені Івана Франка та Житомирського інституту медсестринства, що в
цілому відображають реалії сьогодення щодо означеної проблеми та є обґрунтованим доказом
потреби існування соціально-педагогічної служби вищого навчального закладу як суб’єкту
формування здорового способу життя студентів та функціонування соціального педагога як штатної
одиниці навчального закладу тощо.
Метою роботи є доведення того, що проблема формування ЗСЖ студентів вимагає застосування
інноваційних підходів, які, використовуючи накопичений позитивний досвід, дадуть змогу
реалізувати потенціал нових структурних підрозділів ВНЗ у процесі виховання студентської молоді.
Обов’язковим компонентом нової системи освіти мають бути знання про формування, збереження,
зміцнення здоров’я, гігієнічне виховання населення. Цей компонент зробить можливим врахування
принципово нових, валеологічних вимог до всього змісту освіти, формування валеологічної
свідомості молоді, культури здоров’я, яка включає фізичні, психічні, духовні та соціальні складові [2:
191].
Пошук ефективних шляхів формування здорового способу життя – проблема міждисциплінарна,
тому історіографія з даної проблеми є широкою. Вона охоплює монографічні та наукові праці,
енциклопедичні статті та статті в наукових збірках, підручники, посібники; скажімо, даному питанню
присвятили свої дослідження філософи Е. Бабаян, Е. Бахтель; психологи В. Бітенський, М. Бурно,
А. Личко; соціологи А. Габіані, Я. Гданський, С. Дідковський; медики Г. Апанасенко, Т. Бойченко та
інші [3: 90]. Загальні теоретичні питання здорового способу життя розглянуто в роботах
А. Апанасенка, С. Бондаревського, О. Дубогай та ін.; змістовий бік проблеми виховання навичок
здорового способу життя докладно розкривається В. Артемоновим, В. Моченовим, Р. Баєвським [4:
118].
Дана робота містить найновіші дані відносно стану проблеми формування здорового способу
життя серед студентів Житомирського державного університету імені Івана Франка та
Житомирського інституту медсестринства, що в цілому відображають реалії сьогодення щодо
означеної проблеми та є обґрунтованим доказом потреби існування соціально-педагогічної служби
вищого навчального закладу як суб’єкту формування здорового способу життя студентів та
соціального педагога ВНЗ як штатної одиниці навчального закладу.
Факт вступу до вищого навчального закладу змiцнює вiру молодої людини у власні сили,
здібностi, народжує надiю на нове, цікаве. Водночас на першому та другому курсах досить часто
виникає питання про правильнiсть вибору професiї, спецiальностi, що супроводжується
розчаруванням [5: 108-113]. А відірваність від сім’ї, зміна соціального статусу, навчальні
навантаження, сучасна ситуація в Україні стимулює частину молодих людей до атрибутів модного і
стильного життя, ознакою чого в уяві багатьох нерідко є вживання алкогольних напоїв,
тютюнопаління, залучення до наркотичних та токсичних речовин [6: 85].
До дослідження була залучена молодь переважно 1988 – 1989 р.н. (219 осіб), середнього (57,3%)
та вище середнього рівня достатку (34,3%), які задоволені своїм матеріальним становищем (47,1%),
своїм здоров’ям (44,3%) та безпосередньо собою (48,9%). Респонденти займалися чи займаються
спортом (49,4%), вважаючи, що він допомагає у самореалізації (83,4%), а також дотримуються
режиму дня (48,3%) та стверджують, що ведуть більш здоровий спосіб життя навчаючись у ВНЗ
порівняно зі школою (63,6%).
© Палько І.М., 2008
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Тютюн, як психотропна речовина, майже не вважається сучасною молоддю за небажану або таку,
що негативно впливає на здоров’я людини. За даними нашого дослідження, 56,7% респондентів
мають досвід паління протягом життя. Однак, для декого – це експериментальні спроби (1-2 або 3-5
спроб) – 10,2% всіх респондентів, для інших – це набуває систематичності (40 і більше спроб) –
17,8%. Поширеність куріння прямопропорційно залежить від сформованої думки молоді про шкоду
паління, хоча часто вона стереотипна або взагалі відсутня будь-яка точка зору (4-5%). Саме вони та ті,
хто вважає, що ризику нема (1,8%), або при палінні ризик слабкий становлять найнебезпечнішу групу
(12,4%).
Переважна більшість опитаних представників молодого покоління має досвід знайомства з
алкогольними напоями (83,2%), при чому за отриманими даними випивали за останніх 30 днів 1,3%
40 і більше разів, 0,8% – 20-30 разів, 1% – 10-19 разів, що засвідчує практично щоденне вживання
алкоголю. Підкреслимо й інше, а саме: 72,7% протягом життя відчули стан сп’яніння та 46,8% бували
у даному стані в останні 30 днів. Зростання показників вказує на тенденцію поширення пияцтва та
цілеспрямоване бажання сп’яніти.
Серед респондентів близько 3% не знають про ризик вживання алкоголю, 4% вважає, що нема
ризику чи він слабкий (28,7%) при одній-двох порціях, це акцентує увагу на відсутності обізнаності
чи певній неадекватності знань молоді.
Дані свідчать про те, що чим більший рівень урбанізації, тим істотніша питома вага тих, хто має
досвід спроби наркотиків, основним мотивом є цікавість і прагнення забути свої проблеми (по 0,8%).
Попри сформованість думки у студентів стосовно значного ризику вживання будь-якого з видів
наркотиків, все ж залишається своєрідна "група ризику", яка переконана у відсутності або слабкому
ризику їх для життя, а то і взагалі не знає нічого відносно даного питання. Наприклад: "пробують
палати "травку" – 8,35% слабкий ризик та 7,3% – не знають; "палять "травку" – 1,3% вважають, що
нема ризику, 5,35% – слабкий та 14% не знають; "пробували наркотик" – 1% вважає, що нема ризику,
5,7% – слабкий та 5,1% не знає; "вживають наркотик ін’єкційно" – по 1% вважають, що нема ризику і
ризик слабкий та 3% не обізнані з даного питання.
Отже, основна діяльність соціального педагога ВНЗ має бути спрямована саме на таку молодь, яка
потребує об’єктивних сучасних знань, правдивої інформації в поєднанні слів і практичних дій,
викорінення легковажного ставлення та стереотипів відносно окреслених проблем, розвитку
мотивації здорового способу життя. Основною ж вимогою сьогодення є комплексний підхід до
проблеми формування здорового способу життя, який вимагає плідної співпраці інституцій всіх
рівнів тощо. Таким чином, ми пропонуємо актуальний проект якісно нової установи, а саме:
Соціально-педагогічної служби ВНЗ, яка б стала суб’єктом формування ЗСЖ студентів.
Науковий аспект
1.
Створити та обґрунтувати концепцію положення та нормативні документи для існування
даної Служби. Встановити її доцільність.
2.
Побудувати модель Соціально-педагогічної служби ВНЗ як суб’єкту формування здорового
способу життя студентів.
Соціальний аспект
1. В якості соціального партнера державних структур, створити соціальні умови для усунення
факторів адиктивної поведінки.
Педагогічний аспект
1. Навчити молодь навичкам прийняття рішень, визначенню мети, встановленню норм, умінню
цінувати себе, а також власне життєвим навичкам, сформувати навички відмови від пропозицій
вживання психоактивних речовин та ін.
2. Визначити найбільш ефективні індивідуальні засоби, форми та методи розвитку особистості.
Психологічний аспект
1. Відповідно до загальної програми роботи з молоддю та індивідуальної програми роботи з
окремим студентом, здійснювати комплексну систему заходів щодо діагностики, профілактики,
корекції, особистого і соціального розвитку та ін., що спрямовані на забезпечення реалізації положень
Державної програми "Освіта" (Україна ХХІ століття)", "Національної доктрини розвитку освіти
України у ХХІ столітті" та інших законодавчих актів даної направленості тощо.
Загальний розділ
1. Співзасновниками Соціально-педагогічної служби ВНЗ може бути СССМ ЖДУ ім. Івана
Франка.
2. Педагогічний колектив несе відповідальність перед молоддю та їхніми рідними за їх фізичне,
психічне, духовне та соціальне здоров’я.
Основною метою Соціально-педагогічної служби ВНЗ має бути створення умов для реалізації
комплексу психолого-педагогічних, соціально-педагогічних, інформаційно-консультативних заходів,
спрямованих на профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі, адиктивної поведінки, а
55

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 38. Педагогічні науки

також профілактику ВІЛ/СНІДу, формування у молоді соціально безпечної поведінки, вміння
протистояти впливу середовища, формування мотивації на здоровий спосіб життя; зниження
приросту захворюваності та виховання високої духовності у стосунках між чоловіком та жінкою на
основі гуманності, християнської моралі тощо.
Для досягнення цієї мети передбачається реалізація таких завдань:
а) надання соціальних послуг, психолого-педагогічних, соціально-педагогічних, інформаційноконсультативних та інших видів соціальної допомоги, консультування молоді тощо;
б) надання молоді знання з психолого-педагогічних, правових, соціально-медичних питань,
необхідних для реалізації соціальних програм;
в) сприяння розвитку лідерських якостей, творчих здібностей, самовираженню, становленню
молоді як активних членів суспільства;
г) розробка та запровадження навчально-методичних планів та програми підготовки лідерів
(програма "Рівний-рівному") за пріоритетними напрямки діяльності Служби;
д) здійснення соціально-профілактичної роботи серед молоді (просвітницькі проекти, акції;
марафони і т.д.), проведення комплексу заходів щодо запобігання негативним явищам та їх
подолання;
е) направлення у разі потреби осіб, які звернулися до Служби, до інших закладів, установ, що
можуть повніше відповісти їх запитам;
ж) виконання інших функцій відповідно до покладених на неї завдань.
Характеристика Соціально-педагогічної служби ВНЗ
Структура Соціально-педагогічної служби ВНЗ складається з: засновників; адміністрації (керівник
Служби); підрозділів: Школи лідерів, соціального інтерактивного театру, власне соціальнопедагогічної служби ВНЗ зі штатною одиницею – соціальний педагог.
Служба має здійснювати інформаційний обмін між аналогічними службами створеними у ВНЗ
України. Служба має піклуватися про зміцнення своєї матеріальної та економічної бази для реалізації
покладених на неї програм, а також вирішенні соціальних проблем співробітників Служби.
Управління Соціально-педагогічною службою ВНЗ
1. Засновник затверджує Статут та Правила внутрішнього розпорядку, а також іншу
документацію, якою керуватиметься Служба у своїй діяльності; визначає певні напрямки діяльності
та контролює фінансовий бік справ.
2. Безпосереднє управління Службою здійснює її керівник, в обов’язки якого входить:
персональна відповідальність за виконання покладених на Службу завдань, затвердження положень
про структурні підрозділи та посадові інструкції, видає в межах своєї компетенції накази
організаційно-розпорядчого характеру, контролює і організовує їх виконання, призначає і звільняє
працівників Служби, застосовує заохочення і накладає дисциплінарні стягнення та ін.
Ми розглядаємо роботу Соціально-педагогічної служби ВНЗ із студентами як професійну
діяльність, яка, виходячи із поставлених завдань, змісту роботи із студентами, полягає, в першу чергу,
в проведенні профілактичної роботи трьох рівнів: первинна (попередження негативного впливу
звичок соціального середовища), вторинна (виявлення груп, які найбільш вразливі до адикції),
третинна (спрямована на передбачення прогресу хвороби) профілактика.
Система профілактики має включати в себе такі складові: Створення комплексних груп
спеціалістів, які забезпечують соціальний захист дітей (психологи, медики, соціальні педагоги тощо);
створення виховного середовища, яке дозволяє гармонізувати відносини молодого покоління зі своїм
найближчим оточенням в сім’ї, за місцем навчання, роботи тощо; створення груп підтримки
спеціалістів різного профілю; створення суспільних освітніх програм для підсилення привернення
уваги до проблем молоді з ненормативною поведінкою (телевізійні та освітні програми тощо);
організація вільного часу молодого покоління; інформаційно-просвітницька діяльність [7: 63-66].
Соціальний інтерактивний театр – це не просто вияв творчості, це спроба самостійного,
ґрунтовного дослідження негативних процесів суспільства. Театр доносить до масової свідомості
серйозні проблеми сьогодення, показує моделі різнобічного їх вирішення. Конфліктний сюжет
обов’язково розігрується на сцені, але у його розв’язанні беруть участь не лише "актори", а й глядачі.
У будь-який момент глядач може змінити актора і репрезентувати свій спосіб вирішення проблеми. У
цьому і полягає принцип інтерактивності [8: 60].
Важливою ланкою Служби є діяльність Школи лідерів. Ця технологія "рівний-рівному"
традиційно розглядається в соціальній педагогіці і соціальній роботі як технологія профілактики
ранніх статевих стосунків, хвороб, що передаються статевим шляхом (ВІЛ/СНІДу), як технологія
громадянського виховання, але може бути використаною і для профілактики насильства. Ознаками
цієї технології є: навчання рівних рівними; предметне спілкування, яке спрямоване на формування
життєвих навичок, ціннісних орієнтацій щодо здорового способу життя; на активну участь у
громадському житті; поширення достовірної інформації та зразків власного прикладу життєвої
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позиції і досвіду подолання проблем; активні дії підлітків-інструкторів і педагогів-тренерів;
спростування стереотипів про названі проблеми [1: 4-5].
Соціально-педагогічна діяльність – різновид педагогічної діяльності, спрямованої на надання
допомоги студенту в процесі його соціалізації, освоєнні соціокультурного досвіду та на створення
умов його самореалізації. Саме соціально-педагогічна діяльність у ВНЗ потребує наявності
соціального педагога, на якого б було покладено виконання діагностичної, прогностичної, освітньовиховної, правозахисної, організаторської, комунікативної, послужливо-профілактичної функції.
Соціальний педагог ВНЗ у своїй соціально-педагогічній діяльності виступає у трьох ролях: радника,
консультанта, захисника тощо. Успішна реалізація його діяльності можлива лише при значній
підготовці, що включає широке коло знань, умінь і навичок [3: 93].
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Палько И.Н. Социально-педагогическая служба высшего учебного заведения как субъект
формирования здорового образа жизни студентов.
Подается модель качественно нового подразделения ВУЗа, деятельность которого основана на
действии программ учебного характера, с акцентом на личностном и социальном развитии, со
штатной единицей – социальный педагог ВУЗа. Представлены результаты исследований проблемы
здорового образа жизни.
Pal'ko I.M. Socially-Pedagogic Service of the Higher Educational Establishment as the Subject of
Students' Healthy Way of Life Formation.
The article presents a model of a new quality subsection of a higher educational establishment, which
functioning is based on the action of the educational programs, accented on the personal and social
development of young people, with such regular unit as social teacher of higher educational establishment.
The results of students' attitude to the problem of healthy way of life research are presented.
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ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ
ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ
У статті розглянуто проблему формування особистості студента у процесі соціалізації в умовах
освітньо-виховного середовища педагогічного коледжу. Розкрито методику формування
експерименту з метою перевірки ефективності процесу соціалізації студентів, загальні та
організаційні методичні рекомендації для викладачів. Представлено критерії, що відображають
характеристику студента, використання яких дозволило фіксувати різні прояви процесу соціалізації
та встановити рівень процесу соціалізації студентської молоді в умовах освітньо-виховного
середовища педагогічного коледжу.
Сучасні демократичні перетворення в політичній, соціальній і духовній сферах зумовили певні
зміни організації та змісту професійної підготовки педагогічних кадрів, особливо соціальних
педагогів, з’явився новий попит на фахівців-педагогів, здатних до професійного самовдосконалення.
Формування певного способу життя у людини обумовлено конкретними соціальними умовами.
Враховуючи потреби, які характерні для даного суспільства, кожна особистість характеризується
індивідуальним їх втіленням, тому поведінка людей різна і залежить від багатьох факторів. Нам би
хотілося звернути увагу на таку соціальну групу населення як студентська молодь педагогічних
коледжів. Серед вагомих факторів, які впливають на соціалізацію студентів, особливе місце в даний
час належить процесу Європейської інтеграції освіти.
Досвід роботи у педагогічному коледжі свідчить, що для вчорашнього випускника школи, а
сьогодні студента коледжу, змінюються умови життя, психологічний та моральний клімат. Вибір
способу життєдіяльності його проходить через процес соціалізації особистості шляхом
самовдосконалення. Слід зазначити, що ці два процеси взаємопов’язані: процес самовдосконалення є
передумовою соціалізованого входження молодої людини в освітньо-виховне середовище коледжу.
Кожна вікова група студентської молоді має свої, притаманні тільки їй, особливості розвитку та
інтереси. Слушною є думка Л. Виготського, який наголошує, що проблема інтересів у підлітковому
віці є "ключем до всієї проблеми розвитку підлітка" [1]. Тому слід зауважити, що протягом цього
періоду відбуваються численні психологічні зрушення, зіткнення із освітньо-виховним середовищем
коледжу, при чому проходять ці процеси по-різному, залежно від соціокультурних умов, які
притаманні даному суспільству. При цьому головним завданням соціалізації студента, що забезпечує
багатогранний розвиток є формування системи потреб у процесі самовдосконалення особистості та їх
прояв у стилі життєдіяльності підлітка.
Аналіз джерельної бази дозволяє констатувати, що дослідженню проблем характерологічних ознак
сучасного підлітка присвячені праці І. Беха, З. Бєлоусової, Л. Божович, Л. Виготського, І. Кона,
Ф. Ральса, Х. Реншмидта та інших.
Мета пропонованої статті передбачає:
- обґрунтувати сутність ключових понять проблеми;
- виявити особливості формування особистості студента у процесі соціалізації в умовах
освітньо-виховного середовища педагогічного коледжу;
- визначити рівень входження студентської молоді в освітньо-виховне середовище
педагогічного коледжу;
- висвітлити результати експериментального дослідження.
Для досягнення поставленої мети з’ясуємо змістове наповнення понятійного апарату дослідження,
зокрема таких ключових понять як "студентство", "підлітковий вік".
Зазначимо, що студентство – це особлива соціальна категорія молоді, яка організаційно об’єднана
інститутом вищої освіти. Студентська молодь характеризується високим освітнім рівнем, соціальною
активністю, достатньо гармонійним поєднанням інтелектуальної та соціальної зрілості. Через те,
студента характеризує ціленаправлена спрямованість на підготовку обраної майбутньої професії.
Студентство – це пора найскладнішого структурування інтелекту людини, який надто
індивідуальний. Для студентів провідними видами діяльності є професійно-навчальна та науководослідна. Тому, здобуті студентом знання, вміння та навички будуть використовуватися у майбутній
професійній діяльності.
Аналіз наукової літератури свідчить, що поняття "підлітковий вік" вживається дуже широко і має
багатоаспектний характер. Зупинимося на найбільш поширеному визначенні цього поняття.
© Ковальчук Н.П., 2008
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Американський психолог Філіп Райс дає таке визначення: "Підлітковий вік – це певний відрізок
життя між дитинством і зрілістю" [2]. Сьогодні не всі поділяють його точку зору, тому що для кожної
особистості цей період проходить по-різному. Через те вчені дають різні тлумачення щодо складових
підліткового віку, зокрема: В. Кожохар, І. Слюсар, Г. Жук [3] визначають підлітковий вік 11-14 років;
Г. Капська [4] – підлітковий вік – це період розвитку дитини від 11-12 до 15-16 років; В. Крисько [5] –
підлітковий вік 11-14 років; М. Лукашевич [6] акцентує увагу на тому, що в еволюційній теорії
соціалізації користуються терміном "підлітково-юнацький вік"; О. Мудрик [7] – як етап соціалізації
людини, молодший підлітковий вік 10-12 років, старший підлітковий вік 12-14 років; Ф. Райс [2]
визначає ранній підлітковий вік 11-14 років, старший підлітковий вік 15-19 років; українські
психологи Г. Костюк [8], Д. Ніколенко [9] – старший підлітковий вік 15-17 років.
Проаналізувавши наукові визначення підліткового віку з точки зору виявлення процесу
соціалізації в умовах освітньо-виховного середовища педагогічного коледжу, ми дійшли висновку,
що для підліткового віку найбільш ефективним є період від 14 до 17 років. Саме такі вікові межі
підліткового віку покладені в основу дослідження нами проблеми соціалізації студентської молоді в
умовах освітньо-виховного середовища коледжу.
З метою визначення початкових позицій дослідження, отримання базових даних для створення
методики експерименту, було проведено констатувальний та формувальний етапи.
При проведенні констатувального експерименту були використані такі методи:
- спостереження й аналіз різних видів діяльності студентів;
- індивідуальні бесіди;
- аналіз розв’язання конфліктних ситуацій;
- анкетування;
- кількісна обробка результатів дослідження.
У дослідженні брало участь 60 студентів відділення навчання та виховання молоді Європейського
колегіуму імені Яна Павла ІІ (м. Гнєзно, Польща), з них: 23 студенти І року навчання, 16 – ІІ року
навчання, 21 – ІІІ року навчання.
З метою виявлення рівнів соціалізації студентів у процесі експериментального дослідження було
проведено анкетування в експериментальних та контрольних групах. Респондентам пропонувалося
дати відповіді на ряд питань:
Аналіз проведеного анкетування свідчить про те, що:
- для студентів І курсу характерним є низький рівень соціалізації і це є природно, бо вони ще
не влилися в освітньо-виховне середовище коледжу;
- для студентів ІІ курсу характерний середній рівень соціалізації, тому з цією категорією
молоді необхідно проводити роботу з формування самовдосконалення особистості;
- студентам ІІІ курсу притаманний високий рівень соціалізації. Це свідчить про те, що за роки
навчання студенти успішно соціалізуються в коледжі.
З метою перевірки ефективності процесу соціалізації та формування самовдосконалення у
студентської молоді в умовах освітньо-виховного середовища Європейського коледжу імені Яна
Павла ІІ, була розроблена й апробована методика формувального експерименту.
Для його проведення ми намагалися підібрати студентів таким чином, щоб вони були І, ІІ, ІІІ років
навчання. У контрольних групах навчання проводилося традиційно, для студентів експериментальних
груп проводилися анкетування, семінари, тренінги та було розроблено методичні рекомендації для
викладачів, а саме:
а) загальні рекомендації активізації процесу соціалізації студентської молоді, удосконалення їх
самовдосконалення в умовах освітньо-виховного середовища педагогічного коледжу, які полягають у
наступному:
- розвивати мотивації щодо процесу соціалізації студентської молоді відповідно до вимог
майбутньої професійної діяльності соціального педагога;
- формувати освітньо-виховне середовище, яке сприятиме соціалізації студентської молоді;
- враховувати індивідуальні особливості студентів у процесі їх соціалізації.
Зважаючи на те, що досліджуваний процес соціалізації студентів здійснюється в коледжі,
вважаємо за необхідне забезпечити реалізацію таких організаційно-педагогічних умов:
- забезпечення відповідності між вимогами суспільства до рівня кваліфікації молодшого
спеціаліста та рівня професійного самовдосконалення студентської молоді;
- забезпечення відповідності між теоретичним образом соціального педагога та образом
соціального педагога, який формується реальною дійсністю, тобто зв’язок теорії з життям та
соціально-педагогічною практикою;
- забезпечення пріоритету процесу соціалізації студентської молоді та якісної професійної
підготовки майбутнього соціального педагога;
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- формування професійного самовдосконалення студентської молоді;
- забезпечення комплексного підходу до процесу соціалізації студентської молоді;
- об’єктивне оцінювання результатів навчально-виховної діяльності студентської молоді,
підвищення рівня їх самовдосконалення;
- розвиток потреб у професійному самовдосконаленні студентської молоді у колективі та через
колектив.
Необхідно пам’ятати, що активізації процесу соціалізації студентської молоді шляхом
самовдосконалення сприяють:
- своєчасне усвідомлення студентом необхідності ґрунтовного оволодіння навчальновиховною діяльністю;
- розуміння студентом сутності, змісту й особливостей процесу соціалізації в умовах освітньовиховного середовища педагогічного коледжу;
- доброзичливе товариське ставлення викладачів до студентів, ненав’язливий обмін з ними
власним педагогічним досвідом.
Зазначимо, що діяльність щодо організації процесу соціалізації студентської молоді повинна мати
комплексний характер та являти собою координацію всієї різноманітної педагогічної діяльності
посадових осіб коледжу. Вона передбачає використання взаємопов’язаних методів, об’єднаних
однією метою.
б) організаційні рекомендації, з метою виявлення особливостей соціалізації студентів в освітньовиховному середовищі Європейського коледжу імені Яна Павла ІІ.
- враховувати у навчально-методичних документах уточнений зміст понять "соціалізація
студентської молоді", "професійне самовдосконалення";
- визначати рівень професійного самовдосконалення студентської молоді, використовуючи
розроблені у науковому дослідженні показники, для більш глибокого вивчення особистісних
особливостей студента;
- проводити тренінги з студентами з проблеми соціалізації студентської молоді та їх
професійного самовдосконалення на початковому етапі навчання. Це допоможе формувати
колектив з певними груповими цінностями, нормами, цілями;
- включити питання з організації процесу соціалізації студентської молоді шляхом
самовдосконалення до змісту навчальних занять з соціальної педагогіки;
- створити базу даних про студентів, побудовану за принципами єдності і наступності
виховних впливів викладачів коледжу, що дозволить підвищити ефективність активізації процесу
соціалізації студентської молоді;
- періодично поповнювати матеріали програми курсу "Соціальна педагогіка", що стосуються
умінь і навичок організації самостійної роботи студентів як ефективного засобу активізації їхнього
професійного самовдосконалення;
- систематично обмінюватися з педагогами інших навчальних закладів педагогічним досвідом
навчально-виховної діяльності щодо організації процесу соціалізації студентської молоді;
- відображати рівень професійного самовдосконалення студентів під час атестації, на основі
розроблених у науковому дослідженні критеріїв;
- періодично корегувати розроблену в дослідженні методику активізації процесу соціалізації
студентської молоді шляхом самовдосконалення.
У ході експерименту проводилися бесіди з викладачами, давалися необхідні консультації,
аналізувалися відвідані заняття. З метою забезпечення об’єктивності кінцевих результатів ми
орієнтували викладачів коледжу на дотримання розроблених нами методичних рекомендацій з
проблеми соціалізації студентської молоді.
На початку формувального експерименту було проведено вхідне анкетування, з метою виявлення
актуальних проблем педагогічного коледжу, пов’язаних із процесом соціалізації студентів, поглядів і
міркувань щодо необхідності проведення семінару: "Соціалізація студентської молоді в умовах
освітньо-виховного середовища коледжу". У семінарі приймали участь студенти І, ІІ, ІІІ курсів
відділення навчання та виховання молоді Європейського колегіуму імені Яна Павла ІІ. По закінченню
семінару було проведено вихідне анкетування, з метою визначення ефективності семінару,
актуальності питань, які порушувались, необхідності та цікавості матеріалу, який було подано на
семінарі.
Проаналізувавши результати вихідної анкети, вважаємо за доцільне проводити тренінги для
студентів І року навчання на тему: "Процес соціалізації студентської молоді", з метою вивчення
спектру найбільш актуальних соціальних проблем студентської молоді, які пов’язані з процесом
соціалізації особистості; для студентів ІІ року навчання: "Шляхи самовдосконалення особистості", з
метою визначення рейтингу соціальних проблем, пов’язаних з формуванням професійного
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самовдосконалення особистості; для студентів ІІІ року навчання: "Розробка цілеспрямованого
проекту щодо процесу соціалізації студентської молоді", з метою виявлення актуальних проблем
коледжу у напрямі процесу соціалізації студентської молоді в умовах освітньо-виховного середовища
коледжу.
Вивчення теоретичних розробок, експериментального аналізу думок студентів дозволили нам
виділити п’ять критеріїв, що відображають характеристику студента, використання якої дозволило
фіксувати різні прояви процесу соціалізації студентської молоді в умовах освітньо-виховного
середовища педагогічного коледжу. Це такі критерії:
1) соціальна активність студента;
2) педагогічна активність студента;
3) здатність до професійного самовдосконалення особистості;
4) уважне ставлення до викладачів, групи ровесників, сім’ї;
5) прояв позитивних якостей особистості.
Таким чином, вище зазначені критерії становлять основу для виявлення актуальних проблем
соціалізації студентської молоді в умовах педагогічного коледжу.
З метою виявлення найбільш актуальних проблем коледжу у напрямі соціалізації студентської
молоді нами виділено показники, за допомогою яких можна судити про специфічні та педагогічні
можливості соціалізації студентської молоді.
Для зручності сприйняття ми подаємо критерії та показники соціалізації студентської молоді у
вигляді таблиці.
Таблиця 1.
Критерії та показники соціалізації студентської молоді
Критерії соціалізації
студентської молоді
1. Соціальна активність
студента
2. Педагогічна активність
студента

3. Здатність до професійного
самовдосконалення особистості

4. Уважне ставлення до
викладачів, групи ровесників,
сім’ї

Показники соціалізації студентської молоді
Студент бере участь у всіх видах навчально-виховної діяльності
коледжу, уміє контролювати поведінку у різних соціальних
ситуаціях, доброзичливо ставиться до себе і оточуючих
Студент досконало оперує основними поняттями під час своїх
відповідей, висловлює своє ставлення до проблеми, наводить
приклади з власного досвіду; встановлює взаємозв’язки,
систематизує матеріал, пропонує свої шляхи розв’язання
проблеми, чітко усвідомлює її значення; встановлює
взаємозв’язок між педагогічними явищами, уміє показати
важливість матеріалу та виділити в ньому головне
Наявність знань про сутність і особливості професійного
самовдосконалення, прояв потреби у себе позитивних та
усуненні негативних властивостей, важливих для майбутньої
професії; активна та планомірна робота над собою згідно з
метою професійного самовдосконалення, самостійність вибору
засобів, прийомів та основних напрямків професійного
самовдосконалення; корегування роботи над собою, наявність
самокритичності в оцінці своєї поведінки, вчинків та
результатів навчально-виховної діяльності, має високу
самооцінку
Студент орієнтується на позитивний ідеал; легко встановлює
контакти з групою ровесників; відчуває психологічний захист у
сім’ї. Ввічливо, тактовно, культурно ставиться до викладачів,
групи ровесників, сім’ї
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Критерії соціалізації
студентської молоді
5. Прояв позитивних якостей
особистості

Показники соціалізації студентської молоді
Студент проявляє такі позитивні якості особистості, як
особистісні якості та професійні якості студента.
Особистісні
якості
студента:
доброта;
милосердя;
відповідальність; чуйне, уважне ставлення до оточуючих;
постійне прагнення до морального й культурного розвитку і
удосконалення; толерантність, відкритість.
Професійні якості студента: високий професіоналізм;
діловитість;
постійне
прагнення
до
професійного
самовдосконалення; підвищення рівня теоретичної підготовки;
готовність до розв’язання нових завдань в обраній галузі
діяльності; здатність досягти певного результату

Ці критерії дозволяють встановити рівень процесу соціалізації студентської молоді в умовах
освітньо-виховного середовища педагогічного коледжу:
І. Низький – негативне виявлення критеріїв соціалізації студентської молоді.
ІІ. Нижчий середнього – негативні відхилення можна встановити на основі соціально-педагогічних
спостережень.
ІІІ. Середній – більш виражені критерії соціалізації студентської молоді.
IV. Високий – успішна соціалізація студентської молоді.
Результати формувального експерименту свідчать, що збільшилася група студентів, які досягли
високого рівня з проблеми соціалізації особистості (майже у три рази), а у контрольних групах лише
на третину. Вплив експериментального дослідження сприяв формуванню у студентів коледжу
самовдосконалення у процесі соціалізації.
Таким чином, порівняння вихідних та кінцевих результатів експерименту свідчить про позитивний
вплив розробленої методики. Під час дослідження ми з’ясували, що студенти контрольних груп
коледжу показали нижчі результати тому, що в них не був сформований мотив працювати над даною
проблемою.
Після завершення формувального експерименту ми провели бесіди з викладачами
експериментальних груп. Вони зазначили, що запропонована методика сприяє формуванню
самовдосконалення студентів у процесі соціалізації.
Вагомим здобутком викладачі Європейського коледжу вважають проведення для студентської
молоді тренінгів, семінарів, які були запропоновані нами. Вони визнали, що експериментальна
методика збагатила і систематизувала знання студентів з проблеми соціалізації студентської молоді в
умовах освітньо-виховного середовища коледжу.
Вищезазначене дозволяє зробити висновки:
1. На основі аналізу психолого-педагогічної та методичної літератури, враховуючи вікові та
індивідуальні особливості студентів навчальних закладів І рівня акредитації, зазначимо, що
студентство є особливою соціальною групою в процесі соціалізації.
2. Для студентської молоді найбільш ефективним є період від 14 до 17 років. Саме такі вікові
межі покладені в основу дослідження нами проблеми соціалізації студентської молоді в умовах
освітньо-виховного середовища коледжу.
3. Результати експерименту засвідчили, що розроблена методика формування особистості
студента в процесі соціалізації в умовах освітньо-виховного середовища педагогічного коледжу є
доцільною, оскільки значно покращилися показники з даної проблеми у тих студентів, які навчалися
за експериментальною методикою.
4. Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми формування особистості студента
у процесі соціалізації в умовах освітньо-виховного середовища педагогічного коледжу. Подальшого
дослідження потребує проблема взаємодії системи "студент – освітньо-виховне середовище" у
процесі соціалізації в умовах педагогічного коледжу.
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Ковальчук Н.П. Формирование личности студента в процессе социализации в условиях
образовательно-воспитательной среды педагогического колледжа.
В статье рассмотрена проблема формирования личности студента в процессе социализации в
условиях образовательно-воспитательной среды педагогического колледжа. Раскрыта методика
формирования эксперимента с целью проверки эффективности процесса социализации студентов,
общие и организационные методические рекомендации для преподавателей. Представлены
критерии, которые отображают характеристику студента, использование которых позволило
фиксировать разные проявления процесса социализации и установить уровень процесса социализации
студенческой молодежи в условиях образовательно-воспитательной среды педагогического
колледжа.
Kovalchuk N.P. The Student's Personality Formation in the Process of Socialization in the Conditions of
Pedagogic College Educational Surrounding.
In the article the problem of forming of personality of student is considered in the process of socialization in
the conditions of an educational environment of pedagogical college. The method of forming of experiment
with the purpose of verification of efficiency of process of socialization of students is exposed, general and
organizational methodical recommendations for teachers. Criteria which represent description of student are
presented, the use of which allowed to fix the different displays of process of socialization and set the level of
process of socialization of student young people in the conditions of an educationally educate environment of
pedagogical college.
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ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ЄВРЕЙСЬКОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ НАЦІОНАЛЬНИХ
ТРАДИЦІЙ (НА ПРИКЛАДІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЗАКЛАДІВ ВОЛИНІ)
У статті висвітлюється історія формування єврейської освіти в навчально-виховних закладах
Волині в ХІХ – на початку ХХ століття; аналізуються особливості організації навчально-виховного
процесу Житомирського рабинського училища на матеріалах архівних даних, зокрема: аналізуються
такі аспекти як педагогічні кадри, бібліотеки, умови навчання, склад учнів.
Формування єврейської освіти на Волині в ХІХ – на початку ХХ століття відбувалося у складних
умовах того часу. Все більше дітей після закінчення шкіл прагнуло здобути освіту в державних
училищах. Саме тому найбільш популярним серед єврейських мас Волині було Житомирське
рабинське училище, в якому надавався необхідний рівень знань із загальноосвітніх і єврейських
предметів. Цікаво те, що навчання було безкоштовне, тому вихованці училища ділилися на дві
категорії: стипендіати й напівстипендіати (одержували від держави грошову допомогу для навчання).
Воно було більш престижне тому, що єврейські юнаки після закінчення мали право вступати в
університети.
У наш час питанням розвитку єврейської освіти на Волині займаються багато науковців такі, як
О. Іваненко, М. Лутай, Ю. Поліщук, Н. Рудницька та інші.
Мета нашого дослідження – охарактеризувати Житомирське рабинське училище як тип
новаторського навчально-виховного закладу в історії розвитку освіти в Україні, зокрема Волинської
губернії.
У 40-х роках ХІХ ст. в Російській імперії розпочалося реформування єврейської освіти, в
результаті якого царський уряд намагався сприяти змінам релігійно-суспільному побуту єврейського
населення, ліквідації відчуженості та гнучкої релігійності євреїв, їх швидкій асиміляції з іншими
народами багатонаціональної держави, встановлення загального управління усіма закладами освіти
євреїв. Для вирішення цих питань протягом 1840-1863 рр. працював "Комітет для визначення засобів
корінного переустрою євреїв у Росії". У 1842 р. була утворена "Комісія для освіти євреїв у Росії", до
складу якої увійшли видатні представники єврейського народу: рабин М. Любавицький (Шнеєрсон),
рабин І. Воложинський, директор Одеського училища Б. Штерн, банкір із Бердичева І. Гальперин та
інші [1: 149].
Згідно з пропозиціями "Комісії для освіти євреїв у Росії" й Положенням про створення державних
єврейських училищ, яке було розроблене Міністерством народної освіти, цар Микола І підписав
17 жовтня 1844 р. указ про створення в імперії рабинських училищ для підготовки вчителів
єврейського закону й рабинів. Одночасно Міністерство освіти розробило й затвердило "Положення
про рабинські училища", які за кількістю загальноосвітніх предметів прирівнювалися до гімназій.
Урядом було вирішено відкрити рабинські училища в Житомирі та Вільно.
У записці, яка супроводжувала царський указ, але не була надрукована, визначалася основна
характеристика й завдання цих навчальних закладів. У рабинських училищах мали вивчати єврейські
предмети, зокрема Біблію, Мішну, Хаіє-Адам, Гемару, збірник релігійних законів, історію
єврейського народу, духовне красномовство, єврейську мову (іврит), два арамейських наріччя
(сірійське й халдейське). Викладання на вчительських відділеннях велося на такому рівні, щоб далі
вихованці могли продовжити вивчення цих предметів в училищах першого та другого розрядів. У ній
також зазначалося, що ніхто не може бути призначеним учителем єврейських предметів тільки рабин,
якщо не навчався в такому училищі [2].
Згідно з царським указом 19 листопада 1847 року рабинське училище було засноване в Житомирі.
У його структурі було шість класів та два курси – педагогічний і рабинський [1]. Житомирське
училище не мало власного приміщення, тому для розташування класів і квартир для учнів
орендувались приватні будівлі. Спочатку частина училища була розташована в кам’яному
двоповерховому будинку курця третьої гільдії В. Перельцвейга, інша – в будинку (8 кімнат)
полковниці Б. Анастасьєвої по вулиці Малій Бердичівській [1].
Прийом у Житомирське рабинське училище здійснювався з 8 по 31 серпня на конкурсній основі.
Бажаючі навчатися у ньому екзаменувалися зі знань єврейських предметів, російської, німецької мов,
арифметики, історії, географії. Найбільш підготовлені абітурієнти зараховувалися відразу ж у другий
чи третій класи, а ті, хто показував "блискучі" знання – навіть у четвертий. Згідно "Положення про
рабинське училище", до навчального закладу приймалися єврейські хлопчики всіх станів, які мали
необхідний рівень знань із загальноосвітніх і єврейських предметів.
© Коцута А.А., 2008
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Викладацький склад Житомирського рабинського училища був досить кваліфікований.
Наглядачем підготовчих курсів училища, які вперше відкрилися, призначили титулярного радника
П. Вербицького – випускника Харківської духовної академії [3: 150].
З 1849 року директором училища працював Я. Ковалевський, випускник фізико-математичного
факультету Харківського університету, православний за віросповіданням [4: 3-10].
З січня 1865 року училище очолив випускник Віленського університету, статський радник
К. Павловський. За плідну працю на освітянській ниві К. Павловський був тричі нагороджений
відзнаками "За зразкову службу", бронзовою медаллю в пам’ять російсько-турецької війни 18531856 рр., орденами Св. Станіслава Другого ступеня, Анни Другого ступеня і за сумлінне завідування
навчальною частиною єврейського ремісничого училища – орденом Св. Володимира третього ступеня
[3].
З 1861 року при училищі була відкрита суботня школа, в якій молодших дітей учили учні старших
класів училища, здобуваючи таким чином навички практично педагогічної діяльності. З року в рік
зростала кількість вихованців Житомирського рабинського училища. Якщо спочатку до нього
вступали діти єврейської бідноти, які навчалися за державний кошт, то пізніше до цього навчального
закладу намагалися віддати своїх синів заможні євреї, купці. Їм імпонувало, що їхні діти могли
отримати освіту в стінах престижного єврейського учбового закладу. Наплив в училище збільшився
ще й тому, що його вихованці звільнялись від рекрутчини, а з 1856 року вони мали право вступати до
університетів. Про ріст кількості учнів свідчать наступні дані: у 1848-49 учбовому році в училищі
було 60 вихованців; 1849-50 – 72; 1850-51 – 147; 1851-52 – 190; 1852-53 – 252; 1853-54 – 275; 1854-55
– 301; 1855-56 – 281; 1856-57 – 281; 1857-58 – 214; 1858-59 – 207; 1859-60 – 202; 1860-61 – 204; 186162 – 216; 1862-63 – 258; 1863-64 – 284. Так, лише в 1862-63 навчальному році Житомирське рабинське
училище випустило 67 вчителів і 27 рабинів. Деякі з випускників училища зайняли посади вченихєвреїв при генерал-губернаторах і губернаторах, частина вступило до гімназій та університетів [2].
Загальний курс навчання відповідав чотирьом вищим класам гімназії і тривав чотири роки. У цей
час учні вивчали як загальні предмети (російську й німецьку мови, словесність, арифметику, алгебру,
геометрію, географію, риторику, статистику, загальну та російську історії, правопис, креслення,
малювання), так і єврейські предмети. Викладання наук, за винятком єврейських предметів і
німецької мови, велося російською мовою [5].
Методика вивчення єврейських предметів полягала в умінні розуміти програмний матеріал та
історію єврейського народу. А царський уряд нав’язував зазубрювати предмети і вивчати за самим
скороченим нарисом німецьких підручників, з якими важко було впоратися найбільш старанним
учням.
Деякі викладачі-євреї Житомирського рабинського училища багато уваги приділяли поширенню
прогресивних методів навчання, ознайомленню вчителів єврейських навчальних закладів із
передовим досвідом. Особливо багато в цьому напрямку зробив Й. Паличинецький, перу якого
належить ряд статей із практичної педагогіки [5].
Після закінчення загального курсу відбувався розподіл учнів з урахуванням їх побажань на
педагогічне й рабинське відділення. Навчання на педагогічному відділенні тривало один рік. За цей
час учні оволодівали практичними навичками викладання предметів. Наприкінці навчання
випускники-педагоги в присутності своїх товаришів і під контролем викладачів та інспектора
проходили педагогічну практику. Навчання на рабинському відділенні тривало два роки й один рік
практики. Учні поглиблено вивчали єврейські предмети, проходили практику.
Надзвичайно важливим для євреїв було вивчення Талмуду (з коментарями) яке тривало 7 років.
Навчальна програма Талмуду була не досконалою. Не всі євреї, а тим паче російські державні
службовці, розуміли значення вивчення Талмуду – геніальної спадщини не тільки єврейського
народу, а й усього людства. Щоб учні могли засвоїти ідеї цього твору, необхідно було знайти методи
й прийоми викладання, підібрати відповідні коментарі, підготувати висококваліфікованих
спеціалістів-викладачів.
Вивченню мов у Житомирському рабинському училищі приділяли особливу увагу. Значна
кількість предметів викладалася німецькою мовою. Учнів привчали не тільки правильно мислити,
формувати свою думку, а й вести дискусії тощо. Проте викладання предметів єврейською мовою при
читанні й тлумаченні єврейських предметів дещо ускладнювало навчання, не сприяло швидкому й
усвідомленому засвоєнню знань.
Рівень підготовки й методи навчання в рабинському училищі були надзвичайно різноманітними.
Учительські колективи рабинських училищ складалися як з євреїв, так і з християн. Викладачі-євреї,
на відміну від християн, як правило, не мали вищої освіти. Викладачі-християни мали середню та
вищу освіту. Природно, що така корінна відмінність в освіті й професійній кваліфікації викладачів
позначалися в цілому на майстерності та якості викладання предметів.
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Житомирське рабинське училище регулярно перевіряли інспектори державних училищ,
представники губернської адміністрації та Київського навчального округу. Так, у 1851 р. у результаті
перевірки стану навчально-виховного процесу було встановлено, що педагогічний колектив на
належному рівні проводить навчання і виховання учнів. Вихованці добре забезпечені одягом,
білизною, харчуванням, високим рівнем медичного обслуговування [6: 40]. У 1853 р. інспектор
М. Могилянський констатував: "Викладання в училищі йде правильно і з добрими успіхами, особливо
з російської словесності та з історії. Учні пишуть гарні твори. У 6 класі особливо можна відмітити
твори двох учнів; вони пишуть, що за власним вибором, супроти забобонам єврейського народу та
перекладають морально повчаючі місця зі священних книг" [6: 40].
У 1851 р. за підсумками огляду закладів Київського навчального округу подяку отримали
директор рабинського училища Ковалевський та наглядач Бутович. За відмінно організовану
навчально-виховну роботу адміністрація та викладацький склад часто отримували подяки та грошові
премії. Через рік попечитель Київського навчального округу повідомив, що "у рабинському училищі
гарні успіхи в учителів Ляпідевського з російської словесності та Рафальського з історії, за що
оголошено подяку, а також учителю єврейських предметів Сухоставеру та наглядачам Ізбицькому і
Баксту" [5].
У колі викладачів єврейських предметів – майстрів педагогічної справи – у Житомирському
рабинському училищі виділявся видатний педагог, журналіст, поет, історик А. Готлобер, який
написав граматику єврейської мови, переклав і видав твір Франкеля "Із Єгипту" і написав "Критичний
погляд на історію караїмів". У 1866 р. він склав лист-звернення до всіх єврейських общин із закликом
сприяти реформуванню шкільної освіти.
Велику увагу в рабинському училищі приділяли виховній роботі. У спеціальних журналах
фіксували загальну кількість учнів училища, місце їх проживання. Визначали, скільки вихованців
відвідує уроки, кількість хворих, міри покарання порушників дисципліни, причини запізнень на уроки
учнів та викладачів [5: 1-10]. Учнів, які запізнювались на заняття, за лінощі, бійки, виключали з
училища або карцером і різками карали за недбало вивчені уроки.
У звіті про стан державних навчальних закладів Волинської губернії 1852-53 рр. інспектор
М. Могилянський зазначав, що у Житомирському рабинському училищі для нагляду за учнями є два
наглядачі, які перевіряють кількість учнів у класах і відвідують тих, хто не з’явився по хворобі.
Основана причина пропусків занять – покарання за порушення правил навчання. Нерідко батьки
забирали дітей з училища [6].
Важливого значення в училищі надавали забезпеченню навчально-виховного процесу необхідною
літературою. У фонді бібліотеки була література релігійна, навчальна, художня, критична
російською, німецькою та єврейською (на івриті) мовами. У ній знаходилися твори відомих діячів,
письменників, науковців: Батюшкова, Давидова, Державіна, Долгорукого, Карамзіна, Княжнина,
Лермонтова, Ломоносова, Муравйова, Нелединського, Дельвига, Рахімова, Судовщикова, Озерова,
Погорельського, Тредіаковського, Фонвізіна, Хмельницького, Жуковського, Котляревського [5: 18,
37, 31]. Після перетворення Житомирського рабинського училища в учительський єврейський
інститут величезна бібліотека стала власністю інституту, а потім її фонди передали до Віленського
вчительського єврейського інституту.
З проаналізованого вище матеріалу можна зробити висновок, що Житомирське рабинське
училище варто віднести до новаторських навчально-виховних закладів. Це можна пояснити
поєднанням релігійної освіти зі світською. За 26 років діяльності Житомирське рабинське училище
здобуло авторитет єврейської громади та прогресивних російських чиновників. Безкоштовна форма
навчання, достатній професійний рівень викладачів, звільнення від рекрутчини тощо – все це
приваблювало до закладу значну масу учнів. Кількість учнів училища щорічно зростала; вони
приїздили з самих віддалених місцевостей. Не було жодного куточка в межах єврейської осілості
Росії, які б не мали своїх представників у числах вихованців училища.
Багато випускників училища стали відомими діячами культури, вченими, громадськими діячами.
Серед них – М. Кулішер – відомий етнограф, історик, юрист, засновник єврейської газети "Рассвет";
І. Бернштейн – публіцист; Л. Біншток – публіцист, громадський діяч, виконував обов’язки "вченого
єврея" при Київському генерал – губернаторстві; М. Бакст – відомий фізіолог, письменник,
громадський діяч; Л. Гольдфаден – поет, музикант, засновник єврейського театру; Л. Кантор –
письменник, громадський діяч, засновник газети "Гаіом"; Л. Кацнельсон – відомий військовий лікар;
М. Моргуліс – письменник, історик, юрист, громадський діяч; С. Манделькерн – відомий єврейський
письменник, здобув ступінь доктора філософії в Йєнському університеті; Л. Штернберг – дослідник
Далекого Сходу, етнограф, письменник, співробітник музею антропології та етнографії
імператорської Академії наук та багато інших відомих людей [7: 116-117].
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Житомирське рабинське училище, яке було створене для підготовки вчителів єврейських
навчальних закладів і рабинів, за обсягом навчальних програм та кількістю загальноосвітніх
предметів прирівнювались до гімназій [7: 117].
Завдяки високій професійній майстерності викладачів загальних та єврейських предметів,
забезпечувалась якісна підготовка вчительських кадрів для єврейських початкових навчальних
закладів. Єврейські громади отримали державних рабинів, які були обізнані з досягненнями світової
науки та культури, добре орієнтувались у складних суспільно-політичних питаннях життя народів
Російської імперії. Просвітницька діяльність викладачів та випускників Житомирського рабинського
училища сприяла активізації освітніх процесів у єврейському середовищі, піднесенню культурного
рівня у Південно-Західному краї, зокрема Волині.
Наступні дослідження варто продовжити в напрямках пошуку єднання єврейської освіти з іншими
національними спільнотами.
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Матеріал надійшов до редакції 31.10. 2007 р.
Коцута А.А. Формирование структуры еврейского образования на основе национальных
традиций (на примере учебно-воспитательных учреждений Волыни).
В статье отображена история формирования еврейского образования в учебно- воспитательных
учреждениях Волыни в ХІХ – в начале ХХ столетия; проанализированы особенности организации
учебно - воспитательного процесса Житомирского раввинского училища, именно: педагогические
кадры, библиотеки, условия обучения, состав учеников.
Kotsuta A.A. The Jewish Education Structure Formation on the Basis of National Traditions
(on the example of Volyn educational establishments).
This article displays the history of Jewish education formation in Volyn educational establishments in the
19th - at the beginning of the 20th century in the scientific. It analyses the pecullarities of educational process
organization in Zhytomyr Rabyn school, namely pedagogics personnel, library, studiys condition and
children quantity are analysed.
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НОВАТОРСТВО У СФЕРІ ВИПРАВНОГО ВИХОВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ
ПРАВОПОРУШНИКІВ В УКРАЇНІ (20-І – 30-І РОКИ XX СТОЛІТТЯ)
Стаття розкриває системну роботу органів освіти з утворення та діяльності мережі нових
спеціальних закладів з профілактики та усунення правопорушень серед неповнолітніх в 20-і – 30-і
роки XX століття в Україні.
Проблема профілактики та подолання правопорушень з боку неповнолітніх є актуальною на
різних етапах розвитку суспільства. До її розв’язання зверталися педагоги, психологи, юристи та
громадські діячі минулого. В.М. Бехтерєв, О.Ф. Кістяківський О.Ф. Лазурський, П.Ф. Лесгафт,
П.П. Блонський, М.М. Рубінштейн, С.Л. Рубінштейн, М.О. Рибников у своїх працях розвивали ідеї,
які після 1917 року вплинули на процес становлення колективного виховання і перевиховання
категорії "важких дітей", зокрема й неповнолітніх правопорушників.
Новаторські підходи до виховання дітей, які вчинили правопорушення, знаходимо в роботах
І.М. Драпкіної, Н.К. Крупської, М.І. Левітіної (Маро), Є.С. Лівщиць. Автори подають конкретні
рекомендації з форм та видів роботи з дітьми цієї категорії в 1920-х роках як у закладах народної
освіти, так і просто на вулицях. Пропозиції щодо підготовки кадрів для роботи з неповнолітніми
правопорушниками в спеціальних закладах освіти містяться в працях А. Мирандова, Л.І. Саушкина.
Неоціненне значення для розвитку вітчизняного теоретичного та практичного досвіду роботи з
виховання неповнолітніх правопорушників мали наукові праці та педагогічний досвід
А.С. Макаренка. Його наукова творчість невіддільна від процесу створення нової педагогіки, а його
педагогічний досвід справедливо називаємо новаторським.
Серед сучасних дослідників історичні аспекти розвитку системи виховання дітей, які вчинили
правопорушення або схильні до них, побіжно розглянули І.І. Диптан [1], А.Г. Зінченко [2],
І.В. Іщенко [3], О.С. Паращевіна [4]; педагогічні аспекти проблеми – В.Є. Виноградова-Бондаренко
[5], П.П. Середа [6], Л.В. Тютюнник [7].
Мета статті – виявити новаторські підходи та особливості виправного виховання неповнолітніх
правопорушників в Україні (20-і – 30-і роки XX століття).
На початку XX ст. в Україні виправно-виховні заклади для неповнолітніх правопорушників
існували та утримувалися за рахунок земств, громадських організацій, приватних осіб. У 20-х роках
XX ст. для дітей такої категорії системою освіти була проведена значна робота по утворенню нових
спеціальних закладів.
До середини 1920-х рр. склалась система таких закладів в Україні. Це – дитячі приймальники,
притулки для правопорушників (ізолятори), притулки-розподільники, реформаторіуми (школивиправлення для неповнолітніх правопорушників), колектори (лікарняно-виховні заклади) [8: 14].
Подібна система залишалися незмінною в Україні до 1935 року.
Представники (брати і сестри соціальної допомоги) дитячої інспекції в ході чергування та
обстеження умов життя дитячого населення мали за обов’язок направляти неповнолітніх
правопорушників (до 18 років) з вулиці до приймальних пунктів [8: 15].
Згідно з положенням Наркомосу України "Про дитячі приймальні пункти" (1920 р.), вони
утворювались відділами народної освіти в кожному губернському і повітовому місті. Термін
перебування тут становив 24 години. За цей час дитина проходила санітарно-медичну обробку, на неї
заводилась особова картка і справа передавалась до КОН, де вирішувалась подальша її доля [9: 27].
Приймальний пункт по відношенню до неповнолітніх правопорушників мав замінити міліцейську
дільницю і не виконував виховної функції.
Діти, яких затримали на вулиці за правопорушення, проституцію, спекуляцію, направлялись до
притулків для правопорушників (ізолятори). Притулки – це заклади, куди поступали всі діти з вулиці,
запідозрені в правопорушеннях або безпритульності. Вони знаходились тут до закінчення збору на
них відомостей, вивчення і розслідування справ у КОН – від двох тижнів до двох місяців. Остаточну
долю дитини вирішувалось на засіданні КОН: чи надати статусу "безпритульний" і помістити в дитячі
заклади, чи відправити на батьківщину, до батьків або опікунів, чи помістити в колектор,
реформаторіум, колонію [8: 15-23]. На кінець 1921 р. у Катеринославській, Донецькій, Запорізькій,
Одеській та Миколаївській областях діяло 12 притулків [10: 39].
© Кісіль О.М., 2008
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Спеціальними закладами для неповнолітніх правопорушників та дітей, які потребували медикопедагогічного впливу, були колектори (від лат. collector – збирає, заклад, що збирає дітей). Прийом
дітей у ці заклади проводився лише після представлення рішення КОН і розгляду даних обстеження
дитини обслідувачем КОН [11: 13]. Колектори визнавалися допоміжними закладами секції Охорони
дитинства, на які покладалась задача не виховання, а спостереження за дитиною та надання їй
медико-педагогічної допомоги. Вони розраховувалися на 50 дітей, з навантаженням 5-6 дітей на
одного вихователя. Тут перебували діти, які вже побували в притулках, ізоляторах, трудових колоніях
і не піддалися виховному впливу. Інколи до колектора направлялись безпритульні діти після
вилучення їх з вулиці. Дуже часто сюди попадали розумово відсталі та соціально занедбані діти. На
кожну дитину заводилась особиста картка, де фіксувались спостереження за дитиною, призначався
термін перебування [12]. На липень 1923 р. в Україні діяло 8 колекторів [13: 24].
Після обстеження неповнолітніх правопорушників у колекторі найчастіше вони потрапляли в
спеціальні заклади виправного виховання. Основним таким закладом у 1920-х – першій половині
1930-х рр. було визначено реформаторіум. Реформаторіум (від лат. reformator – перетворення,
поліпшення) – школа-виправлення для злочинців 14-18 років, де існувала сувора дисципліна, режим,
праця на ділянці або в майстерні та обов’язкові заняття в школі. Реформаторіум передбачав закрите
існування, але відсутність будь-якого натяку на тюремний заклад. На липень 1923 р. в Україні діяло 2
реформаторіума – у Харкові і Одесі [10: 24]. Подібними до реформаторіуму були
напівреформаторіуми – заклади, в яких не витримувався весь цикл реформування дитини – праця,
навчання, виховання, соціальна реабілітація. У таких закладах була відсутня школа в понятті
системного закладу, а проводились лише навчальні заняття з вихователем.
Основна робота з профілактики та попередження правопорушень проводилась Комісіями
неповнолітніх (КОН). Початком їхнього юридичного оформлення та існування став Декрет РНК
РСФРР від 9 січня 1918 р. "Про комісії для неповнолітніх", за яким були скасовані дореволюційні
суди та тюремне ув’язнення для неповнолітніх (ст. 1) і передано всі справи "о несовершеннолетних
обоего пола до 17 лет, замеченных в деяниях общественно опасных" у відання Комісій для
неповнолітніх [14: 342]. Після передачі КОН у1920 р. у відання Наркомату Народної Освіти
(березень) та виходу Інструкції "Про задачі та порядок роботи КОН" (червень) починається системна
робота органів народної освіти по усуненню правопорушень серед неповнолітніх і розширення
мережі комісій [14: 129].
Після встановлення радянської влади в Україні, згідно з Декретом РНК УСРР від 12.06.1920 р.,
подібні комісії утворились і в Україні. КОН в УСРР, на відміну від РСФРР, з першого дня існування,
знаходились у структурі Наркомосу. У декреті зазначалось, що "Комісії про неповнолітніх
затверджуються: 1) Центральна КОН при Народному Комісаріаті освіти УСРР; 2) Місцеві КОН – при
місцевих органах освіти" [15: 13]. Комісія неповнолітніх виносила рішення відносно подальшої долі
дитини лише після того, як дитину було вивчено обслідувачем – "в Комісіях розглядаються справи
лише про тих неповнолітніх, про яких обслідувачами-вихователями зібрано у вказаний термін
необхідний матеріал" [8: 34-40]. Рішенням КОН встановлювались міри впливу на неповнолітніх, що
скоїли правопорушення, які б найбільше відповідали її психічному та моральному станові і мали не
стільки караючий, скільки медико-педагогічний характер: а) бесіди, роз’яснення, зауваження;
б) переконання, залишення дітей на волі, але передача їх під нагляд батьків, родичів, опікунів;
в) направлення на ту чи іншу роботу або до школи; г) відправка на батьківщину; е) направлення в
дитячий будинок або в одну із колоній; ж) влаштування дітей у спеціальні ізоляційні відділення
психіатричних лікарень; з) передача справ, у разі рецидивів правопорушень і постійних втеч із
дитячих установ, до суду [16: 8-12]. Засудження дітей-злочинців та утримання їх у в’язниці
заборонялось взагалі, бо визначалась така міра не тільки не гуманною, але й шкідливою, тому, що
вплив загальної тюрми на підлітка мав розкладницький характер.
Таким чином, КОН була вирішальним етапом в житті неповнолітніх правопорушників, де
вивчались етапи її онтогенезу, підводились підсумки, визначався юридичний статус та подальша
доля.
За рішенням КОН неповнолітні правопорушники віком до 15 років направлялися до спеціальних
інтернатних установ (основний та допоміжний дитячі будинки), діти віком від 15 до 18 років – до
трудової дитячої колонії [8: 26].
Найдавнішими і найвідомішими трудовими колоніями для неповнолітніх злочинців і
безпритульних в Україні були Полтавська ім. М. Горького та Харківська ім. Ф. Дзержинського.
Історія створення та діяльності цих колоній була пов’язана з іменем відомого українського педагога
А.С. Макаренка. У листопаді 1927 р. А.С. Макаренка було призначено начальником дитячої комуни
ім. Дзержинського в Харкові, в якій він запровадив свою методику виховання безпритульних
правопорушників у колективі та через колектив, у суспільно-корисній праці.
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Вітчизняна та зарубіжна педагогічна наука та історіографія високо оцінили наукову та практичну
діяльність А.С. Макаренка, визнавши його фундатором радянської педагогіки та основоположником
теорії виховання у колективі і через колектив.
Проблема дитячої злочинності в Україні у зазначений період стояла дуже гостро і не мала
тенденцій до зниження. Це пояснювалось, крім соціально-економічних факторів, ще й тим, що
нормативна база, яка формувалась в 20-х рр. ХХ ст. була недосконала і суперечлива. Якщо декретом
"Про утворення КОН" заборонялась передача справ неповнолітніх до 18 років до суду, то Декретом
РНК УСРР від 12 червня 1920 р. "Про відповідальність неповнолітніх" встановлювалось застосування
репресивних мір до підлітків 14-18 років, які не піддавалися медико-педагогічному впливу [17: 3-4].
Поняття "не піддавались педагогічному впливу" могло бути інтерпретовано по-різному і суб’єктивно
віднесено навіть до невинної дитини. У структурі Наркомосу для утримання такої категорії дітей
були утворені закриті дитячі заклади: будинки примусових робіт (БУПРи), притулки, колектори,
розподільники, реформаторіуми, напівреформаторіуми [18: 38]. Всі вони знаходились у відомстві
КОН і діяли не тільки з метою ізоляції правопорушників від загальної маси дітей, але й
перевиховання їх. Тут знаходились підлітки віком від 12 до 16 років, засуджені за злочини.
Кримінальний кодекс 1922 р., хоча і надавав неповнолітнім злочинцям до 16 років певні пом’якшення
(термін примусових робіт визначався не більше 6 місяців), проте вони все ж таки були досить
жорсткими для дітей – ув’язнення до 5 років [18: 30].
За особливо тяжкі злочини неповнолітні правопорушники направлялись не в трудові колонії, а на
виправні роботи в будинки примусових робіт (БУПРи). Це були заклади напівтюремного утримання,
які підпорядковувались НКВС, проте за КОН залишалось право контролю відносно дотримання прав
дитини, захисту її інтересів та педагогічно-виховного впливу на правопорушників [18: 54].
Таким чином, у 20-х – першій половині 30-х років ХХ століття, органи народної освіти України
розробили систему заходів виправного виховання для неповнолітніх правопорушників. Так, була
створена мережа первинних (попереджуючих) закладів для тимчасового перебування неповнолітніх
правопорушників:
приймальники,
притулки,
ізолятори,
розподільники,
колектори,
напівреформаторіуми, реформаторіуми та постійні виправні установи: основний та допоміжний
дитячі будинки, а також трудові дитячі колонії.
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Кисиль О.М. Новаторство в сфере исправительного воспитания несовершеннолетних
правонарушителей в Украине (20-е – 30-е гг. XX века).
Статья раскрывает систему мероприятий органов образования Украины по организации и
деятельности новых специальных исправительных учреждений для несовершеннолетних
правонарушителей в 20-е – 30-е годы XX в.
Kisil O.M. The Innovation in the Sphere of Corrective Education of the Juvenile Delinquents in Ukraine
(the 20-es – 30-es of the 20th century).
The article shows the system of the activities of the educational structures of Ukraine which are busy with the
organization and the activity of new special corrective establishments for juvenile delinquents in the 20-es –
30-es of the 20th century.
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ-МОВНИКА У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНИХ УМІНЬ
В УЧНІВ СЕРЕДНІХ КЛАСІВ
В умовах національного відродження українське суспільство прагне до конструктивного діалогу у
процесі взаємодії, тому на разі набуває актуальності пошук засобів, які спрямовані на формування
особистості, що володіє мисленнєво-мовленнєвою діяльністю. У зв'язку з цим у статті доведено
необхідність формування основ риторичної майстерності у школярів підліткового віку. Визначено
основні принципи педагогічної риторики, якими має керуватися вчитель-мовник, що прагне
сформувати риторичні вміння в учнів на уроках з української мови.
Модернізація сучасної середньої школи внесла свої зміни і в авторитарний підхід до освіти [1: 20].
Педагогіка сьогодення будується на гуманістичних засадах. Тому задля гармонізації суспільного
навчання та виховання необхідно забезпечити якість педагогічного персоналу. Як стверджують
англійські фахівці К. Рейд, Д. Хопкінс і П. Холлі, високий фаховий рівень педагогів зумовлює
ефективну соціалізацію дітей і молоді, тобто значно покращує результати навчання і виховання [2:
98].
Роль учителя у багатоманітному процесі навчання визначали у своїх працях такі вітчизняні та
зарубіжні вчені, як В. Сухомлинський, А. Макаренко, К. Ушинський, Ш. Амонашвілі, К. Вентцель,
О. Газман, К. Роджерс, С. Соловейчик, С. Сисоєва, В. Загвязинський, Н. Кузьміна, П. Кравчук,
Н. Кичук та ін. Зокрема, К. Вентцель, проектуючи діяльність педагога, вказував на те, що вчитель
повинен допомогти дитині у процесі навчання, підтримати її. На думку Ш. Амонашвілі, підтримка
має базуватися на трьох принципах педагогічної діяльності: любові до дітей, олюдненні середовища,
в якому вони живуть, проживанні у дитині свого дитинства. В. Сухомлинський закликав педагогів до
того, щоб вони не ламали дитячу індивідуальність, а спрямовували її, пам’ятаючи, що дитина
знаходиться на стадії формування особистості [3: 15].
Незаперечною є істина про те, що мова відіграє провідну роль в особистісному розвитку школярів.
На думку В. Сухомлинського, становлення людини почалося саме із думки і слова [4: 1]. З огляду на
сказане вище, нами проведено анкетування серед учнів середніх класів кількох шкіл Вінницької
області. За його результатами, вчителеві-мовнику відведено одну з головних ролей у житті дитини –
80% респондентів відповіли, що він є людиною, яку вони (учні) ставлять собі за приклад.
Отже, нині особливої ваги набуває рівень педагогічної майстерності, методичних умінь, духовного
надбання учителів, зокрема філологів. Адже важка справа різьблення гармонійної особистості має
починатися за дієвої підтримки найздібніших і найневтомніших рук філолога. Тому метою цієї статті
є з’ясування ролі вчителя-мовника у формуванні риторичних умінь учнів середніх класів.
Проте опитування вчителів-словесників підводить нас до думки, що не кожен учитель і не завжди
розуміє серйозність свого життєвого вибору. Так, на запитання "Що Вас найбільше не влаштовує у
роботі вчителя?" близько 60% учителів-філологів відповіли: "Відсутність належної підтримки з боку
держави", підписуючись цим у своїй професійній неспроможності. Важко повірити у те, що подібне
ставлення сприятиме повній віддачі себе тому фаху, який ці люди у свій час обрали. Адже
ефективність діяльності вчителя, а також особистісний прояв залежить від індивідуальної
зацікавленості. Тому, обравши професію вчителя, особистість має прагнути зробити її сутністю свого
життя, найголовнішою справою, засобом творення свого "Я".
На наш погляд, той учитель, який очікує на підтримку держави, втрачає дорогоцінний час, адже
якщо не працювати належним чином з дитиною сьогодні, завтра може бути запізно. Це станеться
тому, що вплив зовнішнього середовища на формування особистості є вагомим лише на певному
етапі розвитку. Як от, уже в юнацькому віці індивідуум цілеспрямовано та вибірково працює з
інформацією, що надходить ззовні. Отже, повноцінна взаємодія особистості з матеріальним та
інформаційним середовищем залежить від стійкості внутрішнього світу, який було закладено за
допомогою мови у свій, зокрема підлітковий, час.
Як стверджують психологи, учні у віці 11-13 років мають здатність до розвитку інтелекту,
логічного мислення, пам’яті. Тому з огляду на таке сприятливе тло, яке до того ж стимулюється
віковою допитливістю, прагненням продемонструвати набуті знання, уміння, навички оточенню,
вчителеві варто лише піти назустріч дитині, бути поруч, зокрема в умовах сьогодення. Адже реалії
життя свідчать про орієнтацію підростаючої особистості на матеріальні потреби в різних формах, що
є значною перешкодою на шляху до морально-духовного розвитку особистості і – як наслідок –
моральної деградації суспільства. Провідною мотивацією у такого підлітка є задоволення ницих
потреб, які формують установку на подібний сенс життя. Наведена цільова стратегія закріплюється у
свідомості індивіда лінгвістично як потяг до накопичення багатства. За такої ситуації мірилом
© Марцінко Т.І., 2008
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людського багатства, за уявленнями підлітка, є володіння матеріальними благами. Прикро, що
подібна установка мимоволі підтримується суспільством, спрямовуючи всі зусилля підростаючого
покоління у цьому напрямку.
Тому на разі прогресивною є позиція, яка стверджує, що глибина людської сутності вимірюється
багатством морально-духовним, особистісним становленням кожного окремого індивідуума як члена
суспільства і представника нації загалом. "Головні турботи повинні бути присвячені душі, потім менш
важливі турботи – тілу, що підкоряється душі; гроші повинні займати третє і останнє місце", – таку
думку сповідував давньогрецький філософ Платон, який зробив значний внесок у розвиток науки
риторики – мистецтва володіння словом. Риторичний аспект, відповідно до чинної програми з
української мови, введено і в середній школі. Вважається, що саме ця наука допомагає якнайповніше
розкрити весь потенціал особистості. Адже поєднує у собі моральне, дієве та матеріальне (словесне)
начало – слово, думку, дію, які, як відомо, тісно пов’язані між собою. Висока культура слова
зумовлює відповідний рівень мислення, і навпаки: висока культура слова і мислення обумовлює
культуру діяння [5: 10]. А оскільки особистість виховується особистістю, то зрозумілим є те, що лише
той педагог-мовник, який сам володіє риторичною майстерністю на належному професійному рівні,
може навчити інших.
Звичайно, педагог – цілком земна людина. Проте задля формування гармонійної, духовно
розвиненої особистості вчителеві-філологу варто сформувати у собі такі якості людської вдачі, які б
сприяли ефективній взаємодії "вчитель – учень", а не ставали їй на перешкоді.
Результати анкетування, проведеного з-поміж учнів середніх класів, створюють словесний
портрет учителя-мовника. Такий учитель:
- щиро ставиться до своїх вихованців, намагається зрозуміти їхні істинні потреби;
- володіє почуттям гумору, що допомагає знайти вихід із непередбачуваних обставин;
- на високому рівні володіє матеріалом з предмета, який викладає, і творчо підходить до його
висвітлення.
З огляду на сказане учнями, незаперечним є те, що ефективним процес навчання може бути лише
за умови, що вчитель в учневі бачить у першу чергу особистість, яка формується. Тому, лише
пізнавши внутрішній світ дитини, такий педагог застосовує конкретні методи навчання. Отже, свої
настанови вчитель повинен донести, намагаючись переконати учнів у їх важливості. Подібний підхід
і лежить в основі риторичної майстерності, яка, навчаючи умінню переконувати за допомогою дієвого
слова, торкається найпотаємніших струн людської душі. Коли думки вчителя стали частиною
свідомості учня, він живе з ними, як зі своїми власними. Отже, педагогові слід заздалегідь подбати
про своє духовне наповнення.
Античний філософ Платон вважав, що навіть така наука, як риторика, може завдати шкоди, коли
сповідує так звану практичну мораль. Тому педагог у першу чергу має володіти духовним багатством,
щоб зуміти запалити такий "душевний світильник" у своїх вихованців, "який вносить гармонію у
внутрішній світ людини, наповнює життя сенсом, олюднює людину". Педагог Л. Скуратівський
пропонував гасло: "Вчителю, запали світильник своєї душі!" – зробити головною методичною
засадою на уроках з мови [6: 53].
Однією із складових риторики є слово. Задля формування високої культури мовлення в учнів,
мовлення вчителя-словесника, на думку О. Бєляєва, має відповідати таким основним вимогам:
- змістовність;
- правильність;
- комунікативна доцільність;
- багатство;
- точність;
- виразність;
- стилістична вправність;
- грамотність [7: 24].
О. Захаренко у книзі "Слово до нащадків" наголошує на тому, що кожен педагог має
беззастережно "стежити за чистотою власної мови, культурою висловлювань, "вимітати" частки
бруду, які інколи мимовільно залітають у наш город, адже мова – національна святиня, її треба
берегти, щоб не було ніяких касетних скандалів, а через них втрати авторитету нації" [8: 131].
Риторична майстерність передбачає крім, звичайно, володіння даром слова, також мелодійність
голосу, інтонування власного мовлення, тому вчителеві варто слідкувати і за цим. На наш погляд,
кожне слово наставника має набути виразної оболонки, незважаючи на форму роботи на уроці, тобто
чи є це власне навчання інтонуванню, чи довільна бесіда з учнями. Лише за умови, що школярі
чутимуть добре поставлений голос, чітку дикцію, красномовні паузи, – саме перебування у такому
мовному середовищі формуватиме у них відповідні уявлення про майстерність красномовства.
Учні також досить чутливі до того, наскільки вчитель-мовник у тій чи іншій ситуації пропускає
текст мовленого крізь себе. Індиферентність у голосі відштовхне дітей від педагога, який
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представлятиме на уроці лише інтереси чинної програми, а не сповідуватиме життєві істини.
Подібний підхід до роботи, на думку М. Девдери, пояснюється однією з проблем сучасної комунікації
– відсутністю потреби у спілкуванні. Оскільки мовлення і дія у риториці перебувають у тісному
зв’язку, вчителеві-словеснику варто навчитися бути наскрізь пронизаним тим, про що він говорить, з
першої ж миті розмови. "І саме ця пронизаність найкраще сприятиме успіхові у пошуку засобів" [9:
41]. Тобто у його зверненні до учнів мовлене має поєднуватись з дією – стати мовленнєвим вчинком.
А задля цього необхідно, щоб мовлення педагога набуло довірливого інтонаційного оформлення.
Тональність звернення має співвідноситись із змістом мовленого.
Сформувати у підлітків високу культуру мовлення неможливо без дотримання мовленнєвого
етикету, що полягає, на думку О. Бєляєва, у вмінні уважно, з цікавістю слухати співрозмовників,
нікого не перебиваючи, тактовно включатися в розмову, доладно і зрозуміло висловлюватися,
говорити толерантно, з повагою, використовуючи ґречні слова. Тому у процесі колективного
обговорення певного питання, коли виникає полеміка, в першу чергу вчителеві варто з повагою
ставитися до особистісного вияву учня. Своє мовлення варто супроводжувати словами: перепрошую,
слушна думка, без сумніву, ти маєш рацію, доцільно було б ..., на мій погляд ...; дякую за увагу, дякую
за запитання. Подібна поведінка вчителя викличе повагу у відповідь. Звідси, коли педагог навчатиме
учнів дотримуватись певних етикетних норм у спілкуванні, вони не сприйматимуться ними як
нав’язування чогось чужого, а як щось цілком природне, вже побачене у конкретних діях наставника,
і від того ще більш життєствердне.
У процесі навчання зустрічаються ситуації, коли педагог нав’язливо звертається до дітей: "Вам
зрозуміло?", "Вам ясно?". Подібні запитання свідчать про низький рівень культури вчителя-мовника,
а в учнів вони викликають відчуття, що їх недооцінюють, а це ображає. Ми пам’ятаємо, що лише
позитивні емоції створюють умови для відкритого діалогу, особливо, коли учнів навчають самим
налагоджувати контакти у процесі спілкування. Тому вчителеві-словеснику варто уникати подібного
звертання до вихованців, щоб не спровокувати щось подібне у відповідь. Адже неповага породжує
лише неповагу.
Щодо запитань, які ставляться аудиторії, то тут доречна форма адресних. Зокрема, американські
педагоги намагаються не порушувати один з етичних принципів: ніколи не став запитання учневі,
коли не знаєш напевне, що він дасть на нього відповідь. Тому спочатку звучить ім’я дитини-адресата і
лише після цього запитання [10: 24].
А щоб не задмухнути вогник зацікавлення, який виникає у бесіді, завдання вчителя – намагатися
підтримати ініціативу учня, стимулювати її. Свої ж думки педагог має залишати на останок, щоб
авторитетом не злякати дитячу ініціативу. Проте у процесі комунікативної взаємодії досить часто
виникає непорозуміння, зумовлене тим, що адресат погано зрозумів те чи інше слово з мовленого
відправником інформації. Тому вчитель, який перебуває у ролі адресата, перш ніж висловити незгоду
з якимось твердженням учня, має ще раз слово в слово повторити сказане ним і лише потім,
переконавшись у доцільності поправки, внести її. Подібною діяльністю педагог спонукатиме дитину
сприйняти думку про важливість ефективного спілкування, вміння переконувати, знаходити
компромісне рішення.
На думку деяких вчених, педагог, який володіє високою самооцінкою, взагалі створює більше
таких ситуацій на уроці, які б сприяли розвитку мовлення учнів. І навпаки, вчитель, який не
впевнений у собі, низько оцінює свої фахові здібності, намагається ініціативу в розмові з учнями
взяти на себе. Звичайно, остання ситуація не сприяє розвитку творчої уяви, альтернативного
вирішення завдань, формує в учнів стереотипне мислення і, як результат, – бідне мовлення. А тому
ми б радили кожному педагогові час від часу об’єктивно дивитися на себе, немовби збоку. А
побачивши певні вади, спробувати перебороти себе, не чекаючи, поки на них вкаже хтось інший.
Керуючи перебігом тих чи інших форм роботи у процесі формування риторичних умінь, вчительмовник має пам’ятати про світ індивідуальних здібностей окремого учня. Тому, щоб спонукати учнів
до діяльності, активізувати їхню роботу, спрямувавши її у потрібне русло, необхідно зазначити сильні
сторони, які, безумовно, є у кожної дитини. Задля цього вчителю-словеснику необхідно попередньо
створити сприятливі умови для того, щоб кожен учень розкрився перед ним.
Задіявши учня у процесі набуття риторичної майстерності, варто також уважно ставитися до
перших позитивних результатів у роботі підлітка, схвально відгукуватися про них. Якість роботи
кожного учня потрібно аналізувати з огляду на його попередні досягнення, а не у порівнянні з
іншими дітьми. Адже це додасть підліткові впевненості, а згодом він швидше зуміє мобілізувати
роботу пам’яті, думки.
Намагаючись сформувати в учнів основи риторичних умінь, учителеві-словеснику варто
проявляти максимум тактовності, оцінюючи їх роботу на уроці. На наш погляд, варто зняти ті ярлики,
які залишилися у спадок від радянської доби, на кшталт "нездібний учень". Така дитина пронесе його
крізь всі роки навчання у школі, і що, врешті-решт, не сприятиме розвитку гармонійної особистості,
відкритої для цього світу. Навпаки, формуватиме певні комплекси меншовартості, які є передумовою
недевіантної поведінки у майбутньому.
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Тому за приклад можна взяти ідеї гуманізму шведської педагогіки, коли учня з подібною
успішністю означають як "дитину з прихованим потенціалом". Відповідно, за наведеної ситуації, саме
таке формулювання спонукатиме вчителя допомогти розкритися усім потенційним можливостям
дитини, закладеним у неї природою.
Тут варто з’ясувати, якою ж має бути система оцінювання знань, щоб уникнути стереотипу
"двієчника". Беручи до уваги досвід прогресивної Швеції, виявляємо, що оцінка "два" трактується там
як "іще не задовільно".
Уважаємо, дійсно варто замінити (для початку, хоча б на уроках української мови з елементами
риторики, яка покликана розкрити найкращі моральні якості людини) існуючу систему оцінювання на
більш ефективну – заохочення проханнями та схваленнями. Адже ті розумові здібності учня, які не
обмежені певними бар’єрами у вигляді оцінок, набувають вільного вираження, а від того –
життєствердження.
Відомо, що мова – це система, у якій завжди відбиваються зміни, що відбуваються у суспільстві.
Зростання в умовах сьогодення дедалі більшої кількості людей економічно незалежних вимагає
добору з мовного арсеналу таких засобів, які б покращували процес ефективної комунікації. Отже,
перебіг комунікації варто будувати на основі переконання, адже форма наказів, яка набула
популярності у часи тоталітаризму, не є ефективною. Тобто зовнішній примус на разі варто змінити
на внутрішній. Щоб сформувати в учнів відповідне уміння переконувати, вчителю, для початку, варто
відійти від принципу авторитаризму, який, на жаль, досить часто зустрічається у сучасній школі. У
роботі з учнями на уроках української мови з риторичними аспектами варто віддавати перевагу
демократичному стилю спілкування – це ознака людини мудрої, порядної, толерантної, сильної.
"Складний процес формування гармонійно розвиненого індивіда, – стверджує Б. Буяльський, –
неможливий без удосконалення його емоційного сприймання" [12: 56]. А отже, у процесі формування
риторичних умінь учителеві важливо паралельно удосконалювати емотивність учнів. Це варто
враховувати саме у підлітковому віці, коли розум дуже чутливий до того, які емоції керують
людиною. З оволодінням експресивними способами вираження емоцій і почуттів формується
здатність сприймати і розуміти різні форми та відтінки вираження переживань, уміння їх
розпізнавати. Водночас розвивається уміння користуватися ними з метою впливати на інших [13: 29].
Отже, коли педагог звертається до того чи іншого емотиву та використовує його у своєму
мовленні, він закладає емоційну сферу учнів. Однак учитель-мовник має пам’ятати, що
переконливість, яка лежить в основі риторичної майстерності, повинна містити факти, що
викликають емоції, а не власне емоції. Тобто в риториці інформаційне начало має превалювати над
емоційним оформленням. Адже, захопившись обкладинкою, учням важко буде усвідомити зміст
мовленого, а від того – набути певних знань риторичного мистецтва.
З огляду на сказане вище, ми вважаємо, що методичним тлом, покликаним сформувати риторичні
уміння в учнів на уроках української мови, має стати художня література. Саме література, як чуттєве
начало, яке впливає на емоційний стан учнів, у поєднанні з логічним мовним створить передумови
для всебічного розвитку особистості.
Демократичний поступ українського суспільства потребує особистостей з високим творчим
потенціалом, вихованих у дусі загальнолюдських принципів, тому необхідно формувати ці якості в
учнів підліткового віку. Педагог, який прагне будувати роботу з підлітками таким чином, щоб
розвинути творчий потенціал учнів, повинен добирати відповідні методи навчання. Науковці
дослідили, що тільки ситуація, у якій учень сам відчує необхідність у нових знаннях, побачить, що не
зможе з допомогою відомих йому засобів досягнути бажаного результату (методи, що
застосовувались раніше, "не спрацьовують"), тоді і виникає мисленнєва задача, яку психологи
називають проблемною ситуацією.
Тому вправи, які розробляє вчитель, має об’єднувати наявність проблеми. Обговорюючи
проблему, яка потребує вирішення, учні навчаються подумки моделювати ситуацію, планують свої
дії, навчаються самостійно працювати з джерелами, одночасно засвоюючи нові знання, і набувають
навички їх застосування.
Підсумовуючи сказане вище, варто зазначити, що вчитель-філолог, який прагне сформувати в
учнів риторичні уміння, має у своїй роботі керуватися такими принципами педагогічної риторики:
1. Пам’ятати, що мова педагога – бездоганна, правильна, образна, чітка.
2. Намагатися не підвищувати свій голос на учня, що є свідченням вчительської
безпорадності.
3. Ураховувати творчі здібності та індивідуальні особливості кожного учня; схвально
ставитися до перших позитивних результатів дітей.
4. Задіювати цікаві для учнів комунікативні настанови, тобто враховувати ситуацію, за якої
відбуватиметься говоріння: для чого, кому (коли).
5. Застосовувати різноманітні риторичні прийоми, з метою активації учнівської аудиторії.
6. Завдання повинні будуватися у порядку від простих до складних.
75

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 38. Педагогічні науки

7.

З-поміж завдань мають домінувати завдання творчого, проблемного характеру, якомога
менше репродуктивних.
8. Використовувати на уроці міжпредметні зв’язки, зокрема з літературою.
9. З повагою ставитися до особистісного вияву учня у процесі полеміки.
10. Уміти дивувати учнів, адже, за Аристотелем, початок усякого пізнання у подиві.
Отже, лише за умови, що педагог-мовник шанобливо ставиться до думки іншої людини,
правильно, виразно, ясно, доцільно розвиває своє мовне чуття, він закладе в учнів середніх класів, які
так сприйнятливі до всього нового, на уроках української мови основи риторичних умінь –
невичерпне джерело інтелектуального зростання майбутнього представника українського суспільства.
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Марцинко Т.И. Роль учителя-языковеда в процессе формирования риторических умений
учеников средних классов.
В условиях национального возрождения украинское общество стремится к конструктивному диалогу
в процессе взаимодействия, поэтому сейчас приобретает актуальность поиск средств,
направленных на формирование личности, которая владеет мысленно-языковой деятельностью. В
связи с этим в статье обоснована необходимость формирования основ риторического мастерства
у школьников подросткового возраста. Определены основные принципы педагогической риторики,
которыми может руководствоваться учитель-языковед, который стремится сформировать
риторические умения учеников на уроках украинского языка.
Martsinko T.I. The Role of Teacher-Linguist in the Process of Middle Classes Pupils’ Rhetorical Abilities
Formation.
In the conditions of national rebirth Ukrainian society longs for the constructive dialogue in the process of
interaction, that's why the search of means that are aimed at personality formation who possesses mentallyspeech activity search gains more and more popularity. In contection with this the article proves the
necessity of rhetoric mastery basis formation in teenager students. The main principles of pedagogic rhetoric
are defined, which a language teacher who wants to form the rhetoric skills in pupils during Ukrainian
language classes should know.
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СЕМАНТИЧНІ АСПЕКТИ НОРМАЛІЗАЦІЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ
Професійна мова – сукупність всіх мовних засобів, які використовуються в спеціально окресленій
комунікативній сфері з метою досягнення розуміння між всіма фахівцями даної галузі.
Функціонування професійної мови обумовлюється чітко окресленою термінологією. Проте лексичний
склад тексту професійної мови включає, як загальнонаукові лексичні одиниці та вузькоспеціальні
терміни, так і професіоналізми, номенклатуру, жаргонізми та загальновживану лексику. Рівень
абстрактності професійної мови залежить від термінологічної насиченості. Терміни – найбільш
часто вживані мовні одиниці професійного тексту.
У сучасній науці можна розрізняти чотири сфери термінологічних праць, що є безпосередніми
об’єктами інтересу лінгвістики:
1. Лексикографія, мета якої – демонстрація стану терміносистем.
2. Власне термінологічна праця, кінцевою метою якої є створення словників шляхом підбору і
систематизації матеріалу, що втілює результати діяльності у всіх сферах.
3. Нормалізація термінології, котра стандартизує взаємини між найменуваннями і поняттями.
4. Термінологічна офіційна діяльність, що веде до втілення в практику нормалізації термінології.
Поняття норм у термінології, як і сам процес нормалізації, не можна розглядати окремо від
головних особливостей термінів і терміносистем у цілому, без чіткого визначення і, головне,
розмежування вихідних понять.
Говорячи про термінологію лінгвісти звичайно розрізняють: а) науку про терміни (у цьому
відношенні усе популярнішим стає вираз "термінознавство"), б) спеціальну лексику в складі всіх слів
певної мови (говоримо, наприклад, "термінологія російської мови", "німецька термінологія" тощо),
в) спеціальну лексику, що обслуговує окрему галузь науки або техніки, наприклад, "термінологія
обчислювальної техніки", "лінгвістична термінологія", "газетна лексика" тощо) [1].
Зрозуміло, розглядаючи питання нормалізації термінології, ми в першу чергу маємо на увазі
спеціальну лексику в сфері її виникнення і функціонування (тобто пункти "б" і "в"), що
безпосередньо співвідноситься із загальнотеоретичними завданнями термінознавства. При
нормалізації термінології лінгвістові доводиться вирішувати низки класифікаційних проблем,
визначати, наприклад, кордони між термінами і загальновживаними словами, розходження між
термінологічними і загально мовними фразеологізмами, між термінами розглянутої галузі знання і
лексичними одиницями суміжних галузей і т.п. Особливого значення набуває поділ знаків
термінологічної системи на види, кожний з яких вимагає до себе особливого підходу з погляду
нормалізації термінології. Метою ж статті є розгляд семантичних апектів нормалізації термінологічних
одиниць.
Ми не будемо вникати у вирішення спірного питання про кордони терміна і вільного термінологічного
сполучення (деякі сторони проблеми будуть висвітлені дещо нижче), відзначимо лише, що для
лінгвістичної нормалізації термінології принципове значення має відмежування термінів від нетермінів,
оскільки зазначені нетерміни не володіють прямим мовним походженням, не мають понятійності, їхні
функції аналогічні функціям власних імен. Особливо це відноситься до номенклатурних утворень номенів,
що також включаються до складу термінологічних словників і тому помилково зараховуються іноді
лінгвістами до термінів [див. наприклад: 2].
Не слід забувати, що "терміни – це не особливі слова, а тільки слова в особливій фукнції. Особлива
функція, у якій виступає слово, це – функція назви... Тим часом науково-теоретичний термін є
обов'язкова назва поняття" [3: 5-6]. Крім цієї особливості термінів, В.В. Виноградов виділяє ще одну
важливу їхню функцію – дефінітивну [4: 12-13], що вкотре, між іншим, підтверджує необхідність
умотивованості термінів. Зауважимо, виділена тут друга функція термінів не характерна для
© Кияк Т.Р., Каменська О.І., 2008
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номенклатурних утворень (аналогічна думка висловлена у працях Т.Л. Канделакі, А.Л. Реформатського,
Л.Д. Хаютина).
До номенів, як відомо, належать різні види устаткування, машин, типи конструкцій, марки виробів і т.п.
В.М. Лейчик пише: "Номенклатурою може бути названа система позначень класів предметів, що входять в
один однорідний ряд на основі свідомо обраних зовнішніх ознак цих предметів... номенклатура є
проміжною, сполучною ланкою в ряді номенклатурних одиниць – між термінами й іменами власними" [5:
24]. У зазначеній вище праці Г.О. Винокур також підкреслює необхідність розрізнення термінології і
номенклатури, розуміючи під останньою систему зовсім абстрактних та умовних символів, єдиним
призначенням якої є – дати максимально зручні способи позначення предметів без прямого відношення до
потреб теоретичної думки, що оперує цими речами [3: 8]. Тому можна припустити, що номени відрізняються
від власне термінів також і своїм високим рівнем ідіоматичності, оскільки значення номенклатурних
одиниць практично не знаходить свого відображення у внутрішній формі, тобто функції номенів нерідко
аналогічні функціям імен власних. Звідси випливає, що номени, будучи складовою частиною системи мови
науки та техніки і включаються справедливо в словники, невласне терміни. Чіткого поділу понять
"термінологія" і "номенклатура" вимагає також О.С. Ахманова [6]. Л.Д. Хаютин у книзі "Термін,
термінологія, номенклатура" вважає, що "номенклатура" входить до складу термінології, але
протиставлення їхнє є доцільним [7].
Номен виступає як відносно довільний "ярлик" предмета, конвенційно "прикріплений"
представниками відповідної галузі знання, що не претендує на розкриття або хоча б часткове
відображення в його формі лексичного значення. Тому розгляд номену як складного слова, що складається
з двох мотивованих частин (графемної і цифрової), вважається дещо спірним. У будь-якому випадку
безсумнівним вважається теза про те, що рішення проблеми нормалізації номенклатурних утворень не
відноситься в цілому до компетенції лінгвістики. Норми в сфері оригінальних знаків, символів,
номенклатур не мають безпосереднього зв’язку з нормами мови (ми не говоримо тут про норми
орфографії) і встановлюються не лінгвістами, а, в першу чергу, фахівцями даної галузі науки і техніки.
Представник західнонімецької термінологічної школи, заснованої Е. Вюстером, В. Віллс, аналізуючи
особливості мови науки, техніки, відзначає, що "професійна мова черпає свою функціональну
релевантність, свою комунікативну енергію зі своєї нормативності, з однозначного співвідношення між
понятійною сутністю і мовною реалізацією. Професійна мова за своєю природою певним чином
регламентована, стандартизована, ієрархізована... Професійна мова значною мірою знеособлена, тому вона
одержує операціональний характер. Вона має у своєму розпорядженні одночасно власний механізм
захисту, що забезпечує значною мірою самоврядування в понятійному контексті... З метою точності свого
способу вираження професійна мова в принципі не має синонімів. Термінологічні дублети небажані, тому
що вони суперечать постулатові співвідношення один до одного між позамовною понятійною сутністю і
мовними найменуваннями. Професійна мова наближається в такий спосіб до статусу ідеальної мови, що
уможливлює не тільки надійне розуміння наукових зв'язків, але і створює оптимальні передумови для
вирішення синтаксичних і семантичних проблем в області машинного перекладу" [8: 180-185].
Таким чином, термінологія, що є частиною словникового складу мови, усе-таки виявляє істотні
відмінності від загальновживаної лексики. Більше того, сама термінологія диктує свої особливості як у
плані різних термінологій (чи то на рівні різних мов, чи на рівні різних термінологічних сфер), так і в
аспекті розрізнення окремо термінології науки і технічної термінології.
Щодо останнього аспекту, то Ж. Вінье й А. Мартен підкреслюють, що ці розходження обумовлені
самими обставинами виникнення науки і техніки; так, техніка з'явилася у результаті довгої серії проб і
спроб, що проводилися часто навмання, емпіричних пошуків ремісників; наука ж розвивалася своїм власним
шляхом і, звільняючись від пута первісних містичних і релігійних уявлень, вона лише на початку XIX
століття, завдяки своїм новим досягненням, змогла надати новий імпульс поширенню технічних знань,
тому "не можна вважати те, що наука і техніка відносяться до однієї і тієї ж області мислення і мова може
бути виражена тими ж лінгвістичними засобами... В усякому випадку мова використовує різні поняття і
свої синтаксичні засоби" [9: 11].
У сучасній лінгвістиці зазвичай підкреслюється, що для мови науки характерні єдиний семантичний
план, повнота вислову, точне відношення лексичних одиниць до виражаючого і при цьому точність
обумовлена певними автоматизаціями і кодификаціями [10: 365]. Таким чином, відомий процес
інтелектуалізації мови (виходячи з концепцій Б. Гавранека, це – визначеність і точність висловлювань,
здатних виражати всю складність думок і їхній взаємозв'язок) характерний у першу чергу для мови науки і
визначає все коло вимог, пропонованих до лексичних одиниць цієї мови. Отже, на відміну від
повсякденної мови людей, мова науки має значно різкіше виражений кодовий характер. Глибина кодування,
або, інакше, інформаційна ємність понять, росте в часі з розвитком наукових концепцій [11: 144].
Остання особливість характерна також дещо більше для наукових понять, теорій, які впливають на
обсяг значення відповідних виражень. Дещо менше розвивається інформаційна ємність технічних
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термінів: при істотному розвитку поняття, що термінується, виникають терміни-синоніми, які
витісняють або повинні витісняти застарілі форми.
З іншого боку, ми вважаємо, що не маємо права вимагати категоричного і повсюдного розмежування
термінології на терміни науки і терміни техніки. В епоху бурхливого розвитку науки і техніки ці дві
сфери людської діяльності розвиваються паралельно, взаємодоповнюють, взаємозбагачують один одного, що
виражається також у взаємопроникненні особливостей їхньої мови. Сьогодні можна вже більш логічно
стверджувати про існування мови науки в цілому, складовою частиною якого є мова техніки. Як мова
науки проявляє свої особливості в рамках усієї мови, так і технічна лексика володіє як частина мови
науки деякими функціональними відмінностями, що випливають зі своєрідності вживання, виникнення і
потреб сфер, які обслуговуються.
Щодо відмінних рис термінів, то ми підкреслювали також їхню однозначність і експресивну
нейтральність. Але і цими властивостями терміни не можуть бути остаточно відмежовані від
загальновживаних слів. Подібно до того, як не існують у загальнолітературній мові тільки багатозначні й
експресивно забарвлені слова, так і в науковій і технічній мовах не всі терміни однозначні або
емоційно нейтральні. Дійсно, термінам ніщо мовне "не чуже". Разом з тим варто відзначити, що
однозначність, наприклад, "правильніше розглядати не як факт, а як тенденцію розвитку термінології
сучасних галузей знань й один із напрямків упорядкування термінологічних систем" [12: 17], тобто як
явище бажане, але не завжди реально існуюче.
Аналогічну думку можна висловити і про емоційно забарвлені терміни, хоча тут більш правильно
говорити не про експресивність терміна або вираження, а, швидше за все, про інтенсивність деяких
семантичних складових, одного або декількох значень, які об'єктивно входять у лексичне значення. У
зв'язку з цим Є.І. Шейгал пише: "Інтенсивність як компонент значення слова неправомірно ототожнювати
з експресивністю або надавати їй статус однієї із складових експресивності. Інтенсивність ознаки є лише
одним з численних засобів підвищення сили впливу лінгвістичних одиниць" [13: 48].
Таким чином, інтенсивність можна розуміти як акцентоване представлення загальноприйнятої,
загальнодоступної регулярної семи або декількох сем, що входять до складу значення і котрі об'єктивно
виявляються при аналізі словникових тлумачень відповідних одиниць. У свою чергу, експресивність
більш суб'єктивована, надає слову додатковий відтінок значення, нерелевантний із погляду його розкриття
(як відомо, емоції зазвичай не є істотним компонентом знань).
Отже, ми переконуємося в тому, що терміни не ізольовані, незалежні, "обрані" одиниці
загальновживаної мови, які володіють лише їм властивими особливостями, а складають повноцінну
частину загального складу мови, де властивості слів виявляються більш виразно, регламентовано,
відповідаючи вимогам професійного спілкування і взаєморозуміння. Отже, можемо говорити про
переважний характер властивості терміна в порівнянні з загальновживаним словом, а не про повну
відсутність тієї чи іншої особливості в межах сфер мови, що розрізняються; можна стверджувати про
бажані властивості термінологічної одиниці, але не можна вважати дану одиницю неповноцінною або
непотрібною лише на тій підставі, що вона не має цієї властивості, у той час як даний термін давно
застосовується користувачами. З іншого боку, не слід забувати, що без практичної реалізації таких вимог
усяка нормалізаторська діяльність втрачає свій зміст. Б.Н. Головін, говорячи про лінгвістичні терміни,
стверджує: "Вимоги потрібно пред'являти не до термінів, а до людей, котрі ними користуються в
науковому і навчальному спілкуванні; саме люди, вчені і викладачі, повинні, формуючи свою мову,
знімати багатозначність терміна, зменшувати міру його семантичної невизначеності. І одна з задач
термінознавства звернути пильну увагу на цю необхідність, сприяючи тим самим вихованню культури
термінокористування серед вчених і викладачів вузів та шкіл" [14: 15]. У різних областях техніки
"глашатаями" термінологічної культури могли б стати також відповідальні господарські працівники,
інженери, автори підручників, посібників та інших представників технічної інтелігенції, котрі
достатньо добре володіють одночасно і загальною культурою рідної мови. Нарешті, активну участь у
підвищенні культури мови професійного спілкування повинні взяти всі учасники комунікації, тому що
"кожна людина у своїй сутності є дієвою особистістю, поетом. І для цієї творчої діяльності вона
користується, в першу чергу, мовою також і тоді, коли довкола нього немає нічого іншого, крім проводів,
кабелів, коліс, машин і двигунів" [15: 104]. Але в будь-якому випадку загальні рішення питань уніфікації і
стандартизації термінології знаходяться в руках лінгвістів.
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Кияк Т.Р., Каменская О.И. Семантические аспекты нормализации терминологических единиц.
Профессиональный язык – совокупность всек языковых средств, которые используются в специально
очерченой коммуникативной сфере с целью достижения понимания между всеми специалистами
данной областю Функционирование профессиональногго язика обуславливается метко обозначиной
терминологией. Уровень абстрактности профессионального языка зависит от терминологической
насыщености. Термины – наиболее часто употребляемые языковые единицы
профессионального языка.
Kyyak T.R., Kamenska O.I. The Terms’ Normalization Semantic Aspects.
Professional language is the complex of all language means being used in professionally restricted area of
communication in order to ensure the mutual understanding among people working in the given sphere. The
functioning of professional language is provided with accurately determined terminology. Nevertheless the
vocabulary of professional text includes, apart from narrow-branch lexical units, inter-branch general
scientific terms, professionalisms (industry words), nomenclatures, professional jargon and the lexis of
general use. The level of abstract professional language depends on the level of the text’s terminological
saturation. Terms are the most frequently used lexical units in a text, which can be used while constructing a
quasiabstract.
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ТИПОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИХ СЛОВНИКІВ
Стаття присвячена типології навчальних словників. У статті описано п’ять типів навчальних
словників: 1) лексичного мінімуму, які спрямовані на відбір лексики для певного етапу навчання;
2) перекладні навчальні словники, які направлені на активізацію лексики, що вивчається; 3) словники
труднощів слововживання; 4) словники сполучуваності, які надають інформацію про найчастотніші
словосполучення; 5) лексичні й граматичні довідники та коментарі.
Метою статті є опис особливостей типології навчальних словників та з’ясування їх відповідності
тому чи іншому етапу навчання.
Серед усіх словників, що використовуються у процесі опанування іноземною мовою, в окрему
групу виділяють навчальні словники. На відміну від звичайних перекладних основне призначення
навчальних словників полягає у відборі й активізації лексичного і граматичного матеріалу. Навчальні
словники являють собою основу лексикографічного забезпечення навчального процесу. Ефективність
сприйняття лексико-граматичного матеріалу особливо на початкових етапах навчання іноземній мові,
залежить від того, наскільки навчальний словник відповідає програмним і дидактичним вимогам [1:
15-16].
1. Реєстр навчального словника повинен включати невелику кількість слів. Так, реєстр словника
для початкового етапу навчання нараховує не більше 1,5-2 тисяч лексичних одиниць. Основу реєстру
навчального словника становить лексичний мінімум, який відповідає програмі даного етапу навчання
й відібраний на основі аналізу частотних словників. Найбільш доцільним вважається створення серії
концентрично організованих словників. У цьому випадку реєстр словника для наступного етапу
навчання включає лексику попереднього, а його розширення визначається її частотою вживання слів.
2. Навчальний словник повинен містити рекомендації щодо послідовності вивчення лексики: на
якому етапі навчання доцільніше вивчати певне слово. Відповідно до цієї вимоги або створюють
серію градуйованих навчальних словників: окремий словник для кожного етапу навчання (див. п. 1),
або укладають один словник, який охоплює весь курс навчання [2; 3], у цьому випадку слово
супроводжується спеціальною позначкою. Якщо орієнтуватися на користувача, який не має досвіду
роботи зі словниками, то найбільш доцільним уявляється створення серії навчальних словників. При
цьому доступність користування словником забезпечує концентрацію уваги на засвоєнні найбільш
частотної лексики. Крім того, визначення конкретного адресата навчального словника дає можливість
оптимально організувати словникову статтю, не перевантажуючи її зайвим лексико-граматичним
матеріалом.
3. Словникова стаття навчального словника повинна бути короткою, добре структурованою,
прозорою. Немає необхідності подавати всі існуючі значення слова: найуживаніші значення слова
доцільно відбирати на основі аналізу семантичних частотних словників. У градуйованих навчальних
словниках, які становлять єдину серію, поступово з поглибленням вивчення мови словникова стаття
ускладнюється за рахунок інших, менш частотних значень слова, прикладів, граматичного коментаря,
ідіом і т. ін.
4. Словникова стаття навчального словника повинна не тільки містити переклад слова, але й
ілюструвати його вживання в певному лексичному оточенні. Сполучуваність кожного слова повинна
бути представлена найбільш частотними словосполученнями, у яких реалізуються відібрані для
словника значення даного слова. Приклади таких словосполучень сприяють не тільки засвоєнню
значень слова, але й формують навички перекладу зв’язного тексту. Приклади-речення слід включати
в словникову статтю тільки в тому випадку, коли переклад словосполучень не розкриває значення
слова й особливостей його функціонування в мовленні. Однак, на початковому етапі навчання
іноземній мові кількість прикладів-речень має бути обмежена. Основну увагу користувача необхідно
сфокусувати на найбільш частотних моделях словосполучень.
5. Як тлумачення слова, так і приклади-словосполучення повинні включати тільки реєстрові
слова, щоб уникнути неконтрольованого розширення реєстру навчального словника. Відомо, що
системне знання краще несистемного, тому в аспекті представлення інформації навчальний словник
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повинен являти собою замкнену систему, кожний елемент якої можна витлумачити за допомогою
інших елементів. Насамперед необхідно звернути увагу на відповідність цій вимозі навчальних
словників для початкового етапу навчання, тому що їхній користувач не володіє необхідними
навичками користування словником. Надалі тлумачення слова та словникова стаття в цілому можуть
бути розширені за рахунок нових елементів.
6. Доцільним уявляється включення в навчальний словник ілюстративних додатків із
зображенням предметів домашнього побуту, рослин, тварин. Звичайно в друкованих словниках
поміщають малюнки або фотографії предметів, живих істот і т.д. [2]. Причому ця вимога є
обов’язковою не тільки відносно навчальних словників, виданих в Англії й США. Можливості
електронного словника дозволяють проілюструвати в анімаційній формі дії, стани, що змінюються в
часі. Крім цього, на початковому етапі для навчання правильній вимові найбільш істотною вбачається
можливість звукового супроводу словникової статті в електронних словниках [3].
7. У навчальних словниках, призначених для наступних етапів навчання іноземній мові,
доцільним вбачається включення граматичних і методичних коментарів. Насамперед такі коментарі
повинні містити відомості про правила вживання слова в мовленні (usage notes), і його найбільш
частотне оточення.
8. В електронних навчальних словниках програмне забезпечення повинне бути простим,
доступним для учнів. Вимоги до апаратного забезпечення, враховуючи умови навчання в середніх
школах, не повинні бути дуже жорсткими.
Цим методичним і дидактичним вимогам відповідають такі типи, що відбивають історичні етапи
практики складання навчальних словників:
А) На початкових етапах основну увагу укладачів навчальних словників було сконцентровано на
відборі лексичного мінімуму для різних етапів навчання іноземній мові. При цьому в основу відбору
лексики були покладені такі принципи, як тематичний відбір, здатність слова виконувати службові
функції, сполучуваність слова, врахування особливостей семантичних структур рідної та іноземної
мови, стилістична нейтральність слова, його частотні характеристики. Таким чином, визначення
лексичного мінімуму залежало від того, яким принципом керувався укладач при відборі лексичного
матеріалу. Так були укладені словники-довідники лексичного мінімуму [4; 5; 6]. Значні відмінності в
реєстрах цих словників говорять про необхідність наукового обґрунтування визначення лексичного
мінімуму на основі максимально формалізованих, об’єктивних критеріїв, що не залежать від
суб’єктивних оцінок укладача. Найбільш доцільним є відбір лексичного матеріалу на основі
відповідності програмам і критерію частотності [7; 8; 9]. Цим же критерієм можна керуватися й при
відборі значень багатозначного слова, які включаються в лексичний мінімум.
В) Наступним етапом у практиці укладання навчальних словників була поява тлумачних і
перекладних навчальних словників [10]. Структура цих словників залежить від того, для якого рівня
вони призначені, й забезпечує доступність користування й ефективність пошуку необхідного
лексичного й граматичного матеріалу. У випадку створення серії градуйованих алфавітних
навчальних словників для кожного етапу навчання передбачається укладання двох словників: перший
на основі досліджуваної іноземної мови й другий на основі рідної мови [2]. При цьому другий
словник укладається на основі перекладів у словникових статтях першого і є ситуативним, тобто
таким, що відбиває особливості слововживання в мовленні, а не систему рідної мови. У ряді
алфавітних тлумачних словників містяться граматичні відомості й коментарі щодо сфери вживання
слів [10; 11], а в перекладних – труднощі й правила слововживання [12; 13].
С) Процес навчання іноземній мові базується на знанні системи рідної або мови-посередника для
іноземців. При цьому сприйняттю нового лексико-граматичного матеріалу перешкоджають певні
мовні штампи рідної мови й труднощі, викликані відмінностями в конструкціях словосполучень,
уживанні граматичних форм у рідній мові й іноземні. Для подолання цих проблем служать словники
труднощів слововживання [14; 15; 16], які є результатом типологічного зіставлення лексики рідної й
іноземної мови й аналізу помилок учнів внаслідок інтерференції рідної мови й іноземної мови [17].
Вони являють собою збірники методичних коментарів щодо лексичних і граматичних особливостей
уживання окремих слів, груп слів, різних типів словосполучень і т. ін. Словники труднощів завжди
адресовані конкретному користувачеві – носієві базової мови.
D) Вирішення проблеми науково обґрунтованого відбору лексичного мінімуму й відбору значень
багатозначного слова неможливе без укладання словників словосполучень, в основу яких покладено
або принцип відбору словосполучень, найбільш характерних на думку укладачів для даного слова
[18], або критерій частотності [19]. Відомо, що слова, які характеризуються високою частотою
вживання, мають ширші комбінаторні можливості. Більшість із цих слів є багатозначними. Тому при
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укладанні лексичних мінімумів найбільш доцільним вбачається відбір найбільш частотних
словосполучень, у різних конструкціях яких реалізуються різні значення багатозначного слова.
Перша спроба укласти частотний словник-довідник англійських словосполучень завершилася
публікацією Довідника, який містить дані про частоту 426 найбільш уживаних слів і 10 000 самих
частотних словосполучень із ними. Для опису найбільш уживаних сполучень 2 000 лексичних
одиниць, які становлять лексичний мінімум, необхідне укладання частотних семантичних словників
[20].
Е) Організація науково обґрунтованого вивчення граматики іноземної мови неможлива без
навчальних посібників, довідників і без відбору граматичного мінімуму. На відміну від звичайних
посібників, лексико-граматичні словники містять дані про частоту вживання кожної з граматичних
форм включеного у довідник слова і лексики, яка зустрічається в цих формах [21]. Подібний довідник
частоти словозмінних форм англійської мови створено колективом авторів в електронному вигляді
[21]. Дані про вживаність словозмінних форм слова можна одержати також у таких частотних
словниках, які описуючи слово як лексичну одиницю [22], подають повну парадигму слова з
указівкою частоти кожної словозмінної форми.
За способом представлення матеріалу навчальні словники бувають трьох видів: друковані,
електронні й комбіновані – з додатком у вигляді СD. Прикладом такого алфавітного електронного
словника можуть слугувати укладений у лабораторії комп’ютерної лінгвістики КНЛУ англоукраїнські навчальні словники першого й другого рівнів, призначені для учнів старших класів
середніх шкіл і студентів першого та другого курсів вищих навчальних закладів. Словник першого
рівня містить 2,5 тисячі словникових статей, кожне слово має звуковий супровід. Програмне
забезпечення дозволяє переглянути реєстр словника, вибрати потрібне слово, прослухати його вимову
та її варіанти, розглянути статтю окремого слова й виявити його вживання в інших статтях словника.
Кожен з вище описаних типів навчальних словників має свого адресата. Якщо, наприклад,
словник-довідник лексичного мінімуму призначений для викладачів й укладачів, то інші – як для
викладачів, так і для учнів чи студентів, і можуть бути використані як для аудиторної роботи, так і
для самостійного вивчення іноземної мови.
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В.И. Перебейнос, Т.В. Бобкова Типология учебных словарей.
Статья посвящена типологии учебных словарей. В статье анализируются пять типов учебных
словарей: 1) лексического минимума, направленные на отбор лексики для определённого этапа
обучения; 2) переводные учебные словари, направленные на активацию изучаемой лексики; 3) словари
трудностей словоупотребления; 4) словари сочетаемости, которые дают информацию о наиболее
частотных словосочетаниях; 5) лексико-граматические справочники и комментарии.
V.I. Perebyiniss, T.V. Bobkova. Typology of Learner’s Dictionaries.
The article presents typology of learner’s dictionaries. Five types of learner’s dictionaries are analyzed:
1) lexical minimums aimed at selecting vocabulary for different stages of studying a foreign language;
2) translation or explanatory dictionaries intended for activizing vocabulary under study; 3) deskbooks of
difficulties of English usage; 4) combinatory dictionaries, giving information about most frequent word
combination; 5) lexical-grammatical reference-books of grammatical forms usage.
.
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ОСНОВНІ ВІХИ КОНТРАСТИВНОГО АНАЛІЗУ:
МАЛІ ТЕКСТИ ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ
У статті йдеться про статус малого жанру художніх текстів в англомовному та україномовному
дискурсах. Автором також встановлюється природа та специфіка дискурсу, визначаються його
взаємозв’язки з текстом та основні відмінності між цими феноменами, підкреслюється визначальна
роль тексту як початкового матеріалу для дискурсивного контрастивного аналізу.
Мовознавство ХХ ст. розвивалося під знаком пошуку структур і функцій мовних знаків. Серед
наукових досягнень ХХ ст. виокремились парадигми когнітивної та комунікативної лінгвістики,
мовленнєвих актів і дискурсивного аналізу [1: 121]. Актуальним на часі є використання комплексного
підходу до лінгвістичних феноменів [2], інтегрованого вивчення їх структурних, семантичних,
функціональних і прагматичних особливостей. Прeрогативними залишаються питання
антропоцентризму, динамізму та адаптивності. Сучасні лінгвістичні студії характеризуються
підвищеним інтересом до осмислення текстів як комунікативних одиниць (об’єкт дослідження), їх
інтралінгвального та інтерлінгвального дискурсивного буття (предмет дослідження). Когнітивнокомунікативні аспекти мовленнєвої поведінки полягають в тому, що: немає розуму поза соціумом і
немає соціуму поза розумом; немає розуму поза мовленням, немає мовлення поза розумом; немає
мовлення поза особистістю, немає особистості поза мовленням [3: 11]. Дискурсивна лінгвістика
зосереджується на дієвості трансформації одиниць мови в одиниці мовлення, а феномен дискурсу
тлумачиться в триєдності середовища, режиму і стилю спілкування [3: 15]. Текст і дискурс не є
зайвими плеонастичними синонімами. Дискурс імплікує комунікацію, стратегію та тактику
спілкування, омовлення психічних та розумових задумів. Текст як лінгвістичний феномен
розглядається у сучасних дослідженнях у ракурсі наступних дихотомій: текст::дискурс,
текст::категорії тексту, текст::концепт, текст::композиція, текст::блоки, текст::таксономія.
Тексту як семіотичному знаку притаманні риси синтактики, семантики та прагматики (побудови,
змісту, інтенцій). Текст відрізняється ступенем структурно-мовної складності, глибиною
відображення дійсності та полівекторною спрямованістю. Одиницями тексту на рівні змісту є думка,
на рівні форми – висловлювання. Заголовками текстів виступають поодинокі лексеми ("Причинна"
Т. Шевченка), речення ("Хіба ревуть воли як ясла повні?" П. Мирного), епізоди ("Ідуть дощі...",
М. Коцюбинського) [4]. Тексти позначені еволюцією, композицією, архітектонікою, структурою.
Наповнення та представлення останніх слугує базою для текстової ідентифікації зазначених
комунікативних
парадигм.
Полівекторність
текстів
корелює
з
поліаспектністю
та
поліфункціональністю.
Універсальною
рисою
художніх
текстів
(ХТ)
є абсолютна
антропоцентричність та естетичність. Багатовимірність текстів є прозорою з огляду на характер їх
тлумачення, валідність кореляції з дискурсознавством. Метою статті є встановлення природи та
специфіки художнього дискурсу та визначення його взаємозв¢язків з текстом.
Питання концептуалізації та категоризації стали основною віхою у текстології. Адгерентними та
невід’ємними є гіперо-гіпонімічні відношення текстів та їх блоків. Як первинним, так і вторинним
текстам притаманні лінеарні та ризоматичні вектори. Показовими є тексти загадок, глобальна
структура яких детермінується дискурсивними та текстовими чинниками. В інноваціях – концепціях
чути відголоси минулих проблем, спрацьовує феномен резонансу, а це дозволяє пояснити, унаочнити
розірвану в часі спорідненість. Резонанс спрацьовує у традиціях текстотворення. Так у парадигмі
текстових одиниць виокремлюються "малі форми", які мають гетерогенну низку позначень: рос.
малые формы, малый жанр, англ. small genre, little stories, tall talks, nonsense, funny stories, etc. У
термінопозначеннях реалізуються атрибути реальні, нереальні, серйозні, несерйозні, усні, писемні,
практичні, непрактичні, логічні, алогічні. Форма та зміст малих текстів детермінується дією стилевих
та жанрових чинників. Пор.: лимерики, анекдоти, примовки, прислів’я, математичні задачі, юридичні
кодекси, тощо. Спільні риси зазначених текстів простежуються в їх об’ємних характеристиках (малі
форми), у лінійному представленні (сукцесивність), на ризоматичних вертикалях (у ситуативній
релевантності), у посиланнях на досвід (соціальний і лінгвістичний), у трансполяції на майбутнє
буття, дії та преференції. Малі тексти визначаються своїми призначеннями: фактичне / інформативне,
практичне / непрактичне,
банальне / вагоме,
семантичне / несемантичне,
комунікативне / некомунікативне, пізнавальне / емоційне і т.д. [5]. Загадки це – семіотичні знаки специфічної
синтактики, семантики та прагматики. Вони реалізують питальність вербальними та невербальними
засобами. Нетиповість є прозорою у подачі блоків теми та реми, їх реверсії. Тема імплікується,
залежить від пошуків адресатів, їх креативного менталітету. Блок реми подається у пролонгованій
© Швачко С.О., 2008
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формі, у препозиції до імплікованої теми, яка знаходиться за межами основного тексту. У цих текстах
відсутні заголовки, фабула, спрацьовує реверсія базових блоків. Невеликі за розміром, загадки та
курйозні (каверзні) питання тяжіють до стилістичних маркерів емоційності, експресивності та
еволютивності. За формою загадки – це речення, за значенням – вони актуалізують сему питальності,
за прагматикою – це креативний пошук імплікованої в ініціальному блоці інформації. Поверхнева та
глибинна структури загадок інтегруються, категоризують певний концепт. Перерозподіл
тривіальне / нове об’єктивує статус загадок як реверсивів. Фокус загадки детермінується інтенціями
адресанта, його зацікавленістю референтом пошуку. Адресат не є автором питання, але він
комплементує діалог, включається в словесну гру, веде її за правилами, знімає ситуативну
енігматичність, використовуючи при цьому підказку. Ці нетипові тексти не знімають бісемію, вона є
прозорою у "хитрощах" малих діалогів.
Пор.: англ. - What flies and has two legs?
-Two birds.
***
The longest word?
S-mile-s.
***
What animal can jump higher than a house?
Any. House doesn’t jump.
***
- What letter surrounds the British Isles?
-Letter C.
Питальність у цих текстах генерується цілою низкою чинників: інакомовленнєвою дескрипцією,
паузацією, умовчанням, омонімією, полісемією, зміщенням фокусу, порушенням логічної
сукцесивності. Тексти малої форми гнучкі, здатні до модифікації, репродукції, семантичних зсувів та
деривації [5].
Значний інтерес викликають питання текстотворення – їх інтралінгвальне, інтерлінгвальне та
міжкультурне буття. Тексти-деривати (пор. переклади, дигести, перекази, анотації, резюме, тези,
огляди, реферати, тощо) корелюють із вихідними текстами, модифікують їх, зберігаючи при цьому
"родинні" стосунки на векторах перекодування та перестворення.
Пор. контрастивний аналіз наступної казки:
ЗОЛОТЕ ЯЄЧКО
Жили собі дід та баба. Була у них
курочка ряба. Знесла одного разу курочка
яєчко, та не просте – золоте.
Дід бив, бив – не розбив.
Баба била, била – не розбила.
Мишенятко бігло, хвостиком махнуло
– яєчко впало та й розбилось.
Дід плаче, баба плаче, а курочка
кудкудаче:
- Не плач, дідусю. Не плач, бабусю. Я
знесу вам ще яєчко. Не золоте, а просте.
Буду нестись кожного ранку – гарно буде
до сніданку.

THE GOLDEN EGG
Once upon a time lived an old man and an old
woman and they had a speckled hen.
One day the hen laid an egg, and it was no
ordinary egg but one of gold and treat to behold.
The old man tried to crack it and could not.
The old woman tried to crack it and could not
either.
Then a little mouse ran up and brushed it with
its tail, and the egg fell to the floor and broke into
little pieces.
The old man cried, the old woman cried and
the speckled hen said:
"Cluck-cluck-cluck! Do not cry, old man, do
not cry, old woman! I’ll lay you another egg, not one
of gold and treat to behold, but a simple one, like all
hens lay, that you can eat this every day."
And she did .

Контрастивний аналіз (КА) експлікує характер поверхневих та глибинних структур текстівкореляторів, їх синтактики, семантики, прагматики, а також – природу перекладацьких процесів
конвергенції та дивергенції. КА є валідним при умові осмислення текстів у межах єдиного дискурсу.
Пор. малі тексти (малий жанр) у художньому дискурсі [5].
КА лимериків уможливлює розпізнання їх концептуального та категоріального навантаження.
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Вот вам некая Мисс из России.
Визг ее был ужасен по силе
И разил, как кинжал,
Так никто не визжал,
Как визжала та Мисс из России

There was a Young Lady of Russia,
Who screamed so that no one could hush her;
Her screams were extreme,
No one heard such a scream,
As was screamed by that lady of Russia (Едвард
Лір)

(Е.Клюев)
або
Есть старая дама из Кракова:
орет от пожатия всякого,
орет наперед
и все время орет, –
но орет не всегда одинаково
(В. Набоков)

Ключовими КА тут виступають релевантні метазнаки: концепт, абсурдна ситуація, національна
специфіка, поверхневі / глибинні структури, конденсація думки та образу, омовлення образів,
стилістичні засоби, тема, рема, римування, еквівалентний, адекватний (чинники).
Текст поділяється на мікротеми та інформаційні блоки. Дискурс передує створенню тексту,
реалізується в його структурах та елементах, які омовлюються у межах поставлених завдань і
настанов. Дискурс замовляє у типових ситуаціях прагматичні установки та лінгвостилістичний декор,
тобто середовище, режим та стиль [3]. Дискурс – це інтегральний феномен мисленнєвокомунікативної діяльності, що протікає в широкому соціо-культурному контексті, тобто це –
сукупність процесу та результату. Текст являє собою початковий матеріал для дискурсивного
контрастивного аналізу. Текст та дискурс не є зайвими, плеонастичним синонімами [4: 85]. Дискурс
передбачає діалогічність, стратегію (найдальша ціль), тактику (найближча ціль), засоби омовлення
концептуалізації та категоризації на векторі від нелінгвальних (психічних, розумових) задумів до
вербальних, від вербального омовлення до ідейного (нелінгвального) представлення.
Глобальний когнітивний універсум (система напрацьованих знань, єдиний семантичний
континуум людства, ноосфера ) експлікується у поняттях, картинах світу, фреймах [6] за іманентними
законами конкретних мов. Категорія – це форма усвідомленого ставлення людини до оточуючої
дійсності (загальні закони природи, суспільства, мислення). Прототипи як кращі зразки
концептуалізації омовлюються, зберігаються у лінгво-когнітивній пам’яті носіїв мови. Категоризація
як процес осмислення інформації структурується (вибудовується) за таксономічними (логічними) та
аналоговими (образно-метафоричними) моделями. У свідомості носіїв мови закріплюються мовні
картини світу (МКС) – наукові (холодні) та наївні (теплі, периферійні). МКС як мовний абстрактний
феномен віддзеркалює певний спосіб сприйняття картин світу, їх своєрідну філософію.
Концептуальна картина світу (ККС) є вторинною по відношенню до абстрагуючої діяльності людини.
МКС і ККС пов’язані вербальним фактором. МКС базується на категоризації дійсності, ККС – на її
концептуалізації. МКС оперує мовними знаками, ККС – образами і концептами. До зазначених
категорій (МКС і ККС) тяжіють фрейми, бази досвіду, ситуації, логічні схеми та динамічні
структури, що конструюються за принципами креативності, стереотипності та аналогії.
Конгруентність спрацьовує у вторинних парамеічних конструктах. Близькі за семантикою,
прислів’я у культурі носіїв мови-транслятора позначені структурною девіацією, при збереженні
прагматичних витоків. Вторинним парамеічним утворенням притаманні: 1) Еквівалентність (повна
або часткова); 2) збереження образів оригінала; або 3) їх модифікація [7: 100]. Наприклад:
Англ.
1. He who doesn’t work neither shall eat.
He laughs best who laughs last.

укр.
Хто не працює, той не їсть.
Сміється той, хто сміється останній.

2. Add fuel to the fire (flame).
Add wings toAgainst the hairAll cats are grey in the night

Підливати масла у вогонь.
Придавати крила, окриляти.
Проти шерсті.
Вночі всі коти бурі.

3. Birds of a feather flock together.
to kill two birds with one stone

Рибалка рибалку бачить здалеку.
За двома зайцями.

Feel the draught
Fetch one’s salt

Бути в скрутному становищі.
Заробляти на шматок хліба.
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Вивчення омовлення витоків різних культур уможливлює розуміння поведінки людей, їх
ментального рівня та статусу у соціумі. Мова виступає засобом закріплення концептуальної
діяльності свідомості [8], про що свідчить природна гіперконцептуалізація в індійській культурі, на
противагу англійській антропоцентричній. Аналіз творів Р. Кіплінга свідчить, що англійці у своїй
цивілізації дійшли до олюднення природи, її персоніфікації. Індуси затримались у своїй цивілізації,
вони рідко вживають соматизми як різновид персоніфікації. В індійській культурі раритетами є
висловлювання типу англ. The night is full of eyes [9]. Аналіз емпіричного матеріалу показує (ibid), що
у корпусі позначень концепту Природа виокремлюються наступні лінгво-когнітивні зони:
1) первинні позначення живої, неживої природи та її складників; 2) вторинні позначення людей,
їх манер і поведінки (за принципом уподібнення явищам природи); 3) персоніфікація природних
феноменів, їх олюднення; 4) позначення спільних для природи та людей конструювань. Наприклад:
1. Sun, wind, water, winter, stone, snow, Moon, star, river;
2. Unclouded mood, an unseasonable visitor, she is his sun, raven hair, dove’s eyes, as a magpie, like
a dog, as fast as a cat, like a horse, a very tiger, I was thunderstruck;
3. Lovely landscape, moaning wind, breezing wind, nature laughed, sunbeam kissed the hills, face of
nature.
4. Rose garden, sputnik (spaceship), cannal (in contrast to channel), clone, etc.
Когнітивні зони концептосфер Природа і Людина представлені по-різному в порівнюваних
культурах. В англійській культурі актуалізуються всі чотири зони, в індійській – тільки дві. Індуси
зупинилися перед третьою зоною. Вони шанують природу, називають себе іменами овочів та звірів.
Це становить їх дистинктивну рису, контраст із культурою Заходу, в якій людина одержала перемогу
над природою і сумісно конструює інноваційні феномени. Пор. рос. отговорила роща золотая,
березовым веселым языком; до слез наговорилась с тишиной; молчанья страшный крик; черная дыра;
запустить спутник; клонировать животных; культивировать новые сорта.
Таким чином, дискурс – надситуативне орієнтування мовної особистості [10], це –
етносоціолінгвокультурний феномен [3], це – мисленнєво-комунікативна діяльність, процес і
результат пізнання, інтеграція екстралінгвальних та лінгвальних факторів [11]. Дискурс як формальна
одиниця – більший за речення, як змістова одиниця – мовлення у соціальному контексті, як
організаційна одиниця – інтерактивний феномен. Ключовими метазнаками дискурсу учені
виокремлюють: співбесіда, фрази у мовленні, конкретне висловлювання, комунікативна ситуація,
мовлення з позиції мовця, конструкт текстового аналізу, соціальне явище.
Наявність гетерогенних тлумачень дискурсу свідчить як про лакуни одноіменної теорії, так і про
значущість цього терміна. Це явище доступне сприйняттю мовної особистості, воно тяжіє до поняття
"картина світу", має свої футуральні орієнтири, vistas. Діяльність людини (пізнавальна, когнітивна)
пов’язана з умінням орієнтуватися у різних доменах, сферах. Пор. орієнтаційна функція (філософія),
орієнтаційний рефлекс (фізіологія), орієнтаційний етап діяльності (психологія), орієнтація в
місцевості (топографія), орієнтація у бесіді (дискурсологія).
Дискурс – процес розгортання тексту, якому притаманні риси антропоцентричності, ситуативності
та динамізму. Дискурс позначений триєдністю середовища, режиму і стилю як надситуативне явище.
Текст – це поліаспектне, багатовимірне явище, семіотичний знак з притаманною йому тріадою
(синтактика, семантика та прагматика). Тексти вивчаються у руслі уподобань науковців та нових
тенденцій. Значущими на часі є питання текстових поверхневих і глибинних структур, їх композиції,
таксономії, деривації, детермінації екстралінгвальними та лінгвальними факторами, актуальною є
кореляції надситуативного та текстового буття.
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Швачко С.А. Основные вехи контрастивного анализа: малые тексты художественного дискурса.
В статье идентифицируются глобальные структуры английских и украинских текстов малого
жанра, природа их переводческой корреляции и метазнаки понятийного аппарата. Автором также
описывается природа и специфика дискурса, устанавливаются его взаимосвязи с текстом и
основные отличия между этими феноменами, определяется ведущая роль текста как исходного
материала для проведения дискурсивного контрастивного анализа.
Shvachko S.O. The Basic Milestones of Contrastive Analysis: Small Texts of Artistic Discourse.
The article in question deals with small genre texts of English and Ukrainian discourses, their ontology,
translation procedure and corresponding metasigns. The author also describes the nature and
specificity of the discourse, establishes its correlations with the text and draws out the differences
between these phenomena. The leading role of the text as a primary material for the contrastive
discourse analysis conduct is defined.
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СУЧАСНІ СПОСОБИ ВІДБОРУ ТЕРМІНІВ ТА УКЛАДАННЯ
ПЕРЕКЛАДНИХ СЛОВНИКІВ НОВИХ ТЕРМІНОСИСТЕМ
У статті проведено порівняльний аналіз відбору спеціальних термінів для укладання перекладних
словників нових терміносистем у кінці ХХ і на початку ХХІ століть. Автором було встановлено
також роль нових інформаційних технологій при дослідженні термінології та укладанні такого
типу словників з робототехніки та дистанційного навчання.
Останнім часом модернізується українська освіта, промисловість та інші галузі народного
господарства, а отже виникає потреба володіти найновішою зарубіжною інформацією з цих галузей, а
також мати можливість представляти свій досвід за кордоном.
У результаті цього зріс інтерес до укладання словників різного призначення та проведення
досліджень, які стосуються нових терміносистем у нашій країні та за рубежем [1].
Мета статті – описати досвід відбору термінів для укладання перекладних словників на прикладі
терміносистем робототехніки (РТ) і дистанційного навчання (ДН).
З нашої точки зору, термін – це слово, словосполучення або абревіатура, які позначають наукове
поняття, яке відноситься до якоїсь конкретної галузі, входить у систему понять цієї галузі,
обмежується спеціальною сферою використання, яка встановилася в цій галузі і, як правило,
регламентується визначенням [2: 25]. Під терміносистемою розуміється сукупність термінів,
пов’язаних різного роду відношеннями: логічними, семантичними, словотвірними і ін. [2: 32].
У нашій кандидатській дисертації [2], попередніх опублікованих матеріалах, що стосуються
дослідження термінології з робототехніки та з дистанційного навчання, описано: досвід укладання
частотного англо-російського [3: 117-126] і англо-українського [4: 157-159] словника, навчального
частотного словника-мінімуму з робототехніки [5]; наше розуміння процесу укладання словників для
нових терміносистем [6: 85-87]; методику виявлення та дослідження термінів [7: 256-260], синонімію
деяких основних українських та англійських термінів i коротку історію їх виникнення [8: 48-49; 9:
356-361], етимологію [10: 44-47] та тлумачення термінів [11: 327-330], роль міжнародної співпраці
при укладанні дво- та багатомовних словників [12: 14-15].
Укладанню словників з робототехніки і з дистанційного навчання передували такі етапи:
Збір інформації про матеріали для всіх розділів робототехніки / дистанційного навчання. У
1979 році були опрацьовані наявні на той час англо-, українсько- і російськомовні матеріали з
робототехніки за 1975-1979 рр. за допомогою реферативних журналів та експрес-інформації, які
видавалися в колишньому СРСР із споріднених з робототехнікою галузей, наприклад,
машинобудування, автоматичні системи керування та ін., а пізніше реферативного журналу "Роботи і
маніпулятори" під час участі у всесоюзних і республіканських конференціях з цієї тематики,
спілкування там з провідними спеціалістами з робототехніки, опрацювання доступних матеріалів у
бібліотеках Львова, Києва, Ленінграда, Москви та інших міст СРСР, а також участі в роботі Комітету
науково-технічної термінології при Академії наук СРСР під керівництвом академіка В. Сифорова.
Матеріали з дистанційного навчання зібрані в основному під час відряджень у США, Німеччину,
Австрію, Росію, участі у світових (Відень, Дюсельдорф, Гонконґ), міжнародних (Флеґстаф, Москва,
Санкт-Петербург, Київ, Полтава, Львів) конференцій з 1996 року і до цього часу та з Інтернету.
Вибір методики виявлення та дослідження термінології нових терміносистем. У сучасній
лінгвістиці багато зусиль докладено для того, щоб знайти об’єктивні критерії, з допомогою яких
можна однозначно виділити термінологічні одиниці, які виражають поняття і зв’язки з тою чи іншою
галуззю знань, і тим самим визначити обсяг і межі термінології. Дослідники по-різному вирішують
проблему виявлення термінів у тій чи іншій підмові, використовуючи при цьому різні визначення
терміна, пропонуючи свої методики відбору термінів, критерії їх відбору у випадку, коли система
понять ще не склалася і немає чіткої границі між терміном і нетерміном. Детальніше опис декількох
методик укладання словників нових терміносистем представлено у статті "Методика виявлення та
дослідження термінології з дистанційного навчання" [7: 256-260], досвід яких використано в наших
дослідженнях.
Дослідники по-різному вирішують проблему виявлення термінів у тій чи іншій підмові,
використовуючи при цьому різні визначення поняття термін, пропонуючи свої методики відбору
термінів. Наприклад, Ф. Важева у випадку, коли система понять ще не склалася і немає чіткої границі
між терміном і нетерміном, пропонує такі критерії: а) наявність у терміна дефініції в строгому
розумінні цього слова; б) наявність у терміна дефініції-опису; в) термін сам бере участь у визначенні
інших термінів (при цьому пункти а і б можуть не виконуватися); г) термін входить у словник
© Шуневич Б.І., 2008
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відповідної науки; д) термін входить у словник суміжних наук; е) термін є загальнонауковим [7: 256260].
При укладанні словників з робототехніки і дистанційного навчання для виявлення спеціальних
термінів використано метод експертної оцінки [2: 219].
Розвиток РТ і ДН спричинив появу низки нових понять і явищ, які потребували негайного
термінування. У термінотворенні беруть участь багато вчених, фахівців у даних галузях, тому що
терміни створюються одночасно з новими об’єктами, і, в основному, творці цих об’єктів є авторами
відповідних термінів. Отже, тільки спеціалістам доступне глибоке розуміння значення кожного
терміна; вони не лише створюють терміни, але й уточнюють межі змісту термінів, відбирають
найбільш точне найменування поняття, коли перед ними серія варіантів найменування.
Але оскільки терміни формуються засобами мови, її загальнолітературної норми, то цим аспектом
повинен займатися мовознавець.
Відбір термінів для укладання перекладних словників з робототехніки та дистанційного
навчання. Під час проведення дослідження терміносистем робототехніки в 1979 р. матеріалом
дослідження могли бути терміни, виявлені під час роботи з іншомовними журнальними статтями,
матеріалами конференцій, монографіями, посібниками, довідковою літературою та ін. Тоді можна
було лише окреслити список термінів, які часто зустрічалися у фаховій літературі з даних проблем,
були ймовірними термінами з даних галузей і могли дати приблизну уяву про те, яким чином
формуються нові терміносистеми.
Дослідження і відбір термінів з дистанційного навчання в 1996 р. починалося із опрацювання
глосаріїв до зарубіжних і вітчизняних монографій, посібників, спілкування із спеціалістами з цієї
тематики під час зарубіжних відряджень, участі у світових, міжнародних і вітчизняних конференціях,
аналіз зарубіжних і вітчизняних друкованих та електронних матеріалів за допомогою Інтернету.
Робота в редакційній колегії канадського журналу з дистанційного навчання "International Review of
Research in Open and Distance Learning" (IRRODL) у 2001-2007 рр. сприяла вниканню в проблеми
термінології на міжнародному рівні.
Матеріалом для укладання словників послужили англомовні джерела, видані в США, Канаді,
Австралії та Великобританії (глосарії, словники, журнальні статті, монографії, матеріали
конференцій, патентні описи, рекламні проспекти та інші матеріали), наявні україномовні та
російськомовні джерела, в яких даються визначення або тлумачення термінів робототехніки та
дистанційного навчання.
Із опрацьованих текстів виписувалися всі однослівні й багатокомпонентні терміни з
препозитивними (industrial robot, distance education) і постпозитивними означеннями (типу N prp N та
ін., наприклад, degree of freedom, plan of study), а також часто вживані загальнотехнічні й
загальнонаукові терміни (channel – канал (зв’язку), cable – кабель; трос, program – програма).
У списки термінологічної лексики з РТ і ДН потрапили спеціальні терміни, загальнонаукові і
загальнотехнічні терміни. Ключові терміни, їхні тлумачення, а також еквіваленти ключових термінів
в українській та англійській мовах визначалися під час роботи із зарубіжними і вітчизняними
спеціалістами (експертами) з цих галузей знань.
Роль міжнародної співпраці при розробці словників. Більше 200 дво- та багатомовних фахових
словників укладено науковцями та спеціалістами українських і зарубіжних навчальних і науководослідних закладів за останні десятиліття. Багато з цих словників укладено спільно українськими та
зарубіжними співавторами [13], українськими авторами із зарубіжними консультантами [14], а також
іноземними авторами з українськими консультантами [15]. Деякі словники опубліковані за кордоном,
а зараз перевидаються в Україні [16].
Як показує досвід перекладання вітчизняної літератури іноземними мовами та іноземної
літератури українською мовою, перед перекладачами виникають проблеми не тільки у виборі
правильних відповідників спеціальних термінів, але й номенклатури, власних імен, назв організацій,
які використовуються в науково-технічній літературі з якоїсь конкретної тематики, проте такої
інформації немає ні в словниках, ні в іншій довідковій літературі. Тому потрібно проводити
комплексне дослідження науково-технічної літератури при укладанні словників, тобто виявляти і
перекладати різними мовами не тільки терміни, але й номенклатуру, власні імена авторів наукових
праць (статей, доповідей, монографій, посібників) і назв навчальних закладів та інших організацій, які
мають відношення до нових терміносистем і часто зустрічаються в літературі з цієї тематики [17: 4348]. Цю інформацію можна розмістити в додатках до словників.
Розвитку лексикографічної роботи в Україні повинні сприяти кафедри прикладної лінгвістики,
теорії та практики перекладу багатьох вищих навчальних закладів, наприклад, Житомирського
державного університету імені І. Франка, Львівського національного університету імені І. Франка,
Національного технічного університету України, Національного університету "Львівська
політехніка", Київського національного університету імені Т. Шевченка, Київського національного
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лінгвістичного університету, Харківського національного університету імені В. Каразіна,
Волинського державного університету ім. Л. Українки та інших університетів, в яких студентам
спеціальності "Прикладна лінгвістика" та подібних спеціальностей читається курс "Лексикографія",
"Теорія і практика перекладу". Вони повинні стати лексикографічними дослідницькими центрами, де
має творитися і досліджуватися сучасна українська термінологія нових, а також давно відомих
терміносистем.
Наприклад, під час читання односеместрового курсу "Лексикографія" для другокурсників кафедри
прикладної лінгвістики, які навчаються за спеціальністю "Філологія" (24 години лекційних і 4 години
практичних занять), студентам, крім слухання лекцій, присвячених історії розвитку лексикографії в
Україні та за кордоном, видам словників, сучасним технологіям їх укладання, було запропоновано
самим або в колективі співавторів укласти словник із 1000 і більше термінів з тематики,
запропонованої викладачем або вибраної самостійно. У кінці семестру під час підведення підсумків
роботи і одержання заліку студентами було підготовлено перші електронні варіанти самостійно
укладених українсько-англійських, англійсько-українських словників, а також на базі англійськоросійських словників, доповнених термінами із сучасної літератури відповідної тематики, періодики,
та інших джерел і комп’ютерний словник.
Прикладом організації дослідження української термінології може бути написання курсових робіт
студентами четвертого курсу з предмету "Теорія і практика перекладу". Ще на третьому курсі
навчання студенти слухають лекції і вчаться перекладати на практичних заняттях однослівні та
багатокомпонентні терміни, інтернаціональну лексику, власні назви, назви фірм, компаній та ін. на
прикладах із фахової літератури з різних галузей науки і техніки. Тому, наприклад, групі із десяти
студентів було запропоновано дослідити структуру термінів, переклад цих термінів, власних назв,
назв фірм, компаній, які зустрічаються в науково-технічній літературі з дистанційного навчання, на
матеріалі вітчизняних і закордонних матеріалів і описати в курсових роботах за такою тематикою:
І. Структура і переклад термінів з дистанційного навчання: 1) українських і англійських
однослівних термінів; 2) українських абревіатур англійською мовою; 3) англійських абревіатур
українською мовою; 4) українських і англійських двокомпонентних термінів; 5) українських і
англійських трьох- і більше компонентних термінів.
ІІ. Структура і шляхи перекладу спеціальної термінології з дистанційного навчання.
ІІІ. Методи і шляхи передачі в науково-технічній літературі з дистанційного навчання:
1) українських назв навчальних закладів і компаній англійською мовою; 2) англійських назв
навчальних закладів і компаній українською мовою; 3) українських власних імен англійською мовою;
4) англійських власних імен українською мовою.
У процесі дослідження студенти освоїли методи виявлення спеціальної термінології з цієї
тематики, визначення її структури, методи перекладу й описали результати, а також підготували
доповіді за своїми дослідженнями на студентську конференцію.
Написання дипломних робіт студентами спеціальності "Філологія" також можна присвятити
дослідженню української термінології і різних питань, пов’язаних з її функціонуванням, методами
дослідження з використанням інформаційно-комунікаційних технологій та ін. Наприклад, одну із
виконаних під нашим керівництвом і захищених дипломних робіт було присвячено частотним
характеристикам англійської термінології з дистанційного навчання на матеріалі журнальних статей.
Для дослідження частотних характеристик термінів було розроблено програмне забезпечення, яке
можна використати для дослідження інших терміносистем.
Аналіз українських та англійських термінів цих нових терміносистем показав необхідність
швидкої їх стандартизації в технічних комітетах України, Європи та Міжнародної організації
стандартизації (ISO), для кращого розуміння між фахівцями та науковцями, які зайняті в цих сферах
знань. Укладені словники нових терміносистем можна використати для створення проектів
національних стандартів для цих галузей.
Співпраця між нашими і зарубіжними науковцями та спеціалістами при укладанні словників та
інших навчальних матеріалів сприяє кращому взаєморозумінню між ними, а також між культурами і
націями.
Комплексні дослідження науково-технічної літератури потрібно проводити для усіх нових
напрямів науки і техніки, що дасть можливість правильно перекладати науково-технічну літературу з
однієї мови на іншу не тільки на рівні термінології і номенклатури, але й імен і прізвищ науковців, а
також назв навчальних закладів та інших організацій.
У додатках до спеціалізованих словників з конкретних галузей науки і техніки потрібно давати
окремо списки з перекладом власних імен провідних науковців, назв організацій, номенклатури,
абревіатур, які часто зустрічаються в науково-технічній літератури з цієї тематики.
Проведені дослідження під час написання студентами дипломних, курсових робіт, читання лекцій
і проведення практичних занять дають можливість на базі невеликих за обсягом матеріалів описувати
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коротко нові і вже давно відомі терміносистеми. Такі дослідження треба пропонувати студентам всіх
навчальних закладів, де є спеціальність "Прикладна лінгвістика" і подібні їм спеціальності.
Використання нових інформаційно-комунікаційних технологій дає можливість мати доступ до
найновіших джерел інформації у всіх країнах світу, а також прискорити і покращити якість
термінологічних досліджень.
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Шуневич Б.И. Современные способы отбора терминов и составления
переводных словарей новых терминосистем.
В статье проведён сравнительный анализ отбора специальных терминов для составления
переводных словарей новых терминосистем в конце ХХ и начале ХХІ столетий. Автором также
была установлена роль новых информационных технологий при исследовании терминологии и
составлении словарей такого типа по робототехнике и дистанционному обучению.
Shunevych B.I. Modern Means of Selecting Terms and Compiling Translation Dictionaries of New
Terminological Systems.
The article deals with the comparative analysis of selecting special terms and compiling translation
dictionaries of new terminological systems at the end of the 20th and the beginning of the 21st centuries as
well as the role of new information technologies for investigation terminology and compiling the dictionaries
of sych type in robot engineering and distance teaching.
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МОВНЕ ВТІЛЕННЯ КОНЦЕПТУ ІСТОРІЯ В ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІЙ
КАРТИНІ СВІТУ ДЖУЛІАНА БАРНСА
Стаття присвячена реконструюванню концепту ІСТОРІЯ, що є елементом індивідуальної
(художньої) картини світу сучасного британського письменника Джуліана Барнса. Авторське
осмислення історії найповніше розкривається у романі "A History of the World in 10 ½ Chapters", на
матеріалі тексту якого здійснено аналіз цього концепту і відтворено його польову модель.
На сучасному етапі розвитку лінгвістики актуальним є ментально-мовний опис авторських
концептів як елементів індивідуальної (художньої) картини світу письменника. Окремі питання щодо
природи і статусу художньої картини світу, її місця у системі світосприйняття автора, а також щодо
способів моделювання концептів та проблем концептуального аналізу висвітлені сучасними
лінгвістами (Н. Арутюновою, А. Вежбицькою, З. Поповою, Ю. Степановим, Й. Стерніним та
іншими).
Упорядкована сукупність концептів у свідомості людини утворює її концептосферу. Мова є одним
із засобів доступу до свідомості людини, до її концептосфери, до змісту і структури концептів як
одиниць мислення. Особливість когнітивної лінгвістики (серед інших когнітивних наук) полягає у
виборі матеріалу – у ній досліджується свідомість на матеріалі мови, а також у виборі методів – у ній
досліджуються концепти і когнітивні процеси, робляться висновки щодо змісту концептів у
свідомості людини на основі застосування власне лінгвістичних методів аналізу, що
супроводжуються когнітивною інтерпретацією результатів досліджень [1: 7].
Концептуальна інформація семантично виводиться з усього тексту, тому спрямоване на неї
дослідження полягає у виявленні та інтерпретації базових концептів того чи іншого літературного
твору. У цьому аспекті важко не погодитись із твердженням С. Жаботинської про те, що
"концептуальний аналіз є аналізом одних концептів з допомогою інших" [2: 4]. Концепти, які
взаємопов’язані у художньому творі, а також сукупність знань про них, утворюють концептосферу
літературного твору.
В основі концептуального вивчення художнього тексту лежить положення про те, що окрема
лексема може виражати не тільки абстрактне поняття, але й концепт. Цим пояснюється можливість
використання слова у різних контекстах. Концептуальний аналіз зосереджений на тому, які саме
аспекти змісту лексеми представлені у тексті (атрибути, предикати чи образні асоціації).
Слід зазначити, що у художньому тексті основна роль відводиться індивідуальності та
унікальності образу автора, що знаходить відображення у підтексті у вигляді асоціацій, які читач,
завдяки своїм фоновим знанням, може вловлювати і таким чином сприймати основний смисл тексту
та концептуалізувати його. У художньому тексті завжди існує система концептів, яка відображає
авторський задум і формує цілісність твору. Тому за основу дослідження, услід за І. Тарасовою,
приймається гіпотеза про дворівневу структуру авторської концептосфери: на першому рівні
виділяються індивідуально-авторські концепти, як одиниці свідомості автора, на другому – когнітивні
структури, які являють собою процес і результат взаємодії між концептами [4].
Дослідження авторської картини світу із застосуванням концептуального аналізу спрямоване на
виокремлення із змісту усього тексту базового концепту (концептів). Конкретне втілення
концептосфери значною мірою залежить від способів мовної репрезентації концептів.
При комунікативній необхідності концепт може бути вербалізований різноманітними способами
(лексичними, фразеологічними, синтаксичними та іншими), систематичний опис яких дає можливість
змоделювати структуру концепта. Структура концепта є необхідною умовою його існування та
входження у концептосферу [1: 8]. Більшість лінгвістів вважають, що концепти внутрішньо
організовані за польовим принципом і виділяють три основних рівні концепту: предметнопоняттєвий, образний та ціннісно-оціночний (В. Карасик, І. Тарасова та ін.). До ядра концепту
належить поняттєвий рівень; образи, оцінки, цінності складають його периферію.
Якщо взяти до уваги, що система понять є метафоричною у своїй основі [5: 5], тоді дійсність
знаходить своє вираження у метафорах. На думку засновників теорії концептуальної метафори
Дж. Лакоффа та М. Джонсона, пізнання, структурування і пояснення дійсності відбувається за
допомогою метафор, суть яких полягає у "переосмисленні одного явища у термінології іншого" [5: 5].
Дослідження концептуальних метафор у художньому тексті дають можливість не тільки детально
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описати зміст авторського концепту, а й визначити особливості когнітивного стилю письменника [3:
430].
Площина перетину лінгвістики тексту, наратології, когнітивної лінгвістики, які сприяють
подальшій розробці проблем, пов’язаних з когнітивним моделюванням процесів текстотворення,
визначають актуальність дослідження.
Крім того, слід зауважити, що творчість сучасного британського письменника Джуліана Барнса на
даний момент не є дослідженою у когнітивній лінгвістиці.
Метою статті є відтворення моделі концепту ІСТОРІЯ та визначення місця цього концепту в
індивідуальній картині світу Джуліана Барнса.
Ядерно-периферійна модель концепту, запропонована З. Поповою та Й. Стерніним [1], з
первинними та найяскравішими образами у центрі та абстрактними на периферії, є найбільш
оптимальною для аналізу мовних засобів репрезентації концепту ІСТОРІЯ як домінантного концепту
індивідуальної картини світу письменника.
Концепт ІСТОРІЯ є одним із центральних і найбільш важливих у творчості Джуліана Барнса. Його
погляд на історію світу повністю відрізняється від традиційного уявлення про це поняття, тому
дослідження індивідуально-авторської (художньої) картини світу Дж. Барнса неможливе без вивчення
його розуміння історії як такої та її місця і ролі у житті кожної людини. Авторське розуміння історії
найповніше та найяскравіше розкривається у романі "A History of the World in 10 ½ Chapters", на
матеріалі тексту якого здійснимо аналіз цього концепту, застосувавши польову модель його
відтворення.
Центральним для розуміння цього поняття є положення автора про те, що історія сама по собі є
ненадійною, тобто історичним фактам не можна довіряти. Автор іронізує з приводу того, що
французькою мовою ‘історія’ (histoire) має два значення – ‘історія’ (history) та ‘оповідання’ (story) [6:
109]. Тобто, на його думку, історія – це не те, що насправді сталося, а те, про що нам розповіли
історики (History is not what happened. History is just what historians tell us [7: 240]).
Таким чином, центр поля з ядром HISTORY представлений концептуальною метафорою
HISTORY IS A WORK OF ART. Історії притаманні всі елементи твору мистецтва, і зокрема (але не
тільки) оповідання (…it [history] is a tapestry, a flow of events, a complex narrative, connected, explicable.
One good story leads to another [7: 240]).
Історію можна прочитати або побачити на полотні, чи у фільмі (we, the readers of history…we scan
the pattern... [7: 240]). Як і будь-якому твору мистецтва, історії передує певна ідея (…march of ideas [7:
240]), їй також притаманні такі елементи художнього твору як зв’язність, послідовність дії зі
спрямуванням уперед, зміст, у центрі якого головні герої, висновки, а також реципієнт, здебільшого
читач чи глядач, який реконструює описані (чи зображені) події за допомогою власної уяви (…all the
time it has connections, progress, meaning, this led to this…[7: 240], …we, the readers of history…we scan
the pattern for hopeful conclusions, ...we cling to history as a series of salon pictures, conversation pieces,
whose participants we can easily reimagine back into life [7: 240]).
Однак, на відміну від справжнього твору мистецтва, історію створено досить недбало і неточно
(…it is more like a multi-media collage, with paint applied by decorator’s roller rather than camel-hair
brush [7: 240], strange links, impertinent connections [7: 240]).
Сама ж по собі, без фабуляції, історія являє собою набір подій, осіб та образів, пов’язаних між
собою невідомим для нас чином (The history of the world? Just voices echoing in the dark; images that
burn for a few centuries and then fade; old stories that sometimes seem to overlap; strange links, impertinent
connections [7: 240]).
Автор вважає, що історії об’єктивної (the history) насправді не знає ніхто, нам доступні тільки
безліч суб’єктивних історій, що претендують на точність та автентичність, однак майже не мають
нічого спільного з тим, що насправді сталося (when some event occurs we shall have a multiplicity of
subjective truths which we asses and then fabulate into history, into some God-eyed version of what ‘really’
happened [7: 243]). Навіть власну історію світу він називає "однією з багатьох можливих", що
виражається уже у самій назві роману ("A History…").
Причиною цьому, на думку автора, є притаманний людині страх перед невизначеністю,
непевністю та хаосом: для усвідомлення власної безпеки нам необхідно упорядкувати та
структурувати все відоме навколо себе, і вигадати пояснення невідомому – так з’являється історія (We
make up a story to cover the facts we don’t know or cannot accept; we keep a few true facts and spin a new
story round them [7: 240], soothing fabulation; we call it history [7: 240])
Теперішнє пригнічує нас своєю невизначеністю (…the puzzle of it all [7: 244]). Стан людини, яка
невпевнена у теперішньому описується автором як хвороба, що супроводжується болем та
переживанням (We lie here in our hospital bed of the present with a bubble of daily news drip-fed into our
arm [7: 240]. And while we fret and writhe in bandaged uncertainty – we fabulate [7: 240]). Тому
осмислення та впорядкування минулої та теперішньої історії шляхом фабуляції приносить "хворому"
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полегшення (Our panic and our pain are only eased by soothing fabulation; we call it history [7: 240], …we
cling to the pattern [history]… [7: 240]).
Виходячи із наведених асоціацій, виділимо іще одну концептуальну метафору, що також
знаходиться у центрі поля – HISTORY IS A SYSTEM. Історія мислиться як упорядкована система, що
має власну просторову структуру та часову послідовність (Everything is connected even the parts we
don’t like [7: 84]).
Хронологія представлена датами, що являють собою певні точки, або центральні пункти, навколо
яких будується сприйняття і усвідомлення людиною історії (What do your archives say? [7: 16], Names,
dates, achievements. They always make it sound so simple. I hate dates. Dates are bullies, dates are knowalls [7: 99]).
Однак ставлення автора до дат є негативним, оскільки, на його думку, ми "прив’язуємося" до цих
певних точок, не усвідомлюючи, що історія неперервна (Your species [people] has always been hopeless
about dates [7: 4]…We get scared by history; we allow ourselves to be bullied by dates [7: 239], …Let’s
celebrate 1493 not 1492: the return, not the discovery…[7: 239]).
Крім того, структуруючи історичні події датами, ми переконуємо себе, що рухаємося вперед, тоді
як насправді історичний процес за своєю природою циклічний (це положення автора співзвучне із
трактуванням історичного процесу Г. Гегеля, який вважав, що історія (власне розвиток) за своєю
суттю циклічна, однак кожен новий цикл супроводжується утворенням чогось якісно нового (теза –
антитеза – синтез)). Тому Дж. Барнс вважає історичні дати ненадійними і не вартими довіри (…dates
don’t tell the truth. They bawl at us – left, right, …They want to make us think we’re always progressing,
always going forward [7: 239], …can echoes prove the truth of the thing being echoed? [7: 175]).
Підкреслюючи ту вагомість, якою люди наділяють історичні дати, автор персоніфікує їх і,
описуючи, наділяє їх фізичними можливостями, притаманними людині: вони кричать, розповідають,
прагнуть, переконують (Dates tell… [7: 239], …they [the dates] want to make us think, …they [the dates]
bawl at us [7: 239]). Рідше у тексті трапляються ототожнення дат із фізичними речами, які можна,
наприклад, підняти (pick them [the dates] up there…[7: 239]).
Просторова організація історії реалізується у тому, що історія і є замкненим простором, де
відбуваються усі події (the dove …elbowing the raven from history [7: 239]).
Крім того, історія завжди представлена часовими рамками ‘минуле – теперішнє’ (past – present).
Минуле, на думку автора, постійно впливає на теперішнє. Пояснюється це тим, що у підсвідомості
кожної людини є архетипи та міфи, у яких закладено основи буття та його витоки (Did it draw on some
primal metaphor, some archetypal dream known the world over? [7: 178]). Тому сучасні повторення
міфічних подій підсвідомо повертають нас до першоджерел (the myth swims through our memory [7:
178], …the story [the myth] has been retold, adjusted, updated; it has shuffled nearer [7: 180]) та
одночасно відносять нас уперед, немов би відкриваючи нам те, що ще повинно статися (…it [the myth]
refers us forward to something that will happen, that must happen. Myth will become reality… [7: 181]). Це
відкриття, очевидно, стає причиною переживань нами незрозумілого страху і навіть паніки (We get
scared by history; we allow ourselves to be bullied… [7: 239]).
Міф є початком історії та одночасно і самою історією. Цим також можна пояснити наш страх
перед історією та постійне, часто підсвідоме відчуття загубленості у її "водах" (We are all lost at
sea,[7: 137], We are all storm-tossed by the seas of life [7: 178]).
З метою довести свою точку зору щодо циклічності історичного процесу, автор структурно і
формально організовує свій роман так, що основні елементи та "сценарії" постійно повторюються
(People said you couldn’t turn the clock back, but you could. The future was in the past [7: 104]). У
більшості розділах події розгортаються за сценарієм: загроза – втеча (морем: ковчегом, кораблем,
плотом) – порятунок, повнозначність якого викликає сумніви.
У цьому контексті сама історія мислиться як загроза. Це зіставлення утворює ще одну
концептуальну метафору – HISTORY IS A THREAT, що також знаходиться у центрі поля.
У романі загроза завжди походить із моря. Морські глибини, що у людській свідомості часто
викликають асоціації з темрявою, хаосом та страхом (що також має зв’язок із прихованими у
підсвідомості архетипами), порівнюються із історією (We are all lost at sea, washed between hope and
despair, hailing something that may never come to rescue us [7: 137]).
Загроза реалізується на двох рівнях. Вплив історії як матеріальної сутності (…history’s chin-out
strut [7: 238]) супроводжується реальними ушкодженнями (…the history of the world which only stops to
bulldoze love into rubble…[7: 238]), однак їй можна протистояти (...to stand up to history [7: 238]). Тоді
як невід’ємною частиною абстрактної загрози є страх і безсилля перед неминучістю.
Таким чином, центр концептуального поля з ядром HISTОRY представлений концептуальними
метафорами HISTORY IS A WORK OF ART, HISTORY IS A SYSTEM та HISTORY IS A THREAT.
Історія, за визначенням автора, небезпечна для нашого щастя, добробуту та життєдіяльності.
Людство, "вплутане" у історичний процес, має два шляхи порятунку, першим з яких є неприйняття
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суб’єктивної історії і пошук істини, яка хоч і майже недоступна, та все ж слід прагнути її пізнання,
щоб не потрапити у пастку історії (We all know objective truth is not obtainable…we must believe that it is
obtainable [7: 243]). Другим шляхом порятунку для людства є любов, яка не терпить неправди і не
підкоряється історії.
Отже, на периферії поля знаходяться зіставлення концепту ІСТОРІЯ з іншими домінуючими
концептами автора – це ЛЮБОВ ТА ПРАВДА.
Історія та правда пов’язані параметром суб’єктивне – об’єктивне. Автор не заперечує наявність
об’єктивної історії, однак, так як пізнання її практично неможливе, історія протиставляється правді як
суб’єктивне – об’єктивному. Це зумовлене тим, що історія існує у хронологічній послідовності, тоді
як правда (об’єктивна) існує незалежно від часу і простору. Вона просто є, точніше потрібно вірити,
що вона є і прагнути її пізнати, в іншому випадку, людина підкоряється відносності (тобто історії) і
змушена довіряти чужим інтерпретаціям (…we are lost, we fall into beguiling relativity, we value one
liar’s version as much as another liar’s [7: 244], …charming, impossible fake…[7: 243]). Хоча навіть на
цьому рівні залишається вибір: кому саме вірити, або, іншими словами, чия правда правдивіша
(Whose truth do we prefer, the victor’s or the victim’s? [7: 244]).
Для того, щоб вижити, слід прагнути до пізнання реальності, бачити речі такими, які вони є
насправді і не здійснювати "художнє переосмислення" історичних фактів (We’ve got to look at things
how they are; we can’t rely on fabulation any more. It’s the only way we’ll survive [7: 111]).
Протиставлення любові та історії світу є протиставленням щастя і нещастя. Любов, сповнюючи
людей енергією життя (Love fuels our lives, ...its primary effect is to energize [7: 231]), могла б зробити їх
щасливими, якби вони не були "вплутані" у всесвітню історію (When love fails we should blame the
history of the world [7: 244]). У контексті історії, любов видається непотрібним доповненням (If we look
at the history of the world it seems surprising that love is included. It is an excrescence, a monstrosity, some
tardy addition to the agenda [7: 234]). Однак саме любов здатна врятувати людство від занепаду, а
історія без любові втрачає зміст (…the history of the world is ridiculous without love [7: 238], The history
of the world becomes brutally self-important without love [7: 238]).
На думку автора, людині дарована здатність любити, щоб могти протистояти світу та історії (Love
won’t change the history of the world…but will do something more important: teach us to stand up to history,
to ignore its chin-out strut [7: 238]).
Проте, не зважаючи на явне негативне ставлення автора до історії, все ж знаходимо деякі
позитивні асоціації, що стосуються певних властивостей історії (There is one thing I’ll say for history
[7: 240]). Історія часто тотожна із наукою (History has got science on its side [7: 240]), що дозволяє їй
робити відкриття, постійно дізнаватися щось нове, що було раніше прихованим (It’s very good at
finding things [7: 240], …history discovers what we did… [7: 240]). Історія має здатність виявляти факти,
які, щоправда, слід переосмислювати та структурувати. Але поступове відкриття реальної дійсності
дає надію, що об’єктивна історія все ж стане з часом пізнаваною (It [history] has got time on its side [7:
240]).
На периферії поля знаходиться також осмислення автором історії у термінах опису живої істоти
(людини) – HISTORY IS A PERSON (History doesn’t let go [7: 240], history discovers [7: 240], ...history
finds… [7: 240] …if only it [the history] had left us alone [7: 244], …history swallowed [7: 239]).
Часто це порівняння має негативне забарвлення (…sorry, you [history] don’t impress, and by the way
what a silly uniform you are wearing [7: 238], And does history repeat itself…? No…History just burps, and
we taste again that raw-onion sandwich it swallowed centuries ago [7: 239], The fault of the history of the
world [7: 244], …blame the history…[7: 244]).
Отже, застосувавши концептуальний аналіз, змодельовано ядерно-периферійну структуру
досліджуваного концепту, виявлено базові концептуальні метафори (HISTORY IS A WORK OF ART,
HISTORY IS A SYSTEM, HISTORY IS A THREAT та HISTORY IS A PERSON), зіставлення та
асоціації, які виражають суть одного із центральних елементів індивідуально-авторської картини
світу Дж. Барнса – концепту ІСТОРІЯ. Встановлено, що цей концепт тісно взаємодіє з іншими
домінантними елементами концептосфери автора, а саме: ПРАВДА та ЛЮБОВ, тому результати
дослідження можна використати для подальшої розробки концептуального вивчення художнього
тексту та більш докладного аналізу змісту авторської концептосфери.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.
2.
3.

Антология концептов / под ред. В.И. Карасика, И.А. Стернина. – М.: Гнозис, 2007. – 512 с.
Жаботинская С.А. Когнитивная лингвистика: принципы когнитивного моделирования // Лінгвістичні студії.
Вип. 2. – Черкаси, 1997. – С. 3-9.
Ніконова В.Г. Поетичне переосмислення базових концептуальних метафор у художньому творі // Сучасні
дослідження з іноземної філології. Вип. 5. – Ужгород, 2007. – С. 430-437.

97

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 38. Філологічні науки

4.
5.
6.
7.

Тарасова И.А. Категории когнитивной лингвистики в исследовании идиостиля // Вестник СамГУ. – 2004. –
№ 1 (31). – Режим доступу: www.russian.slavica.org
Lakoff, G., Johnson, M. Metaphors We Live By. – Chicago and London: The University of Chicago Press, 1980. –
242 p.
Moseley, M. Understanding Julian Barnes. – Columbia: University of South Carolina Press, 1997. – 198 p.
Barnes, J. A History of the World in 10 ½ Chapters. – New York: Vintage Books, 1989. – 308 p.

Матеріал надійшов до редакції 10.04. 2008 р.
Быстров Я.В., Дойчик О.Я. Языковое выражение концепта ИСТОРИЯ в
индивидуально-авторской картине мира Джулиана Барнса.
Статья посвящена детальному анализу концепта ИСТОРИЯ, что является одним из центральных
элементов индивидуальной картины мира современного английского писателя Джулиана Барнса.
Моделирование концептуального поля осуществлено на материале текста романа "A History of the
World in 10 ½ Chapters", поскольку здесь наиболее полно выражено авторское определение истории.
Bystrov Ya.V., Doichyk O.Ya. Verbalization of the Concept of HISTORY
in Julian Barnes’ Individual World View.
The article deals with the reconstruction of the concept of HISTORY which is one of the dominant elements
of J. Barnes’ world view. The analysis and the creation of the core-periphery model of the given concept is
made on the basis of the author’s novel "A History of the World in 10 ½ Chapters", as it most fullyexpresses
the aithor's definition of the history.
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КУЛЬТУРНА ДИСЛОКАЦІЯ ІММІГРАНТІВ ДВОХ ПОКОЛІНЬ
У РОМАНІ ДЖУМПИ ЛАГІРІ "ТЕЗКА"
У статті виділяються особливості поколінь індійських іммігрантів. Перше покоління зберігає
традиційну культуру, пристосовуючись водночас до американських реалій. Друге покоління
відрізняється у ставленні до таких ключових понять як сімейні цінності та шлюб, "деш", мова,
святкування і релігійні обряди, харчування. Ідентичність іммігранта другого покоління стає
гармонійною з усвідомленням переваг, які він отримує від збагачення двома культурами.
Майже п’ятдесят років тому історик Оскар Гандлін зізнався, що коли він почав писати історію
імміграції в США, то виявилось, що насправді "іммігранти були американською історією" [1: 3].
Термін "мультикультуралізм" спочатку почали застосовувати в 1960-х на позначення відносин між
англомовним та франкомовним населенням Канади, коли обидві групи проголосили рівноцінними та
рівноправними. Головною метою політики мультикультуралізму було "досягнення терпимості до
культурних відмінностей, а не асиміляція та культурна уніфікація" [2: 289]. Р. Флемінґ пише, що
"мультикультуралізм передбачає збірне "ми", множинність легітимних голосів із різних рас, статей,
досвідів, цінностей, і не надає переваги жодному з цих голосів... Його бачать як ідеологію без
справжнього центру, тому що жодна з цінностей певної культури не є парадигмою для всього
людства" [3: 92]. За словами професора І. Гассана, "мультикультуралізм іде шляхом багатоликості та
різнорідності, але його основний компонент – укорінення; сила терміну закладена в "культуралізмі",
тобто турботі та догляді за корінням" [4: 293].
Погляд на США як на мультикультурне суспільство підняв актуальні у вік глобалізації питання
самоідентифікації особистості та збереження унікального культурного досвіду. Мультикультурній
літературі взагалі присвячено багато наукових праць як зарубіжних, так і вітчизняних дослідників.
Проте деякі етнічні літератури, зокрема індійсько-американська, які виокремилися у вагомий пласт
тільки в другій половині XX століття, є ще недостатньо вивченими.
Зростаюча роль азіатсько-американської літератури очевидна, якщо переглянути прізвища
лауреатів престижних американських премій та списки бестселерів останніх років. Р. Скірант
зауважує, що збільшення читацької аудиторії є особливо важливим, оскільки вони зможуть глибше
поцінувати "комплексність та нюанси південноазіатсько-американського досвіду" через літературу [5:
16]. У літературі етнічних американських діаспор піднімаються питання раси, "інакшості", подвійної
приналежності, гібридності, тендеру, підкреслюється культурна подвійність/множинність
іммігрантів, які опиняються між двома домівками. Це виділяє етнічно-американські літературні
компоненти від більш монолітної євроцентричної літератури. Мета статті – виділити особливості
"укорінення" іммігрантів двох поколінь та їх ставлення до двох культурних спадщин на основі
роману Джумпи Лагірі "Тезка" ("The Namesake", 2003).
Поява другого покоління письменників індійського походження в США викликала широкий
читацький та науковий інтерес. Одна із представниць цього кола письменників Джумпа Лагірі є
донькою іммігрантів з Індії, яка народилася в Лондоні (в 1967 p.), а виросла в Род-Айленді. Її
особиста позиція на межі культур та письменницький талант дозволяють яскраво передавати досвід
індійської діаспори. Вона звертається до парадоксальної природи взаємин іммігрантів та "нового
світу", проблеми становлення ідентичності другого покоління, переходу ідентичності етнічноамериканської до транснаціонального, глобального пост-етнічного етносу. Її особливу увагу
привертають складні пошуки свого "я" другим поколінням іммігрантів, чий унікальний шлях
відрізняється від досвіду інших поколінь.
У романі "Тезка" Джумпа Лагірі змальовує родинний портрет сім’ї Гангулі. Вона зображує молоду
пару з Індії, яка після укладеного за домовленістю шлюбу емігрує до США, де у них народжується
син. Залежно від обставин, він користується прізвиськом Гоголь (яке йому батько дав на честь
письменника, чия книга колись врятувала йому життя) та офіційним іменем Нікхіл. Трикультурний
конфлікт переслідує Гоголя з дитинства: народжений у США, він змушений терпіти російське ім’я та
індійські традиції. З роками юнак прагне все більше злитися з американцями свого покоління і все
далі відходить від бенгальської спадщини батьків.
Батьки Гоголя, особливо мати, зберігають культурні та емоційні зв’язки з Індією і водночас
користуються професійними та фінансовими перевагами американського громадянства.
Прив’язаність до свого покинутого коріння та ностальгія за батьківщиною – характерні особливості
діаспори першого покоління. Самотність дислокованих іммігрантів відчувається особливо гостро,
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коли вночі лунають телефонні дзвінки з Індії, які переважно повідомляють неприємні новини. Вони
переживають "потрійний розрив", що означає втрату коріння, лінгвістичну та соціальну дислокацію
[6: 279].
Ставлення до етнічної батьківщини простежується в романі на двох рівнях: з точки зору батьків,
Ашіми та Ашока, та їх дітей, народжених у США, Гоголя і Соні. Дж. Лагірі зображує деталі
повсякденного життя родини, які допомагають визначитися щодо ідентичності персонажів.
З метою збереження індійської культурної спадщини батьки навчають дітей бенгальської мови,
літератури, історії, знайомлять з релігійними обрядами, продовжують використовувати індійську
кухню. Ашіма змушує Гоголя вчити вірші Тагора та запам’ятовувати імена богів. Вони відвідують
індійські вистави, танці катакалі та концерти ситари. Батьки чують, "...що їх діти розмовляють поамериканськи, вільно спілкуючись мовою, яка їх іноді бентежить; вони чують акцент, якому звикли
не довіряти" [7: 65]. Тому в третьому класі Гоголя відправляють на суботні заняття з бенгальської
мови і культури. Діти іммігрантів вчаться там неохоче: вони б краще пішли на танці чи на футбол,
ніж читали дитячі книжки, надруковані "...на папері, схожому на складений туалетний папір у школі"
[7: 66].
Водночас батьки розуміють неминучий та необхідний відхід другого покоління від їх культури,
оскільки діти формують американські ідентичності. Саме тому в дитинстві Гоголю вмикають
американські серіали, щоб він практикував вимову і звикав до американського способу життя. Батьки
ідуть на подібні компроміси і в інших аспектах повсякденного життя. Як би іммігрантам не хотілося
законсервувати свої етнічні звичаї, їх родина volens nolens абсорбує соціальний устрій "приймаючої
сторони". Батьки "...вчаться запікати індичку, хоча й натирають її тмином і червоним перцем, на День
Подяки, вішають різдвяний вінок на двері в грудні..., фарбують яйця у фіолетовий та рожевий на
Паску і ховають їх у будинку. Задля Гоголя і Соні вони святкують, щороку все урочистіше,
народження Христа, і діти чекають цього свята набагато більше, ніж поклоніння Дурзі та Сарасваті"
[7: 64]. Описуючи індійські святкування з погляду дітей, автор використовує негативно забарвлену
лексику: на вечірку їх "тягнуть", "змушують" посипати статуетки богів квітами, їсти "несмачні"
вегетаріанські страви.
Їжа, як страви, так і процес, – ще один важливий індикатор, який вказує на розрив між
поколіннями іммігрантів. Професор Н. Висоцька зауважує, що "...культурна "видимість" цього
семантичного поля спонукає письменників до його символічного використання" [8: 71].
Гастрономічні вподобання Ашіми та Ашока свідчать, з одного боку, про ностальгію за домівкою, а з
іншого, про початки формування їх подвійної свідомості. Роман розпочинає сцена на кухні, де вагітна
Ашіма готує єдину страву, яку може їсти. Вона використовує американські інгредієнти (рисові
пластівці "Krispies", арахіс "Planters") та шкодує, що не має гірчичної олії, тому страва тільки
"віддалено нагадує ту, яку за пенні можна купити на тротуарах Калькутти" [7: 1]. Діти віддають
перевагу зовсім іншій їжі: окремо запакованим шматкам сиру, майонезу, тунцю, піці, гот догам і
гамбургерам. У літаку родина відповідно замовляє два індійські та два американські меню.
Отже, діти стали більш американізованими, ніж хотіли б їх батьки. Їх погляди на кохання і шлюб
різко відрізняються. Батьки Гоголя, як і багато інших індійських пар, укладали шлюб за
домовленістю, підбираючи партнера, який би відповідав їх касті, освіті, фінансовому та соціальному
статусу. На людях вони ніколи не виказували почуттів ніжності та не називали одне одного на ім’я, як
це диктує бенгальський сімейний етикет. Гоголь, як і личить американському юнаку, зустрічається та
живе разом із своїми дівчатами, у чому "...Ашіма боїться признатися своїм бенгальським друзям" [7:
166]. Важливі для індійців поняття чистоти та незайманості втрачають цінність для американізованих
індійців. Гоголь знає про колишні зв’язки Мушумі, але не надає їм ніякого значення. Не зважаючи на
стосунки з кількома американськими подругами, Гоголь одружується з дівчиною бенгальського
походження, яку знає ще з дитинства. Для нього вона – така ж американка, як і він сам: "вона
замовляє мартіні з оливками" [7: 193], палить, залишає своє дівоче прізвище після одруження. Через
рік спільного життя вони чинять теж суто по-американськи: Мушумі повертається до колишнього
коханого, і вони з Гоголем мирно розходяться. Це особливо ранить Ашіму: "На жаль, вони не
вважають своїм обов’язком зберегти шлюб, як роблять бенгальці покоління Ашока та Ашіми. Вони не
бажають пристосовуватись, приймати і погоджуватись на щось менше, ніж їх ідеал щастя. Такі
принципи поступилися, у випадку наступних поколінь, американському здоровому глузду" [7: 276].
Подорож до Індії теж сприймається поколіннями по-різному, оскільки різним є ставлення до
ключового для індійців поняття "деш" (з бенгальської дослівно "батьківщина"). Воно позначає
конкретне місце, де народилися або жили їхні предки за чоловічою лінією, тому батьки з особливою
радістю відвідують Індію. В Америці Ашіма почувається чужинкою, порівнюючи цей стан з довічною
вагітністю – "безкінечним очікуванням, постійним тягарем, відчуттям незручності" [7: 49]. Вона, як і
інші переселенці, належить до "п’ятого світу" (термін Катерини Артур) – світу "економічно та
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політично дислокованих іммігрантів XX століття, перенесених у чуже середовище, де вони
переглядають і заново формують альтернативні ідентичності та спільноти [9: 287-288]". Ашіма
відчуває свою неприналежність до США особливо гостро, коли згадує, що в Індії її проводжали на
літак 26 членів сім’ї, а на чужині немає жодного кровного родича, щоб відсвяткувати народження
сина. "Вона боїться виховувати дитину в країні, де немає рідних, про яку вона так мало знає, де життя
здається ненадійним та суворим" [7: 6]. Тому вона штучно формує бенгальське середовище у США,
підбираючи друзів за принципом знайомих прізвищ та облич.
Ставлення Гоголя до "деш" є однозначним: "Він ніколи не думає про Індію як про свій "деш". Він
думає про неї, як усі американці, як про звичайну країну" [7: 118]. На одній з лекцій Гоголь чує
термін "ABCD", що означає "народжений в Америці спантеличений деші" (American Born Confused
Deshi), котрий не може відповісти на питання звідки він. Питання про "деш" найчіткіше розділяє
покоління іммігрантів. Проблема першого покоління – це втрата свого "деш" та необхідність
асимілюватися в новій країні. Друге покоління насправді ніколи не мало свого "деш", воно повинно
вибудовувати свою ідентичність як з американського, так і з індійського матеріалу. Н. Сагу назвала
цей конфлікт проблемою "коріння та розриву". Корінням вона позначає усталені погляди, розвиток
особистості після народження, тягу до батьківщини, відчуття домівки та захищеності. Розрив,
навпаки, означає свободу, відкриття, підкорення нових вершин, невизначеність і невпевненість [10].
Це конфлікт між Сходом та Заходом, звичним та новим, ідентичністю сформованою та флюїдною.
Викорінюючись з Індії, іммігранти шукають щастя в США, а їх діти переживають конфлікт іншого
рівня. Вони бажають відійти від індійської культури та почуватися "своїми" в Америці, яка і так
формально є їх батьківщиною. Подвійне перерізання коріння двома поколіннями призводить до того,
що діти фактично не мають домівки, не мають об’єкта для ностальгії; а "на їх відчуття ідентичності,
сформоване життям у діаспорі, впливає історія міграції їх батьків та дідів" [11: 207]. Гоголь це
усвідомлює під час шкільної поїздки на кладовище, де учні на могилах шукали прізвища своїх
ймовірних предків. Він добре знав, що в Америці у нього немає і не було родичів, тому він відчуває
пустоту, яка ріднить його з Пуританами, "найпершими іммігрантами до Америки" [7: 71].
Джумпа Лагірі робить вагомий внесок в американську літературу, розкриваючи проблему
культурного вибору та формування ідентичності другого покоління індійських іммігрантів. Хоча діти
в багатьох аспектах відходять від культури батьків, є одна риса, яка їх об’єднує – це прив’язаність до
сім’ї, навіть повністю американізована феміністка Мушумі постійно телефонує мамі, щоб повідомити
про своє місцезнаходження. Після смерті батька та розлучення Гоголь відчуває потребу бути поруч з
мамою та сестрою. Він повністю розбитий та знесилений, проте не втрачає оптимізму на створення
власної родини та професійний успіх (він відкриває своє власне архітектурне бюро). Гоголь
борсається між двома культурами, поки не усвідомлює, що йому не потрібно обирати між ними.
Гармонію знаходить не той, хто втрачає одну культуру і не може прийняти іншу, а той, хто стає
культурно вдвічі багатшим, не відмовляючись від індійської спадщини та американських здобутків.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Handlin О. The Uprooted: The Epic Story of the Great Migrations that Made the American People. – Boston: Little
Brown, 1951. – 31 p.
Reichart U. Diaspora Studies and the Culture of the African Diaspora // Diaspora and Multiculturalism: Common
Traditions and New Developments / Ed. Fludernik M. – Amsterdam – New York, NY: Rodopi, 2003. – P. 287-327.
Флемінґ P. Євроцентризм, афроцентризм, мультикультуралізм і сучасні принципи американської расової
культури // Головна течія – гетерогенність канон в сучасній американській літературі: Матеріали III
Міжнародної конференції з американської літератури, Київ, Україна, 3-5 жовтня 2005 р. / Укл.
Т.Н. Денисова. – К.: Факт, 2006. – С. 90-101.
Hassan I. Counterpoints // Multicultural States: Rethinking Difference and Identity / Ed. Bennett D. – London, New
York: Routledge, 1998. – P. 282-294.
Skiranth R. The World Next Door: South Asian American Literature and the Idea of America. – Philadelphia:
Temple UP, 2004. – P. 16.
Rushdie S. Imaginary Homelands: Essays and Criticism. 1981-1991. – London: Granta Books in association with
Penguin Books, 1992. – 440 p.
Lahiri J. The Namesake. – Boston, New York: Houghton Mifflin Company, 2003. – 292 p.
Висоцька H.O. Сучасна проза США: зріз на порубіжжі століть // Американська література на рубежі ХХХХІ століть: Матеріали II Міжнародної конференції з літератури США / Укл. Т.Н. Денисова. – К.: 1MB,
2004. – С. 65-75.
Tapping C. South Asia Writes North America: Prose Fictions and Autobiographies from the Indian Diaspora //
Reading the Literatures of Asian America / Eds. Lim S. G., Ling A. – Philadelphia: Temple University Press, 1992.
– P. 285-301.

101

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 38. Філологічні науки

10. Sahu N. Two Dispossessed Habitats: A Study of Jhumpa Lahirfs "Interpreter of Maladies" and "The Namesake" //
Boloji.com. – February, 2008. – www.boloji.com/literature/00136.htm

11. McLeod J. Beginning Post Colonialism. – New York: Manchester University Press, 2000. – P. 207.
Матеріал надійшов до редакції 10.04. 2008 р.
Бидасюк Н.В. Культурная дислокация иммигрантов двух поколений
в романе Джумпы Лахири "Тезка".
В статье выделяются особенности поколений индийских иммигрантов. Первое поколение сохраняет
свою традиционную культуру, адаптируясь одновременно к американским реалиям. Второе
поколение отличается своими взглядами на такие важные понятия как семейные ценности и брак,
"деш", язык, праздники и религиозные обряды, еда. Идентичность иммигранта второго поколения
становится гармоничной только после того, как он осознает и принимает преимущества своего
положения между двумя культурами.
Bidasyuk N.V. Cultural Dislocation of Two Generations of Indian Immigrants
in Jhumpa Lahiri's Novel "The Namesake".
The article deals with peculiarities of generations of Indian immigrants in the US. The first generation tries
to preserve their original culture while assimilating to the host environment. The second generation differs in
their attitude towards such key notion as marriage and family values, "desh", language, celebrations and
religious ceremonies, food. The immigrant of the second generation is not in tune with his identity until he
realizes that it is enriched by two cultures and not diminished.
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ВНУТРІШНЬОАВТОРСЬКА ВАРІАТИВНІСТЬ РОЗМІРУ РЕЧЕНЬ
ЯК ОДНА З ХАРАКТЕРИСТИК ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ПИСЬМЕННИКА
У роботі проведено квантитативне дослідження та здійснена характеристика розміру різних
синтаксичних структур у творах німецькомовних авторів початку та кінця ХХ століття. У
досліджених текстових масивах майже всіх авторів виявлена розбіжність між довжиною простих,
складносурядних, складнопідрядних та складних речень ускладненого типу у двох жанрах – романах
та оповіданнях, встановлено існування внутрішньоавторської варіативності.
У сфері художньої літератури особливі ознаки мовлення може виявляти і окрема людина – в
цьому випадку йдеться про індивідуальний стиль того чи іншого письменника. Авторський стиль – це
єдина, неповторна, притаманна тільки цьому автору манера письма, яка допомагає читачеві пізнати
глибини літературної мови, зрозуміти твір, його ідею, мету і цінність. Дослідження авторського
стилю посідало й посідає одне з чільних місць у сучасному мовознавстві. Зокрема, актуальним
залишається вивчення особливостей синтаксичного оформлення тексту того чи іншого автора.
Що стосується проблеми ідіостилю, то в суті своїй вона видається менш складною: незважаючи на
відмінність підходів та відсутність сталої позиції як у визначенні істотних рис категорії ідіостилю, так
і у вживанні терміна (ідіостиль, ідіолект, стиль, індивідуальний стиль, стильова манера), що легко
пояснюється відносною "молодістю" самої проблеми. Літературознавці зазвичай відносять
індивідуально-авторський (або індивідуально-художній) стиль до сфери майстерності письменника.
Ідіолект – це сукупність індивідуальних особливостей (професійних, територіальних,
психофізичних тощо), що характеризують мову певного індивіда; індивідуальний різновид мови.
Індивідуальний стиль – це загальні принципи відбору засобів висловлювання, властиві певному
суб’єктові, що характеризують його ідіолект у загальному або його мову в рамках певних мовних
жанрів. В.А. Кухаренко підкреслює, що стиль художника є природним відображенням його еволюції
та має динамічний, мінливий характер [1: 52]. Індивідуальні художні стилі відрізняються частотністю
вживання в них мовних одиниць, а найуживаніші синтаксичні конструкції певним чином
характеризують індивідуально-авторський стиль.
Проблема індивідуального авторського стилю детально висвітлюється у працях академіка
В.В. Виноградова, В.А. Кухаренко, Я. Ельсберга, О.І. Домашнєва, В.Г. Григор’єва, М.Б. Храпченка та
деяких інших. М.Б. Храпченко визначає творчу індивідуальність як особистість письменника в її
найважливіших соціально-психологічних особливостях, її бачення і художнє перетворення світу...
Якісна визначеність індивідуального стилю виразно проявляється у прийомах, способах
компонування літературних творів, у їхній архітектоніці [2:118].
Справді, індивідуально-авторський стиль значною мірою зумовлений характером обдарованості
письменника і формується під дією індивідуальних стильових рис, наприклад, складність викладу чи
навпаки – простота [3: 63]. Але не можна ігнорувати й об’єктивний бік індивідуально-художнього
стилю. Варто враховувати, по-перше, загальний стан літературної мови певної епохи, по-друге, такі
важливі обставини, як: а) вид мовлення (усне, письмове); б) форма комунікації (діалог, монолог);
в) жанр; г) функція твору і т.д. [4: 145].
Для нас становлять інтерес не лише ті закономірності функціювання мовних засобів у тексті, що
формуються в результаті індивідуальних особливостей людини, але й ті, що мають закономірний для
даного стилю характер. Саме це вимагає від багатьох лінгвістів віднаходити нові шляхи до вивчення
індивідуально-авторського стилю з позиції квантитативної ознаки (типології) тексту. За допомогою
статистичних методів індивідуально-авторський стиль досліджували Б.М. Головін, С.В. Грабовська,
В.І. Перебийніс, І.І. Прибиток, М. Роук, І.П. Севбо, В. Фукс, М. Іваницька, Ю. Бойко та інші.
Іноді в окремих творах стиль художника видозмінюється, стаючи адекватним тій чи іншій
модифікації стилетворчих факторів, але при цьому єдність художньої закономірності обов’язково
зберігається.
Метою нашого дослідження є встановлення існування внутрішньоавторської варіативності в
різних жанрах художньої літератури. Матеріалом нашого дослідження стали 14 романів та 27
оповідань письменників: Kafka, F. Das Schloß. Eine kleine Frau. Das Urteil; Keun, I. Das Mädchen, mit
dem die Kinder nicht verkehren durften; Das Kunstseidene Mädchen.; Mann, T. Buddenbrooks. Verfall einer
Familie. Das Wunderkind. Schwere Stunde.; Tucholsky, Kurt. Schloß Gripsholm. Der kranke Zeisig. Paris
1924-1927, I-IV. Die Erdolchten.; Süskind, P. Das Parfum. Der Kontrabaß. Die Taube; Wolf, C. Nachdenken
über Christa T. Kleine "Penthesilea". Nun ja! Das nächste Leben geht aber heute an.; Böll, H. Fürsorgliche
Belagerung. Berichte zur Gesinnungslage der Nation. Höflichkeit bei verschiedenen unvermeidlichen
© Бухінська Т.В., 2008
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Gesetzesübertretungen.; Wohmann, G. Paulinchen war allein zu Haus. Das Trugbild. Die Herrlichkeit des
Lebens. Weiße Strickjacken; Ebner, J. Drei Flötentöne. Geschlossene Gesellschaft. Der fremde Jüngling.;
Schmidt, Eva. Zwischen der Zeit. Stunde der Liebe. Der Mund des Amerikaners.; Lenz, S. Exerzierplatz. Die
Wellen des Balaton. Die Phantasie; Grass G. Meine grüne Wiese: Kurzprosa. Aus dem Tagebuch einer
Schnecke. Der Butt.; Kant H. Gold. Der dritte Nagel. Das Impressum. Методом суцільної вибірки із цих
творів (з кожної 2 – 5 сторінки) отримано 22624 речень. У кожного з письменників ми досліджували
не лише досить великі за обсягом твори (романи), але й коротші (оповідання). Загальна кількість
опрацьованих речень, кількість слів, абсолютна середня довжина речення, максимальна довжина в
романі та оповіданнях кожного автора показана в табл. 1.
Таблиця 1.
Структура дослідженої художньої прози з урахуванням довжини речень
Кількість
речень∑

Кількість
слів∑

Г. Бьоль
К. Вольф
Г. Воманн
Г. Грасс
Й. Ебнер
П. Зюскінд

911
1178
1583
1935
1168
1202

30958
17504
22450
28418
21549
22289

Г. Кант
Ф. Кафка
І. Койн
З. Ленц
Т. Манн
К. Тухольський
Е. Шмідт

1719
1537
3079
1354
1737
4160
1061

36479
28222
46443
36909
25712
41451
18560

Автор

33,98
14,86
14,18
14,69
18,45
18,54

Максимальна
довжина в
романі (к-сть
словоформ)
199
101
137
94
101
174

Максимальна
довжина в
оповіданнях (ксть словоформ)
200
160
72
80
78
220

21,22
18,36
15,08
26,60
14,80
9,96
17,49

218
134
139
118
82
68
77

101
128

16,62

218

220

C довжина
речення

C у худ. прозі

78
69
91
112

У нашій таблиці C – середня величина значень ознаки, Σ – сума отриманих величин у результаті
тієї або іншої операції з величинами.
Дані наших подальших обчислень показують, що в цілому романи та оповідання особливих
відмінностей у довжині синтаксичних структур не мають, оскільки вони належать до одного
функціонального стилю – художньої літератури.
Знайдемо коефіцієнт рангової кореляції для всієї дослідженої літератури. У нашому випадку він
дорівнює ≈ 0,098. Щоб визначити, чи значущий показник рангової кореляції, необхідно звернутися до
таблиці критичних значень ρ [7: 164]. З таблиці видно, що величина коефіцієнта залежить від
кількості зіставлюваних рядків (n): чим вона більша, тим менш значущий ρ. При n = 12 ρ = 0,58.
У нашому випадку значення ρ дуже далеке від 0,58, тобто воно несуттєве і вказує на відсутність
кореляції, а це підтверджує те, що різні жанри одного функціонального стилю не мають різких
відмінностей у довжині речень.
Для нас було цікаво, чи не виявляться відмінності в розмірі речень у різних творах одного автора,
адже, як стверджують В. Фляйшер та Г. Міхель, середня довжина речення літературного твору може
мати достатньо важливе значення для характеристики стилю письменника [6: 122].
Якщо розглядати абсолютні величини довжини різних синтаксичних структур у романах та
оповіданнях кожного з авторів, то майже в кожного з досліджуваних письменників помічено
відхилення середньої довжини речень у творах різних жанрів (див. табл. 2).
За допомогою кореляційного аналізу спробуємо виявити наявність спільних тенденцій, які мають
зв’язки між досліджуваними величинами нашої вибірки. Зупинимося спочатку на кореляції рангів.
Ранг – це порядковий номер варіанти у висхідному (або низхідному) ряду [7: 109]. Ранжування даних
табл. 2 допоможе дати відповідь на питання, чи існує відповідність між довжиною речення в романі
та оповіданнях у кожного з авторів.
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Таблиця 2.
Середня довжина речень у романах та оповіданнях досліджених авторів та ранги за довжиною
Роман
Автор

Cу
авторів
35,73
11,98
14,63
15,10
17,81
20,30
21,75
17,37
31,45
14,96
8,93
14,37

Г. Бьоль
К. Вольф
Г. Воманн
Г. Грасс
Й. Ебнер
П. Зюскінд
Г. Кант
Ф. Кафка
З. Ленц
Т. Манн
К. Тухольський
Е. Шмідт

Оповідання
Ранг
C у авторів

Ранг

29,09
26,23
13,13
13,08
20,82
15,64
19,28
24,46
14,72
14,26
16,39
21,85

1
11
9
7
5
4
3
6
2
8
12
10

1
2
11
12
5
8
6
3
9
10
7
4

Різниця
рангів
d

d²

0
9
2
5
0
4
3
3
7
2
5
6
∑=258

0
81
4
25
0
16
9
9
49
4
25
36

Однак за різницею рангів у різних жанрах окремих авторів спостерігаються певні відмінності,
найбільші відхилення рангів при порівнянні довжини речень виявились у творах К. Вольф, З. Ленца
та Е. Шмідт.
Недолік рангової кореляції полягає насамперед у невисокій точності. Адже враховуються тільки
ранги, а ми приписуємо різні ранги величинам незалежно від того, наскільки вони одна від одної
відрізняються – лише на одиницю, чи на кілька десятків. Не береться до уваги також істотність або
неістотність розходження між тими варіантами, яким ми приписуємо різні ранги. Тому показники
рангової кореляції варто використовувати лише як попередню перевірку наведених даних.
Подані в таблиці 2 показники середньої довжини речення є абсолютними величинами і не можуть
показати, наскільки значущі відхилення між ними, а також речення якого розміру переважають у
романах та оповіданнях кожного письменника. Точніші статистичні обчислення можна отримати
використавши критерій χ² та коефіцієнт К. Для цього необхідно передати абсолютні величини
середньої довжини речень у вигляді підкласів, тобто поділити наявні речення на короткі, середні,
довгі та напівдовгі.
Обчисливши значення χ² та К для довжини речень у романах та оповіданнях досліджуваних
письменників, ми виявили, що в деяких із них існують певні відхилення у вживанні різних за
розміром речень в окремих жанрах. Про це свідчить сума χ² , яка значно перевищує критичну
величину (при df = 3 і Р = 0,05 для наших таблиць критичною та значущою буде сума χ² = 7,81, а для
Р = 0,01 – χ² =11,34) (див. табл. 3).

Тухольський

Вольф

Ленц

Шмідт

Зюскінд

Кант

Кафка

Ебнер

Манн

Грасс

Бьоль

Воманн

Таблиця 3.
Обчислення суми χ² при порівнянні розміру речень у романах та оповіданнях всіх письменників

400,7

254,3

249

215

107,4

48

46

44

12

13

6,76

5,03

Дуже сильні відхилення встановлено між розміром синтаксичних структур у романі та
оповіданнях у К. Тухольського, К. Вольф, З. Ленца, Е. Шмідт та П. Зюскінда, незначні відмінності
між розміром речень – у творах різних жанрів Г. Канта, Ф. Кафки, Й. Ебнер, Т. Манна, Г. Грасса. При
порівнянні розміру речень у романі та оповіданнях Г. Бьоля та Г. Воманн не встановлено статистично
значущих величин, оскільки сума χ² виявилася нижчою від критичної величини.
105

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 38. Філологічні науки

Вплив жанру на довжину речень у кожного з досліджуваних авторів та його міру, яку показує К,
наведено в табл. 4.
Таблиця 4.
Залежність довжини синтаксичних структур від жанру твору
Автор
Г. Бьоль
К. Вольф
Г. Воманн
Г. Грасс
Й. Ебнер
П. Зюскінд
Г. Кант
Ф. Кафка
З. Ленц
Т. Манн
К. Тухольський
Е. Шмідт

Жанр
роман
оповідання
роман
оповідання
роман
оповідання
роман
оповідання
роман
оповідання
роман
оповідання
роман
оповідання
роман
оповідання
роман
оповідання
роман
оповідання
роман
оповідання
роман
оповідання

КР

СР

ДР

НДР
+(К = 0,07)

+(К = 0,32)
+(К = 0,13)

+(К = 0,26)

+(К = 0,15)
+(К = 0,05)

+(К = 0,06)
+(К = 0,06)
+(К = 0,14)
+(К = 0,14)
+(К = 0,16)

+(К = 0,12)

+(К = 0,1)

+(К = 0,05)

+(К = 0,22)
+(К = 0,09)

+(К = 0,01)

+(К = 0.11)
+(К = 0,12)
+(К = 0,29)
+(К = 0,24)

+(К = 0,07)
+(К = 0,16)

+(К = 0,14)
+(К = 0,06)
+(К = 0,06)

+(К = 0,21)
+(К = 0,14)

+(К = 0,14)

+(К = 0,23)

+(К = 0,12)

+(К = 0,1)

+ (К = 0,35)

Підсумовуючи проведені спостереження, констатуємо наявність відмінностей у розмірі речень у
творах різних жанрів одного автора.
Отже, спираючись на думку багатьох лінгвістів і, зокрема, П. Вашака, ми вважаємо, що
індивідуальний стиль є результатом цілої низки різних факторів, які різною мірою формують творче
обличчя автора і спрямовують його до певних повторюваних схем [8: 316]. Якщо вибір, характер
вживання відповідних компонентів тексту залишаються стабільними, а частота їх використання у
відносно однаковому співвідношенні з іншими компонентами відповідної семантичної групи в
текстах даного автора не залежать від ідейної підоснови, художніх рішень, завдань характеризування
оповідача/розповідача/персонажа – слід вважати ці показники об’єктивною характеристикою
ідіостилю конкретного автора, а значить, і авторства тексту.
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Бухинская Т.В. Внутриавторская вариативность размеров предложений
как одна из характеристик индивидуального стиля списателя.
В работе проведено квантитативное исследование и проведен анализ размера разных
синтаксических структур в произведениях немецкоязычных писателей начала и конца ХХ столетия.
В произведениях почти всех авторов выявлены различия между длиной простых, сложносочиненных,
сложноподчиненных и усложненных предложений у двух жанрах – романах и рассказах. В
исследованных тестах установлено существование внутриавторской вариативности.
Bukhinska T.V. The Inner Author’s Variability of the Sentences Length
as One of the Individual Author’s Style Characteristics.
The article under discussion deals with the quantitative analysis and characteristics of various syntactic
structures in the works by German-speaking writers of the early and late 20th century. Almost all texts under
research contain certain length difference between simple, complex, composite and compound sentences.
This difference is especially obvious in two literary genres: novels and short stories. The peculiarities of the
inner author’s variability have been determined.
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РЕФЕРЕНТНА СИТУАЦІЯ ВИБАЧЕННЯ У ЛІНГВОКОНЦЕПТУАЛЬНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ
(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ)
Статтю присвячено концептуальному аналізу референтної ситуації вибачення, яка розглядається
як один з видів ситуації міжособистісної взаємодії. Аналіз описів ситуацій вибачення, представлених
в англомовній художній прозі, послужив основою для фреймового моделювання концептуальної
ситуації вибачення, що профілюється на тлі сценарію СКРИВДЖЕННЯ-ВИБАЧЕННЯ
"Усім певною мірою доводиться розбирати чи підтримувати ту чи іншу думку, виправдовуватися
чи звинувачувати. Одні діють у таких випадках навмання, інші – спираючись на навичку, отриману з
досвідом" [1: 5]. Вироблення навичок діяння у тих чи інших ситуаціях – довготривалий процес
встановлення зв’язків між досягненням бажаного результату і тими мовленнєвими стратегіями та
поведінковими патернами, які використовуються у тій чи іншій комунікативній ситуації. Серед
ситуацій спілкування на увагу заслуговує ситуація вибачення (СВ), яка може розглядатися на різних
рівнях представлення: поверхневому (у межах, наприклад, комунікативної лінгвістики) з метою
встановлення її вербальної та невербальної специфіки, або ж глибинному (у межах когнітивної
лінгвістики) – як референтна ситуація, що відбивається у свідомості людини і фіксується у
концептуальній картині її світу (ККС) у вигляді окремої структури представлення знань про
міжособистісне спілкування представників різних лінгвоспільнот. Останньому присвячена дана
розвідка, метою якої є встановлення лінгвоконцептуальних особливостей референтної ситуації
вибачення, а саме: 1) виявлення концептуальних складників структури представлення знань про СВ
та зв’язків між ними; 2) моделювання СВ за допомогою інструментарію фреймової семантики.
Лінгвоконцептуальне вивчення СВ є кроком на шляху створення єдиної ситуаційної теорії, що
доповнює дослідження референтних ситуацій сприйняття (Л.Б. Крюкова), суперництва (І.І. Савчук),
прохання (І.Н. Софронова), агресії (С.А. Витротченко), емотивних / емоційних / емоціогенних
ситуацій (С.В. Гладьо, О.О. Борисов, О.О. Котов, Ю.Є. Кравченко), ситуацій комунікативного
домінування (Г.І. Коваленко) тощо, виконаних у рамках різних лінгвістичних напрямків. При цьому
слід сказати, що осмислення сутності феномену ситуації відбувалося в різних царинах знання і, перш
за все, у філософських концепціях, що виробили потрактування ситуації як певної сукупності
відношень людини до світу, в яких вона переживає необхідність діяти певним чином [2: 629]. З точки
зору такого – діяльнісного – підходу, ситуація виступає компонентом вчинку; вважається, що вона
має два боки – незалежний від людини світ, існуючий сам по собі, та залежну від людини сукупність
її пристрастей [2: 629]. Таке розуміння аналізованого феномену, на нашу думку, заслуговує на
критичний перегляд, принаймні, на визначення того, що мається на увазі під вчинком, оскільки
бачення останнього, наприклад, як здійсненої кимсь дії [3: 505] передбачає віднесення до вчинків
найрізноманітніших дій, що можуть бути як зовнішніми (фізичними), так і внутрішніми (психічними).
Широке розуміння вчинку як категорії "учасно-дієвого переживання конкретної єдинності світу"
зустрічаємо, наприклад, у "Філософії вчинку" М.М. Бахтіна, який і думку, і почуття розцінює як
учинки [4]. При цьому, у звичайному слововживанні, що послуговується світосприйняттям
"середнього" носія мови, важко назвати вчинком акт перцепції або переживання деякого емоційного
стану. Але ж останні, так само, як і фізичні дії, відбуваються у деяких ситуаціях. Питання стосується і
того, чи є ситуація компонентом вчинку, чи, навпаки, вчинок здійснюють у межах ситуації.
У лінгвістичній традиції ситуація розглядалась, перш за все, як референт висловлення. Наразі
розрізняють ситуацію як фрагмент реального світу, фрагмент семантичного простору мови (смислова
структура речення) та фрагмент концептуального простору свідомості (знання про "пережиту"
ситуацію, підкріплену позитивним чи негативним досвідом) [5: 158-159]. Якщо розглядати ситуацію
як контекст, що диктує певні умови для вибору того, чи іншого виду діяльності [5: 159], то вона
виступатиме не компонентом вчинку, а умовами, за яких він здійснюється. А отже вчинок буде
внутрішньою змінною складовою ситуації, так само як і інші дії її суб’єкта. Саме цього бачення
дотримуємося у дослідженні. До того ж воно підкріплюється і даними словників сучасної англійської
мови, в яких ситуація тлумачиться як обставини, стан справ, у яких щось відбувається, у тому числі і
з суб’єктом [6: 1354].
Виходячи з того, що а) ситуація концептуалізується як щось ціле, складене з наявних обставин і
подій, що мають відношення до певного суб’єкта, у визначеному просторі у деякий час [7: 48], а
б) вибачення є актом повідомлення про те, що ви жалкуєте про щось негідне або про створені
незручності [6: 55], визначаємо СВ як ситуацію міжособистісної взаємодії, в якій індивід повідомляє
про усвідомлення своєї / чиєїсь провини, що супроводжується емоцією жалю і бажанням позбавити
© Васильєва О.Г., 2008
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адресата вибачення негативних емоцій, викликаних пережитим минулим досвідом міжособистісної
взаємодії. Подане робоче визначення потребує уточнення, перш за все, в плані того, що являє собою
ситуація міжособистісної взаємодії.
Як один з видів ситуацій, ситуація міжособистісної взаємодії займає власне місце в їх ієрархії –
каталогізованому "банку даних" про моделі різнорідних ситуацій, що сформувався в індивідуальній
свідомості експірієнціальним шляхом та постійно оновлюється під впливом потоку інформації. Серед
антропоцентричних ситуацій (де головною "діючою особою" є людина) залежно від способу
проживання нею ситуації ми розрізняємо перцептивні (ситуації сприйняття), експірієнціальні
(ситуації переживання деякого стану) й акціональні (ситуації дії). Серед останніх виділяються
ситуації взаємодії, у тому числі й міжособистісної. Вони включають широкий спектр ситуацій, що
різняться змістовно і формально, і між ними знаходимо ситуацію, в якій одна особа вибачається перед
іншою за скоєну нею чи кимсь іншим дію. Слід оговорити, що як особа, так і акт вибачення можуть
мати різні онтологічні характеристики, у тому числі й кількість, і бути репрезентованими групою осіб
та ланцюгом дій відповідно.
Таким чином, СВ фіксується у ККС як акціональна фреймова структура репрезентації знань.
Проте враховуючи її прив’язаність до минулого досвіду індивіда, вважаємо цю структуру
інтегральною частиною ланцюга фреймів, що пов’язані причинно-наслідковим зв’язком і можуть
кваліфікуватися як сценарій (див. рис. 1), що складається з трьох головних вузлів: СКРИВДЖЕННЯ –
ВІДЧУТТЯ ПРОВИНИ – ВИБАЧЕННЯ, побудувати який стає можливим на основі аналізу текстових
фрагментів, де подано опис СВ.
Для прикладу візьмемо представлений в романі Дж. Грішама "Bleachers" [8] опис ситуацій
вибачення головного героя перед колишньою дівчиною, яку він покинув заради іншої, та текст
посмертного листа-вибачення тренера Рейка. Аналіз текстових фрагментів дозволяє говорити про
наявність в описах репрезентації усіх трьох ланок зазначеного сценарію.
Блок СКРИВДЖЕННЯ містить інформацію про те, що одна людина (ХТОСЬ 1/Х) по
відношенню до іншої людини (ХТОСЬ 2) діє ТАК 1 (деяким чином ображає) "A long time ago, I did a
very bad thing, something I’ve been ashamed of for many years" [8: 140]. "At halftime, in a fit of rage, I
physically assaulted a player, our quarterback" [8: 161]. Це спричиняє ситуацію переживання
скривдженою людиною різної інтенсивності неприємних емоцій, зокрема образи, які обумовлюють її
подальші дії (діє ТАК 2): "You broke my heart, humiliated me in front of everybody I knew, and wrecked my
life for a long time. I couldn’t wait to leave this town" [8: 145]; "It took ten years to get you out of my system"
[8: 140]; "I went to Hollins, an all-girls school, so I could avoid football. My oldest daughter has started
school at a small private academy – no football" [8: 142]; "I hated you, and that made me hate football" [8:
147].
Усвідомлюючи свою або ж чужу провину, ХТОСЬ 1 відчуває жаль з приводу скоєного ним самим
чи кимсь іншим (ХТОСЬ Х): "… I realized what you had suffered through. I realized how cruel I had been"
[8: 151]; "I was wrong. It was stupid, mean, lousy, selfish, harmful, and the older I get the more I regret it"
[8: 140]; "I am sorry for my actions" [8: 161].
Зазначене веде до СВ, в якій ХТОСЬ 1 діє ТАК 3 (вибачається) з метою позбавити ХТОСЬ 2
емоцій, що переживаються, і відповідно змусити останнього діяти ТАК 4 (зокрема, пробачити): "I'm
apologizing, Cameron, and I ask you to forgive me" [8: 140]; "… he wanted to be truly forgiven" [8: 141]; "I
have expressed these feelings to his parents, and, with time, I think they have forgiven me. I cling to their
forgiveness and take it to my death" [8: 161].
Описаний сценарій є, фактично, тією концептуальною базою, на якій профілюються знання про
СВ, і яка обумовлює текстові описи останньої. Мовленнєва репрезентація СВ може бути доволі
розгорнутою і детальною, як в аналізованих вище фрагментах, і стислою, наприклад:
"I’m sorry I did… what I did…I don’t want to talk about anything. Just to say I’m sorry."
I accept your apologies.
"Thank you" [9: 98],
проте, у будь-якому випадку за нею стоїть один і той самий сценарій.
З комунікативної точки зору СВ постає як мовленнєвий акт вибачення, що передбачає вибір
адресантом однієї чи декількох мовленнєвих тактик для реалізації відповідної стратегії. Встановлення
переліку вказаних тактик, наявних в арсеналі носіїв англійської та інших мов, є перспективним
кроком на шляху різнобічного вивчення СВ, так само як і встановлення характерних для кожної з мов
мовленнєвих формул вибачення.
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Рис. 1. Сценарій СКРИВДЖЕННЯ-ВИБАЧЕННЯ в ККС англомовного соціуму
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Васильева Е.Г. Референтная ситуация извинения в лингвоконцептуальной перспективе
(на материале англоязычной художественной прозы).
Статья посвящена концептуальному анализу референтной ситуации извинения, которая
рассматривается как один из видов ситуации межличностного взаимодействия. Анализ описаний
ситуаций извинения, представленных в англоязычной художественной прозе, послужил основой для
фреймового моделирования концептуальной ситуации извинения, которая профилируется на фоне
сценария ОСКОРБЛЕНИЕ-ИЗВИНЕНИЕ.
Vasylyeva O.H. Referential Situation of Apologizing from Lingo-Conceptual Perspective
(the study of English belles-lettres).
The article deals with the conceptual analysis of referential situation of apologizing, which is treated as a
kind of situation of personal interaction. The study of text descriptions of situations of apologizing in English
belles-lettres has resulted in construing a frame model of conceptual situation of apologizing, which has
OFFENDING-APOLOGIZING scenario for its background.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ГРУПИ
"ЛЮДСЬКІ ВІДНОСИНИ"
Статтю присвячено аналізу англійських фразеологічних одиниць групи "Людські стосунки". За
змістовим критерієм виділені підгрупи, також проаналізовані семантичні та структурні
характеристики. У досліджуваній групі фразеологізмів змістові параметри демонструють
диференціацію, семантичні та структурні – домінування одного з типів.
Інтенсивний розвиток фразеологічних досліджень за останній час визначив появу значної
кількості нових різноманітних підходів до вивчення ФО, одним з яких є польовий підхід, що вивчає
фразеологічні мікросистеми з точки зору внутрішніх системних зв’язків.
Системний підхід до вивчення фразеологічного складу мови послужив основою для проведення
досліджень у рамках семасіологічного підходу [1; 2; 3], що полягає у різнобічному аналізі ФО з точки
зору їх семантичної спільності та передбачає вивчення ФО у складі фразео-семантичного поля на
матеріалі однієї або різних мов [3; 4; 5].
Зважаючи на це, о б ’ є к т о м аналізу стала група фразеологічних одиниць (ФО) групи "Людські
відносини", які складають мікросистему англійських фразеологізмів семантично орієнтованих на
людські стосунки.
А к т у а л ь н і с т ь дослідження зумовлена системним підходом при аналізі ФО у рамках поля;
саме таке дослідження з урахуванням семасіологічного підходу дає можливість дослідити ФО групи
"Людські відносини" у всій багатоплановості внутрісистемних відношень.
Вибір об’єкту нашого дослідження зумовлений, по-перше, тим фактом, що, лінгвістична сутність
фразеологізмів визначається переважно їхньою семантикою [1], отже вибір для аналізу
фразеологічних одиниць по семантичній ознаці, представляється найбільш виправданим. По-друге, як
підкреслює А.Д. Райхштейн, фразеологічна система в цілому "виразно демонструє подвійний
антропоцентризм – походження та функціонування, тобто семантичну орієнтацію на людину як
складових лексем – компонентів, так і особливо совокупних ФО в їх значенні" [2: 92].
М е т о ю роботи є комплексний опис англійських ФО групи "Людські відносини" з точки зору їх
семантичних характеристик та структурних особливостей. Аналіз був проведений на матеріалі 308
фразеологізмів англійської мови, що були вилучені методом суцільної вибірки із фразеологічних
словників О.В. Куніна [6], Д.І. Квеселевича [7] та К.Т. Баранцева [8].
Фразеологічна одиниця як мовне явище привертає увагу мовознавців з середини ХІХ сторіччя [9;
10; 11; 12; 13; 14]. Під ФО дослідники розуміють окрему самостійну одиницю мови, яка
характеризується конвенційно закріпленим у мові значенням, усталеним компонентним складом, та
граматичними ознаками; відтворюваністю у мовленні у готовому вигляді; сукупність цих ознак
суттєво вирізняє фразеологізми від слів та вільних словосполучень [10: 29; 14: 124; 15: 124].
Відштовхуючись від визначення ФО та її основних характеристик, об’єкт нашого дослідження –
ФО лексико-семантичної групи "Людські відносини", визначаємо як фразеологізми, що пов’язані
спільним значенням та мають загальну інваріантну ознаку, а також диференційні.
З середини ХХ ст. в мовознавстві росте усвідомлення двоєдиного характеру структурних та семантичних
характеристик мовних одиниць, що обумовило необхідність розгляду структурно-семантичних характеристик
фразеологізмів у взаємозв’язку. У зв’язку з цим широкого визнання отримала структурно-семантична
класифікація ФО В.В. Виноградова [16]. В основу його теорії покладено ступінь видозміни значення слова в
різних синтаксичних та стилістичних умовах фразотворення.
Аналіз фактичного матеріалу свідчить, що ФО групи "Людські відносини" представлені усіма
виділеними семантичними типами:
- фразеологічні зрощення, наприклад: by the ears – на ножах;
- фразеологічні єдності, наприклад: box somebody’s ear – дати комусь ляпас;
- фразеологічні сполучення, наприклад: Give every man thine ear, but few thy voice – більше
слухай, менш говори.
Треба зазначити, що семантична класифікація В.В. Виноградова є достатньо умовною і у деякій
мірі суб’єктивною. Іноді лише обізнаність дослідника у лінгвокраїнознавстві та історії мови
дозволяють йому віднести ФО до того чи іншого семантичного типу [9].
Як було зазначено вище, методологічною базою при дослідження структурно-семантичних
характеристик ФО групи "Людські відносини" є семасіологічний підхід, який передбачає детальне
дослідження їх денотативного значення у рамках фразео-тематичної групи "Людські відносини", а
також зв’язок з ситуацією спілкування.
© Висоцька Г.В., 2008
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Аналіз свідчить, що усі фразеологізми групи "Людські відносини", можна розділити на сім
лексико-семантичних класів (далі ЛСГ) відповідно до психологічних процесів, з якими вони
пов’язані: любовні стосунки; дружні стосунки; товариські стосунки; родинні відносини; ділові
стосунки; недружні, ворожі стосунки; нещирі стосунки.
Розглянемо кожну з виділених ЛСГ більш докладно.
- Любовні стосунки, наприклад: be tied to the chariot of smb – пов’язати долю з кимсь; bill and
coo – воркувати, пеститися; affair of the heart – любовна інтрига, роман; fix one’s affection on smb. –
покохати когось; be all over – мати до когось почуття та ін.
Усього до цієї ЛСГ віднесено 45 ФО з позитивним суб’єктивно-оцінним компонентом. З точки
зору стилістичної відповідності цих ФО, найчастіше вони зустрічаються у художньому та розмовнопобутовому стилях.
- Дружні стосунки, наприклад: bury the hatchet – укласти мир; short acqantance brings
repentance – старий друг краще за двох нових; be all for smb. – повністю підтримувати когось; arm in
arm – у співдружності; be in accord – сходитися у поглядах; нерозлучні друзі; share one’s last crust
with smb. – ділитися з кимось останнім шматком.
У корпусі нашої вибірки зафіксовано 58 позитивно-оцінних ідіом, що характеризують дружні
стосунки та вживаються головним чином у розмовно-побутовому стилі з позитивною конотацією.
- Товариські стосунки, наприклад: a nodding acquaintance – далеке знайомство; scrape
acquaintance – набиватися до когось у товариші: suit smb’s book – сходитися, товаришувати з кимсь;
crack a bottle – "роздавити з кимсь пляшечку", випити з кимсь.
Усього до цієї ЛСГ віднесено 30 фразеологізмів, що найчастіше зустрічаються у розмовнопобутовому стилі. Що стосується конотативних компонентів фразеологічного значення даної групи,
то згідно словникових пометів більшість ФО відносяться до нейтральних або між стильових як з
позитивною, та і негативною оцінкою.
- Родинні відносини, наприклад: sworn brothers – названі брати; blood is thicker then water –
кров не водиця; ball and chain – родинні ланцюги; cock on his own dunghill – цар та бог у себе вдома;
alter one’s condition – вийти заміж; it is not every couple that is a pair – не кожний шлюб вдалий; come
between the bark and the tree – втручатися у чужі родинні стосунки; cousin seven times removed –
десята вода на киселі; bed and board – шлюбні відносини.
До цієї ЛСГ віднесено 50 ФО. З точки зору стилістичної віднесеності, для цієї групи характерно
вживання у розмовно-побутовому та художньому стилях з переважно позитивною конотацією.
Треба відзначити, що декілька фразеологізмів англійської мови можуть мати іронічний відтінок,
тобто вони характеризуються негативною оцінною конотацією, наприклад, ball and chain; cock on his
own dunghill та ін.
- Ділові стосунки, наприклад: a speaking acquaintance – офіційне знайомство; row in the same
boat with smb. – спільно діяти; play ball – співпрацювати, діяти у згодi; make common cause with smb
– об’єднатися з кимсь, діяти у згоді; cut-throat competition – жорстока конкуренція; тимчасовий
спільник.
Загальна кількість фразеологізмів, що була віднесена до цієї ЛСГ – 24 ідіоми, що найчастіше
вживаються у розмовно-побутовому та художньому стилях.
- Недружні, ворожі стосунки, наприклад: bad blood – озлоблення, ворожість; draw the first
blood – нанести перший удар; jerk smb. bald – показати де раки зимують; settle accounts with smb –
зводити рахунки з кимсь; cast a cloud – викликати відчуженість у стосунках; be at daggers drawn –
бути у поганих, ворожих стосунках; killenny cats – смертельні вороги; cast a bone between – сіяти
ворожнечу; to be in smb’s bad books – бути у немилості.
Усього до цієї ЛСГ віднесено 52 фразеологізми, що мають яскраво виражену негативну оцінну
конотацію та найчастіше вживаються у розмовно-побутовому та художньому стилях.
- Нещирі стосунки, наприклад: play the advantages over smb – обжулити когось; get the best of
smb. – обвести когось навколо пальця; put the change on smb – увести когось в оману; to get a beat on
smb. – надути когось; sell smb. a bill of goods – обдурити когось.
У корпусі нашої вибірки зафіксовано 35 ідіом з негативною конотацією, що характеризують
нещирі відносини між людьми та вживаються головним чином у розмовно-побутовому стилі. Серед
ФО цієї групи нами зафіксована також велика кількість жаргонізмів, наприклад: to get a beat on smb;
sell smb. a bill of goods та ін.
Треба відзначити, що у корпусі вибірки зафіксовані також ФО, що їх ми можемо віднести до
декількох ЛСГ, наприклад, фразеологізм cast smb. aside like an old glove можна віднести як до ФО, що
номінують родинні відношення, так і до номінацій товариських або дружніх відносин, а фразеологізм
give smb. a wide berth відносимо водночас до двох ЛСГ – номінацій ділових стосунків та номінацій
товариських стосунків з різко негативною конотацією.
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При аналізі структурних особливостей досліджуваних ФО, за основу, була прийнята класифікація
О.В. Куніна [17], згідно якої ми виділили два структурних типи фразеологізмів:
ФО зі структурою словосполучення
- дієслівні ФО, наприклад: give smb. a wide berth – уникати когось;
- субстантивні ФО, наприклад: a gold brick – обдурювання;
- ад`єктивні ФО, наприклад: like a bear with sore head – дивитися звіром;
- адвербіальні ФО, наприклад: in somebody’s fingers – бути в чийсь владі.
ФО зі структурою речення
- приказки, наприклад: a bargain is a bargain – угода дорожче грошей;
- прислів`я, наприклад: the heart that once truly loves never forgets – старої любові і іржа не їсть.
Аналіз фактичного матеріалу свідчить, що найбільш численним класом ФО зі структурою
словосполучення виявилися дієслівні моделі. Під дієслівними ФО розуміють фразеологізми, що
функціонально співвіднесені з дієсловом, тобто ФО, стрижневим словом яких є дієслово.
Аналізуючи ФО групи "Людські відносини", серед дієслівних фразеологізмів ми виділили ряд
структурних моделей. Так, ці фразеологізми англійської мови побудовані по таких моделях:
- дієслово + займенник + іменник (suit smb’s book – налагоджувати дружні стосунки, сходитися
з кимсь);
- дієслово + займенник + прийменник + іменник (to know smb. from Adam – знати когось до
віку);
- дієслово + займенник + прикметник + іменник (give smb. a wide berth – уникати когось);
- дієслово + займенник + прийменник + прикметник + іменник (feed smb on soft corn –
підлабузничати);
- дієслово + іменник + сполучник + займенник (settle accounts with smb. – мститися);
- дієслово + іменник + сполучник + іменник (play cat and mouse – грати як мишка з кішкою);
- дієслово + займенник + іменник + прийменник + займенник (take one’s colour from smb – бути
під впливом когось);
- дієслово + іменник – (hold a candle to smb. – бути залежним, допомагати комусь);
- дієслово + прийменник + займенник + іменник (to be after smb’s blood – жадати чиєїсь крові;
dance after smb’s pipe – танцювати під чиюсь дудку);
У корпусі нашої вибірки наявні також субстантивні ФО. Субстантивними прийнято вважати ФО,
що функціонально співвіднесені з іменником, тобто фразеологізми стрижневим компонентом яких є
іменник [18: 22]. Всередині даного класу у дослідженій групі ФО виділені такі моделі:
- іменник + числівник + іменник + дієприкметник (cousin seven times removed – далекий
родич);
- прикметник + іменник (bad blood – ворожнеча);
- іменник + сполучник + іменник + іменник (a cat and dog existence – як кішка з собакою);
- прикметник + іменник (a gold brick – обдурювання);
- іменник + прийменник + іменник (birds of a feather – люди одного складу; apple of discord –
яблуко розбрату; arm in arm – у тісній співдружності).
- дієслово + іменник (cast a cloud – відчуження).
Наступним зафіксованим типом є ад’єктивні фразеологізми, якими вважають ФО, що
функціонально співвіднесені із прикметником, тобто ФО, стрижневим компонентом яких є
прикметник [18: 30]. Доля ад¢єктивних ФО у нашій виборці фразеологізмів дуже незначна. Ця група
представлена такими структурними типами:
- прийменник + прикметник + прийменник + прикметник (as thick as thieves – закадичні друзі);
- прийменник + іменник + прийменник + прикметник + іменник (like a bear with sore head –
дивитися звіром);
- прикметник + прийменник + прикметник (near and dear – близький і дорогий, близькі люди);
- прийменник + іменник (under a cloud – бути в опалі).
Найменшою групою ФО групи "Людські відносини" є адвербіальні ФО, до яких ми відносимо
фразеологізми, що функціонально співвідносяться з прислівником [18: 31]:
- прийменник + займенник + іменник (in somebody’s finger – бути в чийсь владі, залежним від
когось);
- іменник + прийменник + іменник (eye for eye – око за око).
В англійській мові мають місце також фразеологізми, які по структурі співвідносяться з реченням.
Такі ФО представлені різноманітними прислів’ями та приказками, наприклад: scratch my back and I’ll
scratch yours – рука руку миє, послуга за послугу.
Характерними для англійської мови є ФО, що побудовані за структурою простого речення, та
мають компоненти, які співвідносяться як підмет та присудок (другорядні члени речення), наприклад:
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birds of a feather flock together – рибак рибака бачить здалека. Компоненти таких ФО є
взаємозалежними, що виявляється у формі компонентів, що поєднуються.
Фразеологізми зі структурою речення можуть бути подані моделями різного ступеню сталості.
Максимальний ступень сталості мають так званні замкнені фразеологізовані структури, до яких
відносять прислів’я та приказки. Меншим ступенем сталості характеризуються незамкнені структури
(терміни В.Л. Архангельського [19]). Критерієм виділення замкнутих та незамкнутих
фразеологізованих структур є ступінь відтворюваності цих речень [19].
Найбільш чисельним типом серед досліджених одиниць є замкнені фразеологізовані структури,
наприклад: beauty is in the eye of the gazer; to run with the hare and hunt with the hounds – грати
подвійну гру.
Серед замкнених ФО є група фразеологізмів, побудованих по моделі складних речень
(складносурядних та складнопідрядних). Вони дуже нечисленні і не є характерними, наприклад: he
that lives with cripples learns to limp – з ким поведешся від того і наберешся; one beats the bush and
another catches the birds – таскати вугілля з чужого вогнища
Кількісний аналіз структурних та семантичних характеристик фразеологізмів групи "Людські
відносини" свідчить, що для англійської мови найбільш репрезентативною є ЛСГ "дружні стосунки";
найбільш поширеним семантичним типом є фразеологічні сполучення; за структурною ознакою
переважають ФО словосполучення, з яких більшість складають дієслівні. Результати кількісного
аналізу подано у таблиці 1.
Таблиця 1.
Структурні та семантичні особливості англомовних ФО групи "Людські відносини"
ЛСГ

36,8

Структурний тип
кількість
%
89,5
ФО зі структурою
словосполучення з
них:
дієслівні ФО
55,5

12,8

субстантивні ФО

26

100

aд’єктивні ФО

5,3

7,8

адвербіальні ФО

2,7

недружні,
ворожі стосунки
нещирі стосунки

16,8

10,5

11,3

ФО зі структурою
речення з них:
приказки

інші

4,6

прислів’я

3,4

Всього

100

Всього

100

назва
любовні
стосунки

кількість
%
14,6

дружні стосунки

18,9

товариські
стосунки
родинні
відносини
ділові стосунки

9,7
16,3

Ступінь зв’язності
кількість
%
фразеологічні
50,4
сполучення
тип

фразеологічні
єдності
фразеологічні
зрощення
Всього

тип

7,1

Таким чином, доходимо в и с н о в к у , що англомовні ФО групи "Людські відносини" є
достатньо різноманітними по своїх змістовних, семантичних й структурних параметрах; причому
якщо змістовні параметри демонструють диференціацію, то семантичні та структурні виявляють
домінування одного з типів.
П е р с п е к т и в у дослідження вбачаємо у зіставному аналізі ФО групи "Людські відносини" в
англійській, російській та українській мовах.
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Высоцкая А.В. Структурно-семантические характеристики фразеологических единиц группы
"Человеческие отношения".
Статья посвящена анализу английских фразеологических единиц группы "Человеческие отношения".
По содержательному критерию выделены подгруппы, также проанализированы семантические и
структурные характеристики. В исследуемой группе фразеологизмов содержательные параметры
демонстрируют дифференциацию, семантические и структурные – доминирования одного из типов.
Vysotska H.V. Structural-Semantic Characteristic Features of Phraseological Units
of the Group "Human Relations".
The article focuses on the analysis of English phraseological units belonging to the group "Human
Relations". Proceeding from content criterion subgroups are defined, semantic and structural characteristic
features are analysed as well. The group of phraseological units under study content parametres
demonstrates differentiation, semantic and structural parameters – domination of a certain type.
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СИЛЬНІ ПОЗИЦІЇ РОМАНУ Ф.М. ДОСТОЄВСЬКОГО "БРАТИ КАРАМАЗОВИ"
ЯК СИГНАЛИ ПІДТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Статтю присвячено дослідженню сильних позицій тексту як сигналів підтекстової інформації.
Визначено сутність змістово-підтекстової інформації та підтексту як поняття, що лежить в
основі її виділення. Виявлено специфіку функціонування мовних одиниць, що зазнають виділення в
тексті роману (заголовок, епіграф, присвята, пролог, початок твору, заключні рядки роману, епілог),
схарактеризовано особливості функціонування факультативних сильних позицій у межах
вертикального контексту і фонових знань читача.
Дослідження вітчизняних та зарубіжних мовознавців у галузі тексту (І. Беллерт, І.Р. Гальперін,
Т. Ван Дейк, В. Дресслер, В.А. Звегінцев, В.А. Кухаренко, Т.В. Матвеєва, Л.М. Мурзін, А.Ф. Папіна,
О.О. Селіванова, З.Я. Тураєва та інші) дали змогу надати йому статус найвищої комунікативної
одиниці, посередника комунікації між адресатом і адресантом. Підхід до тексту як складного
комунікативного механізму визнається сучасними лінгвістами основоположним. З огляду на останні
дослідження мовленнєвої діяльності, мовленнєвого впливу та змістового сприйняття, проблеми
цілісності тексту, фонових та енциклопедичних знань, пресупозиції, стилю набувають особливої
актуальності. Для адекватного сприйняття вихідної інформації автору необхідно підкреслити те, що,
на його думку, є суттєвим, головним, а також дати реципієнтові можливість зрозуміти систему
прихованих мотивів, тобто його внутрішній зміст. Часто цей прихований, внутрішній зміст
повідомлення виявляється важливішим і багатшим за зовнішній. Особливо актуальним це твердження
є для художніх текстів, які розглядаються як поліфонічні структури, що включають кілька "голосів"
(М.М. Бахтін), "планів" (Л. Долежел), "пластів" (Р. Інґарден). Підтекстова інформація художнього
твору стала об’єктом уваги лінгвістів порівняно недавно – протягом останніх 30-40 років, і проблеми,
пов’язані з цією галуззю досліджень, є актуальними у сучасному вітчизняному і зарубіжному
мовознавстві.
Мета статті – визначити особливості функціонування сильних позицій тексту та з’ясувати їхню
роль у формуванні підтексту літературного твору. Реалізація мети передбачає розв’язання таких
завдань: дослідити експресивні можливості мовних засобів, які зазнають виділення в тексті роману
"Брати Карамазови"; схарактеризувати сильні позиції тексту з погляду відображення ними
імпліцитної авторської оцінки; виявити прагматичний аспект підтекстової інформації з урахуванням
ситуації автор-адресат.
Науковці, які досліджують проблеми тексту, говорять про його формальну і змістову побудову.
Формальна побудова характеризується лінійністю, моноспрямованістю, тенденцією до
експліцитності. Змістова організація тексту є різноспрямованою: вона підпорядковується принципам
лінійності, зворотнього зв’язку і асоціативності, вирізняється тенденцією до імпліцитності,
сугестивності. Провідну роль у формування змісту відіграють текстотвірні категорії, які традиційно
поділяються на змістові, або семантичні, та граматичні, або структурні. Поділяючи точку зору
Н.В. Слухай про нерелевантність розділення текстових категорій на вище вказані групи [1: 10], ми
вважаємо за доцільне виділення наступних найважливіших текстових категорій: інформативність,
пресупозиція, семантична зв’язаність, інтеграція, цілісність, завершеність.
Одну з провідних категорій тексту – категорію інформативності – ми розглядаємо як гетерогенну
багатоканальну властивість художнього тексту, яка, попри її неоднорідність, має єдину спрямованість
на розкриття концепту твору [2: 77]. Не викликає сумнівів те, що інформація, яку було закладено в
тексті, є різною за своїм характером. У нашому дослідженні ми спираємося на класифікацію типів
інформації, запропоновану І.Р. Гальперіним, підґрунтям якої є поділ за прагматичним призначенням
[3: 27]. Науковець виділяє три види інформації: змістово-фактуальну, змістово-концептуальну і
змістово-підтекстову. Змістово-підтекстова інформація характеризується як прихована інформація,
отримана з фактуальної інформації завдяки здатності одиниць мови породжувати асоціативні та
конотативні значення. Вона не є однорідною за своїм характером й обсягом. Підтекстова інформація
поділяється на ситуативну, що виникає у зв’язку з викладеною раніше інформацією, і асоціативну, яка
не пов’язана з фактами, описаними в тексті, але співвідноситься з особистим і суспільним досвідом
читача.
Поняття підтексту розглядається як ключове поняття, що лежить в основі виділення змістовопідтекстової інформації. Теоретичним підґрунтям лінгвістичних розвідок підтексту вважають вчення
Б.О. Ларіна про "комбінаторні прирощення" і теорію В.В. Виноградова про "потенційну семантику
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реплік". Підтекст визначається як лінгвістичне явище, зумовлене здатністю речень породжувати
додаткові смисли завдяки різним структурним особливостям, своєрідності поєднання речень,
символіці мовних фактів [3: 44]. В основі феномена підтексту лежить надання вислову додаткового,
особливого смислу, що не випливає безпосередньо з лінійно реалізованих значень одиниць тексту. На
зовнішній лінійний ряд нашаровується безліч різних значень, текст організовується таким чином, що
контекстуальні значення повідомлення, яке розгортається, реалізуються двічі: експліцитно, через
лінійні зв’язки і ланцюжки мікроконтекстів, та імпліцитно, через дистантні зв’язки одиниць усього
тексту.
Підтекст не має власних засобів вираження, він утворюється внаслідок поєднання експліцитних
засобів мови. На глибину сприйняття тексту разом із суб’єктивними факторами впливають
об’єктивні, до яких належать властивості та якості власне тексту: його позамовний зміст, сукупність
мовних засобів, що представляють у тексті цей зміст, а також фонетичних, графічних, лексичних,
синтаксичних та інших планів тексту. Отже, для адекватного сприйняття підтекстової інформації, яку
закладено в тексті художнього твору, реципієнт повинен розпізнати й інтерпретувати сигнали
підтексту, що в ньому об’єктивно існують.
Лінгвісти називають художній текст найвищою формою репрезентації тексту, підкреслюючи його
особливу естетичну природу, ідейно-художню інтенційність, зорієнтованість на морально-етичне
виховання та емотивно-психологічний вплив [4: 27-28]. Відомо, що зміст тексту не є сумою змістів
його складових, залежність між ними складніша, а місце тих чи інших одиниць впливає на їхнє
значення. Найважливіші елементи посідають у тексті такі місця, де вони будуть особливо привертати
увагу читача. Саме на тлі контексту відбувається виділення мовної одиниці на передній план. Під
"виділенням" ми розуміємо "специфічну організацію контексту, яка забезпечує висунення на перший
план найважливіших значень тексту як складної єдності суджень і емоцій, як складної конкретнообразної сутності" [5: 24].
Одним із головних типів виділення є сильна позиція тексту. Диференційними ознаками для
типології сильних позицій є наступні: місце в тексті, характер інформації, що передається, граматична
структура, наявність чи відсутність алюзій, співвідношення з іншими типами виділення, оформлення
меж. У тексті досліджуваного художнього твору виявлено як обов’язкові (заголовок, початок і кінець
твору), так і факультативні сильні позиції (епіграф, присвята, пролог, епілог), що свідчить про його
глибоку інформативність.
Широко представлено номінації, що входять до заголовкового комплексу роману. Інтерпретація
заголовка складається з двох етапів: спочатку значення його реалізується проспективно,
нашаровуючись на подальший зміст тексту, а потім відбувається остаточне, ретроспективне
"розшифровування" імпліцитного змісту, закладеного в назві. Саме другий етап є вирішальним для
розуміння змістово-концептуальної і підтекстової інформації художнього твору. Заголовки також
виражають авторську іронію, пейоративну чи позитивну оцінку.
Заголовок роману "Братья Карамазовы" дає перший орієнтир, за яким будується сприйняття
тексту в цілому. У назві міститься домінанта смислу всього тексту, що підпорядковує собі його
побудову. Дійсно, заголовок суттєво впливає на розгортання тематичного центру твору. Власне ім’я
ідентифікує той об’єкт, який буде основним у тексті. Семантична специфіка заголовку "Братья
Карамазовы" полягає в тому, що в ньому одночасно здійснюється як генералізація, так і
конкретизація значення. Перш за все зі словом братья відбуваються семантичні зміни, які призводять
до виникнення індивідуально-художнього значення. Процес генералізації значення пов’язаний з
особливостями сприйняття, обумовленими літературним смаком, світоглядом, культурою читача.
Отже, російський читач на передтекстовому рівні сприймає слово братья як експресивне, що містить
позитивні конотації. Конкретизація відбувається за рахунок прив’язування значення до конкретної
ситуації, представленої в тексті роману, ситуації конфлікту в родині Карамазових, основними
учасниками якої є саме брати. Таким чином, глибинний смисл назви роману сприймається лише
ретроспективно, підсилюючись завдяки ефекту невиправданого очікування: за заголовком, що являє
собою традиційну, неяскраву номінацію, ховається оригінальний, неочікуваний зміст, що є
особливістю стилю видатного російського письменника.
Аналіз заголовків різних рівнів показав, що в романі широко представлені заголовки з емоційною
домінантою підтексту. Так, назва першої книги "История одной семейки" має велике значення для
розуміння підтекстової інформації роману, а саме авторського ставлення до героїв та їхньої оцінки
Ф.М. Достоєвським. Оцінка Карамазових виражається номінацією семейка, де вживання
словотвірного форманта – суфікса –к(а) експлікує пейоративність, знижує статус референта, тобто
сім’ї Карамазових. Яскравим експресивним сигналом є заголовок четвертої книги "Надрывы".
Семантика цього іменника містить сильну емоційну складову: надрыв – це збудження, неприродність,
хворобливість у вияві яких-небудь почуттів [6: 170]. Заголовок виконує насамперед прогнозуючу
функцію, готує читача до сприйняття яскравих, сильних, емоційних сцен, які мають важливе значення
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для розуміння концепції художнього твору в цілому. Форма множини передбачає, що надрыв буде не
один і що мова йде про різних героїв і про різну емоційну інформацію.
Формування підтексту пов’язано із семантичними змінами у заголовках у тих випадках, коли:
1. Заголовок відзначається особливостями граматичної структури: заголовки недієслівного і
дієслівного типу. Першу групу представлено назвами-еквівалентами речень та заголовкамиланцюжками номінацій. Еквівалентами речень є такі номінації: "В лакейской", "У Хохлаковых", "У
отца", "У Грушеньки", "У Илюшиной постельки", "За коньячком", "В темноте". Основною функцією
заголовків є локалізуюча, оскільки вони вказують на місце, де відбуваються події. Письменник
підкреслює тільки окрему ознаку ситуації, надаючи читачеві можливість "домалювати" картину.
Заголовки "Черт. Кошмар Ивана Федоровича", "Речь прокурора. Характеристика", "Похороны
Илюшечки. Речь у камня" є ланцюжками номінацій, в яких друга частина виконує функцію
підзаголовока, тобто інформативно-роз’яснювальну.
У дієслівних заголовках основне смислове навантаження несе дієслово. Заголовок "Первого сына
спровадил" характеризується яскравим емоційно-оцінним компонентом. Розмовне дієслово
спровадить – намагаючись позбутися когось, відправляти, випроводжати [7: 1390] – експлікує
ставлення Федора Карамазова до старшого сина Міті, коли той був ще маленьким, і пояснює їхні
складні стосунки, коли Мітя виріс.
2. Заголовок містить алюзії. Назва третьої глави сьомої книги "Золотые прииски" має літературне
джерело – роман Жорж Санд "Мопра". Саме читання цього літературного твору спонукає Хохлакову
порадити Міті їхати до Сибіру на золоті копальні, щоб потім повернутися і сприяти загальному
добробуту. Безумовно, заголовок експлікує іронічне ставлення автора до Хохлакової та її ідей.
3. Заголовки є компонентами дистантного повтору. Додаткові, контекстуальні смисли, на яких,
власне, й будується підтекст, готуються на попередніх етапах розвитку сюжету. Явище дистанційного
зіткнення двох відрізків тексту додає нові відтінки у сприйняття того, що вже відбувалося. Яскравим
сигналом підтекстової інформації є заголовок "Не ты, не ты!". У назві представлено слова Альоші з
його розмови з братом Іваном: Я одно только знаю…Убил отца не ты. Цей вираз повторюється в
тексті багаторазово, двічі виділяється курсивом. Заголовок вказує на значення пробачення для Івана,
його душевні муки, що потім відображається у словах Альоші: Я тебе на всю жизнь это слово
сказал: не ты!
4. Значення заголовка повністю реалізується тільки в поєднанні з іншими заголовками. Такі
заголовки мають так зване зв’язане значення, під яким розуміється здатність номінації містити
підтекст, який виявляється в зіставленні з іншими номінаціями схожої структури. Серед трьох
заголовків "Первое свидание со Смердяковым", "Второй визит к Смердякову", "Третье, и последнее,
свидание со Смердяковым" найяскравішим з погляду підтекстової інформації є третій. Саме авторське
уточнення, що зустріч буде останньою, містить прихований смисл: більше не буде ніяких зустрічей зі
Смердяковим, у цій главі розкривається загадка вбивства.
Отже, сприйняття заголовка – це перший і один з найважливіших кроків на шляху інтерпретації
підтексту художнього твору.
Змістово-підтекстова інформація зачину роману являє собою авторські характеристики й оцінки,
які Ф.М. Достоєвський дає Федору Карамазову. Початок художнього твору відзначається високим
ступенєм експресивності й емоційності, який досягається вживанням у тексті слів з емоційно-оцінним
значенням (…тип человека не только дрянного и развратного, но вместе с тем и бестолкового…)
або додаванням відповідних словотвірних формантів (суфікс –ишк- надає іменнику делишки
зневажливо-принизливого відтінку).
Фінальна фраза роману підводить підсумок твору: И покончили нашего Митеньку! Речення
оформлено знаком оклику, що підкреслює його значення як підсумку. Зменшувально-пестлива форма
антропоніма Митенька набуває іронічного забарвлення. Мовець використовує таку номінацію не для
вираження власного позитивного ставлення до персонажа, а як цитацію інших героїв роману, яким
небайдужа доля Карамазова. Але під час відтворення оцінна характеристика антропоніма змінюється
з "плюса" на "мінус", до іронії додається значення зловтіхи. Роль кінцівки дуже важлива для
розуміння роману в цілому. Ефект заключних рядків "Братів Карамазових" полягає в тому, що вони
підсумовують тему, відкриваючи новий, емоційно несподіваний поворот, показують усе в новому
світлі. Формально конфлікт було розв’язано, але практично жодну сюжетну лінію не завершено
остаточно.
Факультативні сильні позиції (епіграф, присвята, пролог, епілог) сприяють розшифровці
інформації, яка стоїть "за текстом" і яку включено до вертикального контексту і фонових знань
читача. Особливо це стосується епіграфа, який являється двоплановою одиницею, яка належить
одночасно двом семантичним планам – тексту-джерелу і новому тексту. Роману передує епіграф з
Євангелія від Іоанна, який являє собою втілення одного з основних мотивів творчості
Ф.М. Достоєвського – мотиву воскресіння, що так яскраво виявився в романі "Брати Карамазови".
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Життя головних героїв співвідносяться з ним настільки, що розповідь про них у найголовніших
моментах стає тлумаченням лаконічного релігійного тексту.
Таким чином, сильні позиції тексту є засобами формування й вираження імпліцитних значень
твору, найважливішими з яких є відображення авторської оцінки, передавання додаткової
екстралінгвістичної інформації, емоційний вплив на читача.
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Вуколова В.А. Сильные позиции романа Ф.М.Достоевского "Братья Карамазовы"
как сигналы подтекстовой информации.
В статье определены особенности содержательно-подтекстовой информации и подтекста как
понятия, лежащего в основе ее выделения. Определена специфика функционирования языковых
единиц, подвергшихся выдвижению в тексте романа, охарактеризованы особенности
функционирования факультативных сильных позиций в рамках вертикального контекста и фоновых
знаний читателя.
Vukolova V.O. Advanced Language Units of F. Dostoyevsky’s "The Karamazov Brothers"
as Signals of Subtextual Information.
The article focuses on research of the peculiarities of subtextual information and subtext as a basic concept.
It researches particular features of advanced language units of the novel’s text, characterizes functioning of
optional strong units of the text within the limits of a reader’s vertical context and background knowledge.
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ФРАНЦУЗЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ,
ЗАФІКСОВАНІ НА АНТРОПОНІМНОМУ РІВНІ
Середньоанглійські назви прізвищевого типу періоду активного формування англійської прізвищевої
системи, що фіксують у своїх антропоосновах французькі професійні назви, розглядаються у
статті як джерела вивчення лексичних запозичень
Одне з важливих питань історії англійської мови є взаємовідношення між англійською та
французькою мовами у період XII-XIV ст. Найістотнішим наслідком впливу французької мови на
англійську було збагачення словникового складу англійської мови в XI-XIV ст. за рахунок запозичень
з французької мови (біля 3 тисяч слів) [1: 190; 2: 160, 171]. Нормано-французькі запозичення цього
періоду – це слова переважно французького походження, які набули вжитку у галузі управління і
військової справи, релігії і юриспруденції, придворного етикету і кулінарії, одягу і туалету. Ці
запозичення були настільки багатобічні, що викликали зміну семантичної структури словника
англійської мови та утворення нових термінологічних сфер і синонімічих рядів [2: 160-161].
Мета статті полягає у вивченні особливостей французьких запозичень у середньоанглійській мові.
Наявність французького етимона встановлюється для численних середньоанглійських
професійних назв. Серед них виділяють запозичення, що увійшли до англійської мови ізольовано, без
інших однокореневих слів, здатних їх мотивувати; запозичення, зафіксовані значно раніше
однокореневих іменників чи дієслів, які можуть розцінюватися як їх твірні основи; назви, які
з’явилися в середньоанглійській мові майже одноразово з мотивуючими їх іменниками чи дієсловами
або дещо пізніше. Доповнимо цей перелік запозичень назвами, зафіксованими в пам’ятках
середньоанглійської мови у якості назв прізвищевого типу, побутування яких на апелятивному рівні
можна припускати на основі кількох лінгвістичних та екстралінгвістичних факторів.
Статистичні підрахунки запозичених французьких слів в англійській мові свідчать про те, що
безпосередньо після норманського завоювання, тобто в період, коли найсильніше відчувався
іноземний вплив в Англії, кількість запозичених слів була дуже незначною. А в XIV ст., коли
англійська мова скрізь витісняла французьку, кількість французьких слів в англійській мові зростає в
декілька разів (42% запозичень припадає на XIV століття, тобто на період формування англійської
буржуазії як класу) [1: 192]. Цей парадоксальний факт пояснюється тим, що в XIV ст. в Англії
розвивається та посилюється нова суспільна група – "третій стан" (купці, лихварі, ремісники), пізніше
– клас буржуазії. Французькі слова, які до цього вживалися лише у колах "вищого світу", тепер
проникаючи у мову середніх класів, розповсюджуються у мові широких кіл населення. Посилення
суспільної ролі нового зростаючого класу супроводжується ростом культури цього класу, прагненням
освіти, грамотності. На початку свого розвитку "третій стан" намагався прилучитися до культури
панівних класів [1: 192], тобто вживати для своєї ідентифікації запозичені (тому з високим ступенем
індивідуалізації носіїв) слова.
У кінці давньоанглійського періоду в Англії постала необхідність ідентифікувати людей, що
носили однакові особові імена (Christian names), що зумовило появу "других імен" (second names),
або так званих "прізвиськ" (bynames), що пізніше розвинулися у прізвища в сучасному розумінні
цього терміна [3: 7; 4: 296]. Ця необхідність була зумовлена ще й тим, що після норманського
завоювання більшість давньоанглійських імен вийшла з ужитку і була замінена обмеженою кількістю
французьких імен. Норманці на той час вже мали прізвища, багато з яких, в основному прізвища
аристократів, були спадковими [5: 33], що посилило в Англії тенденцію до використання
двокомпонентних (ім’я та прізвище) антропоформул.
Середньовічні прізвиська були офіційними неспадковими найменуваннями і базувалися на основі
реальних ознак їх носіїв [3: 6]. Дуже поширеним в той час (дещо більше в місті, ніж у сільській
місцевості) було використання в якості прізвиськ назв професійного заняття людини [1: 23]. У ХІІХІІІ ст. заняття, на яке вказувало прізвисько, співпадало з реальним основним заняттям носія цього
прізвиська [5: 29], у ХІV столітті (зокрема у 2-ій пол.), коли прізвища починають набувати
спадкового характеру, професія людини та її прізвище співпадають уже рідко (таке прізвисько могло
надаватися людині, яка мала особливі ознаки, що зближували її з якимось професійним працівником,
або яка зрідка виконувала притаманну цій професії роботу) [5: 29].
Запозичені назви ремісників здебільшого повністю переносили в англійську мову свій морфемний
склад. Спостерігаємо наявність в їх морфологічний структурі продуктивного в старофранцузькій мові
словотворчого суфікса на позначення агенса –ier, який походить, як і англійський суфікс –er, від
латинського –ārius. Відзначаємо також наявність відносно близького до нього іншого
© Добровольська О.Я., 2008
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старофранцузького агентивного суфікса -ëor, -ëur (старофранц. –our), що походить від латинського –
or, -ōrem. Завдяки генетичній близькості суфіксів, при запозиченні старофранцузький суфікс –ier
замінювався на англійський суфікс –er. Рідше такій заміні підлягали суфікси -ëor, -ëur.
На підставі вивчення твірних основ назв прізвищевого типу середньоанглійського періоду нами
виявлено наступні запозичені з французької мови назви людей за професією, зафіксовані пам’ятками
лише в якості антропооснов назв прізвищевого типу. Ці назви увійшли до англійської мови
ізольовано, без інших однокореневих слів, здатних їх мотивувати. Наведемо їх у складі
антропоформул з вказівкою на рік фіксації та джерело.
Henry Laguillier 1188 P, Godfrey Aigillier 1206 P, Robert le Aguiller 1221 AssSa. OFr aiguillier,
aguillier ‘той, хто виготовляє голки’. Сучасні прізвища Aguila, Aguilar.
Luke le Ayler, le Ayeler ‘peverer’ 1287, 1304 LLB. OFr aillier, -iere ‘торговець часником,
бакалійник’. Сучасне англійське прізвище Ayler.
Ralph Berker 1185 Templars, Aluredus le Berkier 1193 P, John le Bercher 1212 Cur. OFr berchier,
bercher, berkier, berker ‘пастух’. Сучасні англійські прізвища Barker, Berker.
Terricus le Bulenger 1180 P. OFr bolonger, boulengier ‘пекар’. Сучасне англійське прізвище
Bullinger.
Sibilla la Custere 1254 AssSt. OFr coustier (m), coustiere (f) ‘той, хто шиє перини або подушки’.
Сучасне англійське прізвище Custer.
Walter le Ferrun c1179 Bart; Hervey le Feron 1277 AD. OFr ferron, feron ‘коваль’. Сучасні англійські
прізвища Fearon, Feron.
John le Filur 1275 SRWo; John le Fyler 1309 SRBeds. OFr fileur ‘прядильник’ (OFr fil ‘нитка’).
Сучасне англійське прізвище Filer.
Richard le Forseter, le Forceter 1311 ColchCt, John Forster 1315 AssCh, William le Forster 1341 AD,
Richard Forstier 1381 AD. OFr forcetier ‘той, хто виготовляє ножиці; ножар, торговець ножовими
виробами’. AFr forcettes ‘ножиці’< forces (1474 NED). Сучасне прізвище Forster.
Ansger Focarius, Fouuer 1084 GeldR, 1086 DB, Turkillus le Foer 1190 P, Hugo (le) Fuer 1219 AssY,
Ralph Four 1219 AssL, Hugh de la Four 1275 RH, Roger le Fower 1279 RH. OFr fouuer, Lat focarius
‘повар’. Сучасні англійські прізвища Fower, Foers.
Ralph le Fullun 1219 AssL, William le Fulun 1223 Pat. OFr fulun ‘валяльник, шаповал, сукновал’.
Сучасні прізвища Fulloon, Fullen.
Richard le Gramarie (gramaticus) 1201 Cur (на полі примітка ‘Robertus clericus et persona est’),
Richard le Gramarie, le Gramary, le Gramayre, William Gramayre 1219 AssY; Andrew le Gramare 1284 FA.
‘граматик, вчений, звіздар’. Сучасне англійське прізвище Grammer.
Robert le Grant Venur 1293 AssSt John Gravener 1524 SRSf. OFr grand ‘великий’ veneor ‘мисливець’.
Сучасні прізвища Gravenor, Gravener.
Robert le gros Venour c1200 WhC, Warin le Grovenur 1259 AssCh. Fr gros veneur ‘головний
мисливець’. Сучасне прізвище Grosvenor.
Geoffrey Harpin DC, William Harepin 1185 Templars, Harpin 1231 Guisb, 1243 AssDu. OFr harpin
‘арфіст’. Сучасне прізвище Harpin.
Hugo le Layner 1279 MESO, Goceus (Joyce) le Leyner, le Laner, le Wollemongere 1292 SRLo, 1312
LLB, 1301 Husting. OFr lainier, lanier ‘торговець шерстю’. Сучасні англійські прізвища Lainer, Leiner.
Herewardus le Mire, Medicus 1212 Cur, Thomas le Myre 1256 AssNb. OFr mire ‘лікар’. Сучасні
прізвища Myer, Myers, Mier, Miers.
William le Osselur, Oiselur 1170, 1171 P, Alberic le Oselur 1208 FFC, Thorald le Osiller 1250 Fees,
Robert le Oyseler 1255 AssSo, Godfrey le Hoselur 1279 RH, William le Vsseler 1332 SRSr. OFr oiseleor,
oiseleur ‘птахолов, мисливець’, OFr oiselier ‘торговець свійською птицею’. Сучасні англійські
прізвища Oslar, Osler, Hosler.
Roger Peiure 1198 FFEss, William Paiuer 1219 AssY, William Peyforer, le Peyfrer, Peyfore 1293, 1301,
1324 FFEss, Vincent le Peuerer, le Peuerier AD. OFr peyvre ‘перець’, peyvrier, pevrier ‘торговець перцем,
бакалійник’. Сучасні англійські прізвища Peever, Peevers, Peffer.
Adam le Pechur 1210 Cur; Nicholas le Peschur 1221 AssWo, John le Pechere 1242 Oseney. OFr
pescheor, pecheour, pecher ‘риболов’. Сучаcні англійські прізівища Petcher, Peacher.
Eborard Penier 1275 RH, Thomas le Peniur ib., Maud Penir 1279 RH, John le Peynur ib., Robert le
Penyr 1327 SREss. OFr peigneor, peignier, pignour ‘гребінник’. William le Pinour 1292 SRLo також
звався William le Horner 1295 LLB, тобто, можливо, виготовляв рогові гребінці. Пор. також Juliana le
Pineresse, le Peyneresse 1281 MESO, a comber of wool or flax (OFr peigneresse). Сучасне англійське
прізвище Pinner.
Alice le Retour 1279 RH, William Retour 1332 SRSx. OFr retier ‘той, хто виготовляє сітки’. Сучасне
англійське прізвище Retter.
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Edmund Sein(e)tier 1160-8 ELPN, Benedict le Seintier 1197 P, le Sentier 1206 P, campanarius c1216-22
Clerkenwell, le Seincter c1230-40 ib., Simon le Sainter 1219 AssY, Roger Santer, le Sainter 1333 Riev. OFr
saintier ‘майстер, що виплавляв дзвони’. Сучасні англійські прізвища Senter, Center, Sainter, Santer.
Roger le Tuiler 1185 Templars, Alard le Tuilur 1198-1212 Bart, Richard le Tiwelur 1205 P, Nicol tyulur
1230 P, Hamo le Tewler 1276 LLB, John le Tuler 1281 ib. OFr tieuleor, tieulier, tiewelier, tuiweliere,
tiuelier, tuilier ‘той, хто виготовляє церепицю, черепичний майстер, покрівельник черепичних дахів’.
Сучасні англійські прізвища Tiler, Tyler, Tylor.
Walter le Vyngnon 1333 MEOT. OFr vignon, vingnon, viegnon ‘виноградар’. Сучасне англійське
прізвище Vinen.
Про можливе побутування наведених вище антропооснов на апелятивному рівні свідчать:
вказаний вище факт численності запозичень з французької мови внаслідок норманського завоювання;
вживання для ідентифікації осіб запозичених слів як можливе залучення до культури панівних класів;
фіксація розглядуваних назв прізвищевого типу в період активного формування прізвищевої системи
англійської мови, коли у прізвища перетворювалися прізвиська, що ґрунтувалися на реальних ознаках
носіїв. При запозиченні старофранцузький суфікс –ier замінювався на англійський суфікс –er; рідше
такій заміні підлягали суфікси -ëor, -ëur, що є свідченням фонографічної адаптації, а в результаті –
морфемної зміни. Про те, що розглядувані у цій статті назви прізвищевого типу стали надбанням
англійської мови, свідчить їх перетворення на офіційні спадкові найменування, які упродовж
VI-VIII століть побутували на англомовному грунті, дійшли до наших часів і побутують у якості
прізвищ у сучасній англійській мові. Наведений фактичний матеріал служитиме джерелом
подальшого вивчення шляхів розвитку лексичного складу англійської мови.
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ЛІМЕРИК У СТИЛІСТИЧНОМУ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧОМУ АСПЕКТАХ
У статті розглядаються стилістичні особливості лімерика – національного англійського типу
гумористичних віршів. Визначаються основні стилістичні прийоми створення лімериків – гіпербола,
мейозис, гра слів; формулюються прийоми перекладу цих поетичних текстів. Компенсація
пропонується в якості одного із засобів передачі гри слів у перекладі.
В останні десятиліття досягнення художньої літератури, зокрема поезії, стають надбанням текстів
інших функціональних стилів – публіцистики, рекламних текстів. Це стосується використання
образності, антитези, рими. Мова реклами збагачується завдяки використанню прийомів поетичності,
гри слів. Таким чином розвивається ігрова функція поезії. Й. Хензинга відзначав ігрову природу
поезії: поезія стоїть по той бік серйозного; щоб зрозуміти поезію, "потрібно мудрість дитини
поставити вище за мудрість дорослого" [1: 139]. Таке прийняття поезії як гри особливо стосується
гумористичних віршів-лімериків. Лімерик – це по суті національний англійський жанр гумористичної
поезії, який був надзвичайно популярний у ХІХ столітті. У ХХ столітті він продовжував розвиватися
у Великій Британії і США, але в Україні лімерики мало відомі і майже не перекладалися.
Метою нашої роботи є визначення основних стилістичних засобів, що використовуються у
лімериках, та прийомів перекладу цих віршів.
Фактично "батьком" літературних лімериків був Едвард Лір. Він використав форму жартівливих
народних пісень, які пов’язують з ірландським містом Лімерик. Лімерики мали чітку форму – вони
складалися з п’яти рядків анапестом, що римувалися за схемою ааbbа. Перший рядок завжди
починається словами There was a young man of …, а закінчувався назвою села, міста або країни.
Лімерики розповідали про якусь веселу подію чи висміювали знайомих людей [2: 10].
Едвард Лір дещо змінив традиційну форму лімерика, скоротивши кількість рядків до чотирьох, а в
третій рядок ввів внутрішню риму:
There was an old man of Moldavia,
Who had the most curious behaviour;
For while he was able, he slept on a table,
That funny Old Man of Moldavia.
Щоправда, послідовники Ліра – Л. Керролл, Х. Беллок, Г. Честертон, О. Неш та інші –
повернулися до п’яти рядків у вірші. Проте основний напрямок поетичної гри у лімерику – доведення
повної риси людини або явища до абсурду – залишився.
There was a young woman named Riley,
Who valued old candle-ends highly.
When no one was looking
She used them for cooking.
"It’s wicked to waste", she said dryly.
У російському перекладі М. Редькіної ця абсурдна "економія", скупість передані точно.
Хозяйка одна из Ньюарка
Хранила свечные огарки.
Когда не было круп,
Она клала их в суп.
И слыла экономной кухаркой.
Основний стилістичний прийом, який використовується у багатьох лімериках – це гіпербола. У
Едварда Ліра часто перебільшується певна риса зовнішності (ніс, борода).
There was a Young Lady who nose
Was so long that it reached to her toes;
So she hired an Old Lady, whose conduct was steady,
To carry that wonderful nose.
Крім зовнішності, у лімериках гіперболізуються риси характеру людей – надмірна охайність,
обережність, самовпевненість, жадібність.
There was a young lady of Crete,
Who was so exceedingly neat,
When she got out of bed.
She stood on her head,
© Ємець О.В., 2008
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To make sure of not soiling her feet.
Гіперболізована охайність ілюструє відомий фразеологізм turn upside down – дівчина стоїть на
голові, щоб не забруднити ноги. У перекладі ми намагалися передати цю абсурдну і кумедну
ситуацію.
Жила собі дівчина з Огайо,
Яка була надзвичайно охайна.
Коли вона піднімалася з ліжка,
Вона стояла на голові, а не на ніжках,
Щоб не забруднити ніжки негайно.
(переклад О. Ємця)
Мейозис, що є протилежним до гіперболи тропом, відображає абсурдне бажання схуднути, бути
стрункою будь-якою ціною.
There was a young lady of Lynn,
Who was so uncommonly thin
That when she essayed
To drink lemonade,
She slipped through the straw and fell in.
Дівчина з міста Варшава
Була занадто худорлява.
Захотіла вона одного разу
Випити лимонаду без газу –
І у соломинку впала, роззява.
(переклад М. Топоровської)
Перекладознавчий аспект дослідження лімериків є дуже цікавим. З власного досвіду можна
сказати, що курс художнього перекладу варто починати з перекладу лімериків. По-перше, це
розширює ерудицію студентів, їх знання англійської культури і літератури. По-друге, лімерики
базуються на відомих студентам стилістичних засобах. По-третє, така робота сприяє розвитку
навичок перекладу поетичних текстів, вмінню підбирати риму, актуалізувати гумористичний ефект
тексту оригіналу у перекладі. Можна сформулювати ряд прийомів перекладу лімериків.
1) Заміна географічної назви в оригіналі на таку географічну назву у перекладі, яка б римувалася з
ключовим словом (огарки – кухарка → Ньюарк; охайно → Огайо; худорлява → Варшава). 2) Точна
передача системи римування – перший рядок римується з другим і п’ятим, а третій рядок – з
четвертим. Крім того, під час перекладу поезії Е. Ліра слід зберегти внутрішню риму. 3) Відтворення
гри слів в оригіналі, що базується на зміні або декомпозиції фразеологізму, омонімії чи паронімії.
Один з відомих лімериків включає гру слів в останньому рядку, основою якої є омонімія речень
Your fare (Ваш білет) та You’re fair (Ви красиві).
There was a young girl of West Ham
Who hastily jumped on a tram.
When she had embarked
The conductor remarked: "Your fare".
She answered: "Yes, I am".
У перекладі повністю передати цю гру слів неможливо у зв’язку з відсутністю аналогічної
омонімії в українській мові [3: 100]. Тому нами використано прийом компенсації – паронімія слів
білет-балет замість омонімії.
Жила собі дівчина на Гавайях,
Яка завжди їздила на трамваях.
Коли вона виходила, кондуктор запитав: "Де ваш білет?"
Вона відповіла: "Так, я люблю балет
Але, на жаль, у нас немає балету на Гавайях ".
(переклад О. Ємця)
Гра слів у лімериках може базуватися на полісемії, як у наведеному нижче вірші man – Isle of Man.
There was a young lady of station,
"I love man", was her sole exclamation;
But when men cried, "You flatter"
She replied, "Oh! No matter,
Isle of Man is the true explanation".
(L. Carroll)
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Декомпозиція або зміна фразеологізму може створити сильний гумористичний ефект. У лімерику
А. Беннета реалізуються одночасно пряме і переносне значення словосполучення pay through the nose
(платити забагато грошей).
There was a young man of Montrose
Who had pockets in none of his clothes.
When asked by his lass
Where he carried his brass,
He said, "Darling, I pay through the nose".
В іншому лімерику фразеологізм hope for the best змінюється на протилежний за прагматикою
hope for the worst, який по суті стає оксюмороном. Традиційний "чорний" гумор щодо нелюбові між
тещею і зятем оновлюється завдяки грі слів.
There was a young man from Laconia,
Whose mother-in-law had pneumonia.
He hoped for the worst,
And after March first,
They buried her ‘neath a begonia.
У перекладі змінений фразеологізм передати нескладно, як і риму Laconia – pneumonia – begonia,
оскільки українські відповідники римуються аналогічно.
Жив молодий чоловік у Лаконії.
Його теща захворіла на пневмонію.
Він на гірше сподівався,
І коли березень почався,
Вони поховали її під бегонією.
(переклад Н. Новаковської)
Сама форма лімерика сприяє використанню синтаксичних виразових засобів – анафори,
паралельних конструкцій. Особливий гумористичний ефект створює зворотний паралелізм, або хіазм.
There was a young lady of Niger,
Who smiled as rode on a tiger.
They returned from the ride
With the lady inside –
And the smile on the face of the tiger!
(C. Monkhouse)
Лімерик, відроджений Ліром, отримав подальший розвиток у минулому столітті. До нього
зверталися такі відомі прозаїки, як Джон Голсуорсі. Нові лімерики у другій половині ХХ століття
продовжують традиції Ліра, доповнюють вірші новими темами – від політики до науки.
There’s a notable family named Stein:
There’s Gertrude, there’s Ep, and there’s Ein.
Gert’s prose is the bunk,
Ep’s sculpture is junk,
And no one can understand Ein!
У перекладі ми підсилили розмовне забарвлення цього іронічного лімерика.
Є відома сімейка Штейн.
Є Гертруда, є Еп і є Ейн.
Проза Герти – мура,
Твори Епа – дурня,
І ніхто не розуміє Ейна.
Таким чином, основними стилістичними засобами у лімериках є тропи кількості (гіпербола,
мейозис), гра слів, синтаксичні конструкції. Ці засоби сприяють створенню гумористичного або
іронічного ефекту, оскільки вони актуалізують абсурдність, незвичайність ситуації. Дослідження
лімериків є перспективним і цікавим як на заняттях зі стилістики, так і з практики перекладу,
оскільки дозволяє удосконалювати навички аналізу і перекладу коротких віршів, розвивати
перекладацькі здібності, вміння відтворювати образність і гру слів у перекладі.
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Емец О.В. Лимерик в стилистическом и переводческом аспектах.
В статье рассматриваются стилистические особенности лимерика – национального английского
типа юмористических стихотворений. Определяются основные стилистические приемы создания
лимериков – гипербола, мейозис, игра слов; формулируются приемы перевода этих поэтических
текстов. Компенсация предлагается в качестве одного из средств передачи игры слов в переводе.
Yemets O.V. Limerick in Stylistic and Translation Aspects.
The article considers stylistic peculiarities of limerick – national English type of humorous verses. The main
stylistic devices of creating limericks such as hyperbole, meiosis, and play of words are determined; the
devices of translating these poetic texts are formulated. Compensation is suggested as a means of rendering
play of words in translation.
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ВИРАЖЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ МІКРОДЕНОТАТІВ ІЗ ОЗНАКОЮ
"ДЕЛІМІТАТИВНІСТЬ" УКРАЇНСЬКИМИ ДІЄСЛОВАМИ У ЗІСТАВЛЕННІ З
АНГЛІЙСЬКИМИ ВІДПОВІДНИКАМИ
У статті подано результати зіставного аналізу українських дієслів, які виражають
процесуальні денотати (мікроденотатти) із ознакою "делімітативність", та їхніх
англійських відповідників. Обґрунтовано денотативну (онтологічну) властивість
процесуального денотата із ознакою "делімітативність". Встановлено системні
закономірності кореляції українських та англійських мовних структур, які досліджено у
проекції на денотат як третій член порівняння (tertium comparationis).
Центральне місце в дослідженнях із компаративістики завжди відводиться слову у його
багатоаспектних і різнорівневих інтерпретаціях (О.О. Потебня, О.М. Пєшковський, Д.М. ОвсяникоКуликовський, В.О. Богородицький, О.О. Шахматов, Н.Ю. Шведова, А.О. Золотова, О.С. Мельничук,
В.М. Русанівський, О.О. Тараненко, В.С. Перебийніс, М.П. Кочерган, Н.Д. Арутюнова, А.П. Загнітко,
С.О. Соколова, Н. Озерова, А.П. Муховецький, Ю.О. Жлуктенко, В.Н. Манакін та ін.). Аналіз
об’ємної літератури, узагальнень дослідників стосовно проблемних питань компаративного вивчення
мовних систем засвідчують, що головними засадами класифікаційних систем у різноаспектному
дослідженні слова є загалом такі: денотативна, парадигматична і синтагматична.
Останнім часом виразною є орієнтація на денотативний принцип вивчення виражальної системи
мовних одиниць, що простежується в концепціях О.С. Кубрякової, Н.Д. Арутюнової, І.В. Арнольда,
І.Р. Вихованця, С.О. Соколової, О.С. Селіванової, Л.О. Пустовіт, Л.І. Мацько, В.М. Манакіна,
В.І. Кононенка, Н.Л. Іваницької, В.В. Жайворонка, О.О. Тараненка, М.І. Голянич, Ф.С. Бацевича,
М.Я. Плющ, К.Г. Городенської, П.С. Дудика, Н.І. Бойко, В.В. Левицького, І.В. Корунець, Л.Г. Верби,
В.І. Карабана та ін.
Метою дослідження є встановлення системних закономірностей кореляції українських та
англійських мовних структур, якими виражаються процесуальні мікроденотати з ознакою
"делімітативність".
Об’єктом дослідження, результати якого подано в статті, є зіставний аналіз дієслів української
мови та їхні англійські відповідники у їхній проекції на денотат як "третій член" зіставного аналізу
(tertium comparationis) [1: 10].
Предметом дослідження є сукупність виражальних засобів процесуальних мікроденотатів із
ознакою "делімітативність" в українській та англійській мовах.
Дослідження виконано на матеріалі дієслів та дієслівних словосполучень, відібраних із
тлумачних та перекладних українсько-англійських та англо-українських словників [2; 3; 4].
Аналіз проведено у денотативно-словесному форматі вивчення дієслівних систем української та
англійської мов, який передбачає залучення відомостей про дериваційні особливості українських
дієслівних номінацій у їхній проекції на інваріантні процесуальні денотати та виділені в цих межах
їхні основні мікроденотати [5: 44-50].
Частковими завданнями аналізу були такі:
а) обґрунтувати денотативну (онтологічну) властивість процесуального денотата з ознакою
"делімітативність";
б) систематизувати мікроденотати у сфері інваріантних процесуальних денотатів "дія", "процес",
"стан", що характеризуються ознакою "делімітативність";
в) відібрати із українських словників дієслова, які виражають мікроденотати із ознакою
"делімітативність", та виявити в них форми вираження цих мікроденотатів;
г) за допомогою англійських перекладів, зафіксованих у Великому українсько-англійському
словнику [2], провести зіставний аналіз таких номінацій, орієнтованих на денотат (мікроденотати) як
"третій член" (tertium comparationis) в українській та англійській мовах, та зробити висновки.
Оскільки денотат як константа береться за вихідну позицію зіставного вивчення виражальних
засобів української та англійської мов, то в його визначеність неодмінно включаємо також фазовість,
яка реалізується в часових координатах (початку, тривання, завершення, обмеженості чи
необмеженості дій, станів, процесів).
Процесуальний денотат постає як "третій член" зіставного вивчення українських та англійських
дієслівних систем у сукупності його змістових (семантичних) та виражальних (формальних) ознак,
що являють собою два взаємозв’язані макрокомпоненти дієслівної категорії процесуальності [6].
© Іваницька Н.Б., 2008
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Семантичний макрокомпонент реалізується в чотирьох групах інваріантних денотатів:
процесуальний денотат – діяльність (дія), процесуальний денотат – стан, процесуальний денотат –
процес, процесуальний денотат – відношення. Кожен із цих денотатів постає як сукупність
мікроденотатів, у проекції на які проводиться зіставлення їхніх виражальних засобів в українській та
англійській мовах.
Конкретизована система мікроденотатів (напр., "суб’єктна дія – мовлення", "каузована на об’єкт
фізична дія", "процесуальний стан – буття", "процесуальне відношення частина / ціле" і т.д.) дає
можливість на основі спільних більш конкретних диференційних ознак розмежовувати й зіставляти
їхні виражальні засоби в обох мовах. Об’єднання дієслів за ознакою проекції на спільний
мікроденотат, зрозуміло, носить дещо умовний характер, оскільки кожна з лексем позначена як
формальними, так і семантичними особливостями.
У науці останнім часом з’явилося чимало праць, у яких такі дієслівні особливості розглядаються в
аспекті категорійних видорозрізнювальних значень, з одного боку, та родо- чи способовизначальних,
– з іншого (Ю.С. Маслов, О.В. Бондарко, А.П. Грищенко, І.Р. Вихованець, К.Г. Городенська,
С.О. Соколова, Н.М. Мединська). Тенденція виділення родів дієслівної дії як різних об’єктивних
ознак перебігу дії з-поміж загальної категорії аспектуальності, окрім усього іншого, включає в
перелік визначальних характеристик самого поняття "роди дії" також суттєву ознаку –
результативність дії в її кількісних вимірах.
Важливим чинником у класифікації номінацій у проекції на процесуальні денотати
(мікроденотати) нам видається час як загальна категорія буття і як специфічна загальнодієслівна
категорія, що розвивалася на денотативно-онтологічній основі віднесення процесуальності в площину
основних темпоральних координат "тепер (now) – минуле (past) – майбутнє (future)". Водночас
темпоральне обмеження процесуального денотата часто не вписується в ці традиційні виміри, в
результаті чого, як відомо, розмежовують теперішній (постійний), теперішній (тривалий),
давноминулий, минуло-майбутній та ін. часи, які у денотативно-словесному аспекті конкретизують,
доповнюють, розширюють значеннєві варіанти цієї дієслівної категорії із властивими кожній мові
виражальними засобами та формами.
Такою часовою деталізацією дій, процесів, станів є т.зв. "делімітативність" (обмежувальність).
Пор., напр., укр. Він сумував і Він посумував. Дієслово сумував виражає мікроденотат "процесуальний
стан людини" як постійну процесуальну ознаку, віднесену в площину минулого. На відміну від цього,
дієслово посумував виражає видозмінений мікроденотат, що може кваліфікуватись як "темпорально
обмежений процесуальний стан людини" (посумував трохи, посумував деякий час, посумував кілька
днів), або навіть як протилежність першого (Він посумував → Він перестав сумувати → Він більше не
сумує). Те ж саме: укр. Він сумуватиме і Він посумує (посумує якийсь час → перестане сумувати →
більше не сумуватиме). Отже, мікроденотат "процесуальний стан людини" видозмінюють не лише
загальні часові координати, але й онтологічно увиразнена частковість стану, який обмежують його
часові виміри.
Делімітативність (часова обмеженість) властива денотатам, які характеризуються внутрішньою
тривалістю і водночас темпоральною обмеженістю дії чи стану: укр. погриміти – англ. to thunder, to
roll (for some time), (перен.) to rattle, to roar (a little), to rumble, to peal (for a while) [2: 450].
Делімітованість як суттєва ознака процесуального денотата виявляється в таких мікроденотатах:
— суб’єктна діяльність – фізична дія: укр. попрацювати – англ. to work a little [3: 443]; укр.
почитати – англ. to read a little (for a while) [3: 470];
— суб’єктна діяльність – звучання: укр. пошепотіти – англ. to whisper for a while [3: 483]; укр.
пошептатися, пошепотатися, пошепотітися – англ. to whisper a little; to make a noise for some
time [3: 484];
— суб’єктна діяльність – буття: укр. погратися (про дитину) – англ. to play a little (for a while),
to gamble for a while [3: 450];
— суб’єктна діяльність – різноспрямований рух: укр. покружитися, покружляти – англ. to
circle for a while [3: 459]; укр. політати – англ. to fly for a while [3: 461]; укр. побігати – англ. to run
a little (for a while) [3: 443]; укр. поїздити – англ. to drive some time [3: 456]; укр. потинятися – англ.
to ramble, to stroll for some time [3: 478];
— суб’єктна діяльність – мовлення: укр. поговорити – англ. to talk a little, for a while [3: 449];
укр. посперечатись – англ. to argue, to debate a little, for a while [3: 503]; укр. побазікати – англ. to
chat a little [3: 443], to wag one’s tongue for some time [3: 443];
— каузована на об’єкт діяльність –
а) фізична дія: укр. покопати – англ. to dig a little (for a while) [3: 402]; укр. почухати – англ. to
scratch a little [3: 432];
б) фізіологічна дія: укр. посмішити – англ. to make one’s laugh a little [3: 445];
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в) інтелектуальна дія: укр. побавити (дитину) – англ. to amuse, to entertain, to divert a little [3: 4];
укр. покритикувати – англ. to criticize a little [3: 443]; укр. повеселити – англ. to cheer, to gladden a
little [3: 445];
— каузована на об’єкт діяльність – мовлення: укр. погримати – англ. to shout at one, to scold a
little [3: 450];
— суб’єктний фізіологічний стан людини: укр. поголодувати – англ. to starve (to suffer from
hunger) for some time [3: 450]; укр. поспати – англ. to sleep, to have a (short) nap, to take a (short)
sleep, to sleep a little (for a while) [3: 432]; укр. поспівати – англ. to sing for a while [3: 475];
— суб’єктний психічний стан людини: укр. погорювати – англ. to grieve for some time [3: 450];
укр. подосадувати – англ. to be displeasured (with) for a while, to be vexed (annoyed) (by) for a while [3:
453]; укр. потерпіти – англ. to have a little patience [3: 478];
— суб’єктний стан предмета: укр. поблискувати – англ. to gleam from time to time [3: 443]; укр.
посумувати – англ. to grieve, to sorrow a little (for some time), to be sad for some time [3: 477];
— суб’єктний стан – буття: укр. погостювати – англ. to stay for a while, to be on a visit for some
time [13: 450]; укр. постояти – англ. to stand for a while [3: 477].
Такий зіставний аналіз українських дієслів та їхніх зафіксованих у перекладних словниках
англійських відповідників засвідчує системну кореляцію виражальних засобів процесуальних
денотатів та мікроденотатів із ознакою "делімітативність" такими чинниками: а) обом зіставлюваним
мовам властива ознака часової обмеженості в процесуальних денотатах дії та стану; б) більшою
мірою ця ознака виявляється в денотатах стану, зокрема в мікроденотатах "суб’єктна діяльність –
дія".
В обох зіставлюваних мовах ознака "делімітативність" експлікується відповідними виражальними
засобами. Зіставлення засобів вираження делімітативної ознаки у різних мікроденотатах показує, що
вони є суттєво відмінними. В українській мові такою типовою формою вираження виступає префікс
по-, що формально об’єднує українські дієслова у спільний лексико-граматичний клас як номінації
відповідних мікроденотатів із спільною ознакою "делімітативність".
Морфологічний синтетизм вираження цієї ознаки в українській мові корелює із системним
аналітизмом англійської мови, в якій для майже абсолютного вираження процесуальних
мікроденотатів із ознакою "делімітативність" вживаються прислівникові конструкції a little, for a
while, що супроводжують відповідні дієслова.
Типовий засіб вираження делімітативності в обох мовах розкриває семантико-граматична
властивість дієслів, що виявляється у їхній релятивності, тобто неспроможності реалізувати
семантику власним фонемним складом. Найповніше цю ознаку виявляють українські дієслова з
префіксом по-: походити (якийсь час), поговорити (якийсь час), посумувати (якийсь час) і т.д., у
яких цей префіксальний формант виявляє формальну закріпленість за вираженням релятивної
природи таких дієслів. Темпоральні конструкції з відтінком міри і ступеня як компенсатори
семантики є обов’язковими придієслівними формально-граматичними елементами дієслівних
словосполучень і обов’язковими придієслівними компонентами реченнєвої структури: укр.
попрацювати (рік, два місяці, трохи) – англ. to work (during a year, for two months, a little).
Ця типова спільність дієслів (їхня релятивність), що її ілюструють еквівалентні синтагматичні
ряди в обох мовах, виявляється в префіксальних формах українських дієслів (із префіксом по-),
супроводжуваних адвербіальними структурами із значенням обмеженої темпоральності чи її
відтінком міри та ступеня, та у англійських безпрефіксальних дієслівних формах, що їх постійно
супроводжують обов’язкові адвербіальні компоненти (a little, for a while, for certain time).
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Иваницкая Н.Б. Выражение процессуальных микроденотатов с признаком
"делимитативность" украинскими глаголами в сопоставлении с английскими единицами.
В статье представлены результаты сопоставительного анализа украинских глаголов, выражающих
процессуальные денотаты (микроденотаты) с признаком "делимитативность", и их английских
коррелятов. Обосновано денотативную (онтологическую) природу процессуального денотата с
признаком "делимитативность". Установлены системные закономерности корреляции украинских и
английских языковых структур, которые исследовались в их проекции на денотат как третий член
сравнения (tertium comparationis).
Ivanytska N.B. Comparative Explication of the Processing Microdenotatum with Meaning "Delimitation"
by Ukrainian and English Language Means.
The article presents the results of the comparative Ukrainian and English language means analysis, which
express microdenotatum marked with delimitation. The ontological nature of this processing denotatum has
been proofed. The systematical rules of Ukrainian and English language structures correlation have been
defined. These structures have been investigated with the focus on their denotatum nature which is viewed
as tertium comparationis.
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КОНТЕКСТУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ НЕРЕАЛЬНОСТІ
У роботі пропонуються результати дослідження синтаксичних способів вираження категорії
нереальності та їх функціональних характеристик у різних контекстах, а також аналіз факторів
актуалізації досліджуваних явищ, найбільш важливими серед яких є семантико-синтаксичне
оточення і часова віднесеність контексту.
Сучасна парадигма дослідження мовних явищ відрізняється концентрацією уваги мовознавців на
численних аспектах комунікативного процесу: співвідношення семантичного і формального змісту
мовленнєвих висловів, вираженого і припущеного, реальної і нереальної дії тощо. Метою нашої
роботи є виявлення особливостей організації і функціонування засобів вираження "нереальності" в
англійській мові, використання яких детерміновано контекстом, всією комунікативною ситуацією
спілкування [1: 324, 326].
Однією з характерних особливостей граматичної будови англійської мови є наявність великої
кількості дієслівних засобів, що служать для вираження нереальної дії або стану. Як підтверджується
лінгвістичними дослідженнями, вони не мають або майже не мають формальних маркерів, які
вказували б на наявність у них цього значення [2; 3; 4]. На морфологічному рівні майже всі дієслівні
засоби, що служать для вираження нереальної дії або стану, формально не відрізняються від
індикативу. Диференціація відбувається на синтаксичному рівні, де під впливом умов контексту
виявляється їх семантика. Тому важливо, на нашу думку, визначення цих комунікативних,
контекстних умов, що сприяють актуалізації значення мовних одиниць як засобів вираження
нереальності. Під актуалізацією значення досліджуваних мовних одиниць ми розуміємо їх
"перемикання" у план нереальності на рівні синтаксису через їх формальну немаркованість.
Аналізувались наступні мовні одиниці:
- граматичні засоби – дієслівні форми умовного способу І та ІІ, тобто форми типу should/would,
інфінітив і had been, were відповідно [5]. Під формами типу should/would + інфінітив ми маємо на
увазі форму should + інфінітив для першої особи однини і множини у структурах типу I/we should do
it if … та форму would + інфінітив для решти осіб у структурах такого ж типу he/she would do it if…,
а також форму would + інфінітив для всіх осіб, яка може вживатися в цих же структурах. Сюди ж
відносимо і скорочену форму ’d + інфінітив для всіх осіб [6: 14];
- лексико-граматичні засоби – сполучення модальних дієслів саn, mау, will, to be to в умовному
способі ІІ з інфінітивом.
У роботі ми також вживаємо загальний термін "засоби вираження нереальності", маючи, проте, на
увазі, що досліджувані дієслівні форми і сполучення, не розрізняються на морфологічному рівні з
формами індикативу. На цьому рівні вони представлені однією формою. Диференціація форм, що
розрізняються на морфологічному рівні, може відбуватися на рівні синтаксису, де вони розпадаються
на дві форми, відмінні за семантикою [5]. Саме з цим зауваженням ми вважаємо за можливе
користуватися зазначеною вище термінологією.
Для досягнення поставленої мети був проведений аналіз функціонування засобів вираження
нереальності в контексті. На необхідність аналізу мовних одиниць у контексті звертали увагу багато
лінгвістів. Так, наприклад, Г.Н. Воронова зазначає: "…для выяснения общего назначения форм, их
частотных значений, их полисемантизма полифункциональности или омонимии, их синонимов,
можем пользоваться только контекстом смысловыми ассоциациями, сопоставлениями" [4: 247].
У лінгвістичній літературі опис функціонування і актуалізації значення досліджуваних мовних
одиниць як засобів вираження нереальності в контексті звичайно зводиться до виділення
синтаксичних структур, в яких вони вживаються, тобто обмежуються виділенням формальних умов їх
вживання [7]. Визнаючи безперечну важливість контексту в цьому плані, ми разом з тим вважаємо,
що аналіз контексту тільки з цієї точки зору створює однобічну і зовсім не повну картину умов їх
комунікативного функціонування і актуалізації їх значення.
Як показав аналіз, для функціонування і актуалізації значення досліджуваних мовних одиниць
релевантними є не стільки формальні синтаксичні умови (тобто типи речень), скільки більш загальні
семантичні або семантично-синтаксичні умови. Тому в пропонованій роботі ми намагались провести
аналіз функціонування засобів вираження нереальності саме в семантичному контексті [2], тобто ми
спирались на змістовний бік комунікації. Змістовний бік контексту аналізувався як основний
семантичний зміст тих елементарних речень [8], в яких вживаються досліджувані дієслівні засоби, і
зв’язаних з цими елементарними реченнями структурно і семантично відрізків тексту.
© Коляда В.П., 2008
133

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 38. Філологічні науки

При визначенні типових контекстів засобів вираження нереальності в семантичному плані ми
користувались поняттями мікро- і макроконтексту. Під мікроконтекстом ми розуміємо одне речення
(просте або складне), під макроконтекстом – два або більше зв’язаних за змістом речення [8].
Визначення типових контекстів засобів вираження нереальності потребувало проведення аналізу
змісту тих елементарних речень, в яких вони вживалися, і зв’язаних з ними більш крупних відрізків
тексту.
Дуже цікавим для пропонованої роботи виявляється компонентний аналіз речень з
претеритальними формами кон’юнктива, здійснений на матеріалі німецької мови Е.В. Гулигою та
Е.І. Шендельс. Вони показують складне значення таких структур, виділяючи окремо значення, що
передаються дієслівними формами, структурами складнопідрядних речень, сполучниками, що
вводять підрядні речення, в яких вживаються претеритальні форми кон’юнктива, особливими
структурами речень з wenn і безсполучниковою моделлю з відмінюваною частиною присудка на
першому місці і роблять висновок, що дієслівна сема "потенційна ірреальність" сполучається з
семами, що виражаються структурами речень і вводять сполучники [9].
У нашій роботі при визначенні елементарних речень, в яких вживаються дієслівні засоби
вираження нереальності, і зв’язаних з цими елементарними реченнями більш великих відрізків
тексту, тобто при виявленні типового семантичного оточення досліджуваних мовних одиниць, ми
будемо виділяти значення, що передаються вставними сполучниками, особливими структурами
речень, а також такими постійними елементами як to wish, it is time.
Визначаючи роль контексту актуалізатора значення засобів вираження нереальності, ми вважаємо
за доцільне ввести поняття "показового" і "непоказового" контексту. У показовому контексті
однозначно виявляється значення досліджуваних мовних одиниць: воно виявляється як значення
нереальності. Непоказовий контекст – це такий, що допускає двозначне тлумачення значення
досліджуваних мовних одиниць: або як значення нереальної дії, або як значення дії реального.
Аналіз показав, що релевантними для актуалізації значення досліджуваних мовних одиниць є два
фактори: семантико-синтаксичне оточення; часова віднесеність контексту. Розглянемо детально ці
фактори. Як покажемо нижче, вони не в однаковому ступені істотні для різних форм досліджуваних
мовних засобів: для форм типу should/would + простий інфінітив, were і сполучення модальних
дієслів з простим інфінітивом і для форм типу should/ would + перфектний інфінітив, had been і
сполучень модальних дієслів з перфектним інфінітивом. Вплив зазначених факторів здійснюється в
певній послідовності як деякий алгоритм перемикання.
Дослідження дало можливість з’ясувати, що для кожної групи форм релевантним є власне
семантико-синтаксичне оточення. Воно визначається тими семантичними зв’язками, які існують між
значенням, що виражається цими формами, і семантичними компонентами контексту. Почнемо опис з
тих мовних одиниць, які характеризуються найбільш обмеженими семантико-синтаксичними
умовами вживання, і мають обов’язкову сполучуваність з семантичними компонентами контексту.
Такими мовними одиницями є форми типу had been, were і модальні сполучення would + інфінітив.
Структури, в яких вони вживаються, різні за синтаксичними показниками, у семантичному плані
стало можливим узагальнити їх у дві групи: структури, що містять семантичний компонент "умову", і
структури, що містять семантичний компонент "бажання". Ці структури, що розглядаються в
семантико-синтаксичному плані, і складають семантико-синтаксичне оточення зазначених мовних
одиниць, яке здійснює їх "перемикання" в план нереальності. Це відбувається в тих синтаксичних
конструкціях, які містять семантичні компоненти "умову" і "бажання". Виділені семантичні
компоненти в кожному випадку мають свій формальний вираз у мікроконтексті.
Семантичний компонент "умова" може міститися в наступних синтаксичних структурах:
складнопідрядних реченнях з підрядним умови, порівняльними і предикативними, що вводяться
сполучниками as if, as though, допустовими, що вводяться сполучниками even if, even though. Таким
чином, цей семантичний компонент об’єднує чотири різні синтаксичні структури.
У складнопідрядних реченнях з підрядним умовним значення умови виражається сполучниками if,
unless, in case, supposing (suppose) that, providing (provided) that, on condition that або ж інверсійним
порядком слів підрядного речення.
… I’d be foolish, not to say rude, if I didn’t make it my business to meet and listen to the nation's most
able mind [10: 75].
All her properties - the luggage heaped above and around her… the Vichy water and the paper-bound
volume of Balsaс on the table before her - all these thing a spoke of what (had been as she seemed,
American) she would have called her personality [11: 30].
"Looks here", he said, "I badly want a drink but I haven't any cash - except five pounds sterling. I’d be …
grateful if you’d stand me one" [12: 21].
Colonel. … if I were to say a thing like that to her ... she'd think me a lunatic [13: 158].
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Значення, що міститься в складнопідрядних реченнях з підрядним порівняльним і
предикативними, є складним. Воно може розкладатися на складові – "умови" і "порівняння", і кожна з
цих складових отримує свій формальний вираз. Значення умови виражається сполучником if,
порівняння передається сполучником as [6: 14].
Той факт, що в різних за типом синтаксичних структурах можуть бути виділені однакові
семантичні компоненти, є ще одним підтвердженням того, що для функціонування досліджуваних
мовних одиниць релевантні більш загальні семантичні умови контексту, ніж формальні синтаксичні
показники.
У лінгвістичній літературі речення цього типу називають іноді умовними [7: 36], а також
реченнями в яких супресоване підрядне порівняльне [2: 282]. Дійсно, якщо ми "розгорнемо" ці
речення, то отримаємо такі, в яких представлені і порівняння, і умова.
Feeling as if he were mounting the scaffold, Adrian took up his position on Rosy's neck [14: 69].
Застосуємо трансформацію розгортання і перетворимо ці речення на тричленні порівняльноумовні конструкції [7].
Feeling as if he would feel if he were mounting the scaffold, Adrian took up his position on Rosy’s neck.
Тут значення нереальності, що міститься у were mounting, сполучається зі значенням умови, що
виражається сполучником if.
Значення умови міститься і в складнопідрядному реченні з підрядним допустовим, що вводиться
сполучниками even if, even though. Проте і тут воно є більш складним, ніж у складнопідрядному
реченні з підрядним умовним. Воно може визначатися як умова, всупереч якій здійснюється або не
здійснюється яка-небудь дія [3: 324]. Воно передається сполучниками even if, even though або ж
інверсійним порядком слів підрядного речення.
… I want you to let me divorce you. - Me? … Are you under the impression that I’m going to sacrifice my
career for a whim of yours? - How will it do that? - My seat’s wobbly enough as it is. Do you think I’d be
able to hold it if I were a put-up job, as most divorces are nowadays, it would damn me [10: 273].
His big, fat hands glittered like a jeweler’s window: he had a weakness for brilliant stones, and a large
diamond sparkled in a cravat which would not have escaped attention even had it been unadorned [10: 87].
Семантичний компонент "бажання" об’єднує кілька речень: I wish he knew about it; If only he knew
about it.
У реченні типу I wish he knew about it значення бажання to wish виражається дієсловом-присудком
to wish головного речення. Цікаво звернути увагу на специфіку значення дієслова wish. Це дієслово на
відміну від своїх синонімів want, desire, crave, covet виражає невиконане або не виконуване бажання
[9: 25].
She wished she had her passport with her to prove that she was over eighteen [10: 7].
She laid a cool hand on his forehead and Adrian closed his eyes and wished fervently that she would
never remove it [14: 99].
У структурі типу If only he knew about it значення бажання передається if only.
If only I had thought a little deeper [13: 294].
If only – if only, Hastings, you would part your hair in the middle instead of at the side [15: 47].
Проте роль зазначеного семантико-синтаксичного оточення не істотна для іншої групи форм, а
саме: should/would + інфінітив. Для них не є можливим встановити таке ж суворо визначене
семантико-синтаксичне оточення. Це пов’язане з тим, що у них немає суворих семантикосинтаксичних умов вживання; вони не мають типових семантичних зв’язків у контексті і спираються
на нього в іншому плані: у ньому завжди повинна бути присутньою нереальна умова, яка визначає
нереальність дії, що виражається цими формами. Тому необхідною контекстною семантичною
умовою актуалізації значення форм типу should/would + інфінітив як засобу вираження нереальності є
наявність у мікро- або макроконтексті нереальної умови, яка може отримувати формальне вираження
або допомога підрядного умовного, допустового, або ж у випадку їх відсутності, за допомогою будьякого члена речення.
"Madame, I cannot tell you how I sympathize with you in your loss and how I admire your bravery". –
"Breaking down would not bring Maggie back to us", said Mrs. Buckley sadly [15: 214].
In every way his life is much easier than it would have been in similar circumstances in any country [16:
124].
Модальні сполучення could + інфінітив та might + інфінітив мають найбільш широкі умови
функціонування. З одного боку, подібно до форм типу had been, вони можуть мати типові
сполучення з семантичними компонентами "умова" і "бажання"; з іншого боку, подібно до форм типу
should/would + інфінітив, вони можуть не мати типових зв’язків у контексті. Тому актуалізатором їх
значення як засобу вираження нереальності є як семантико-синтаксичне оточення, що характерне для
форм типу had been, так і наявність у контексті нереальної умови, необхідної для форм типу
should/would + інфінітив.
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We’re wishing we might go to Ireland with you… [17: 11].
… You know, he could have been a first class light composer if he had worked at it [12: 25].
When I think of it now, it seems like a dress. If only it could have gone on forever [10: 106].
Якщо для перфектних форм досліджуваних мовних одиниць і модальних сполучень з перфектним
інфінітивом, зазначені семантико-синтаксичні оточення є необхідною і достатньою умовою їх
"перемикання" у план нереальності (при наявності зазначених семантико-синтаксичних оточень їх
значення завжди виявляється як значення нереальності), для перемикання неперфектних форм і
модальних сполучень з простим інфінітивом вони необхідні, але недостатні. У цих же семантикосинтаксичних умовах може відбуватися нейтралізація неперфектних форм умовного способу,
модальних сполучень з простим інфінітивом і форм індикатива.
She said it would kill her mother if she had a scandal [18: 120].
Дійсно, ми не можемо сказати, чи виражають форми would kill та had нереальні дії, або вони
виражають дії реальні, що відносяться до майбутнього, тобто в цьому випадку чи побоюється мовець
реальних неприємностей або ж чогось уявного, неможливого в реальній дійсності або
малоймовірного.
Для цих форм і модальних сполучень релевантний другий фактор: часова віднесеність контексту.
Тут важливим є розмежування між контекстами теперішнього і минулого часу.
Під контекстом теперішнього часу ми розуміємо такий, в якому дія розгортається в період, що
містить момент мовлення. У контексті минулого часу дія розгортається в період, що передує моменту
мовлення і звичайно не містить момент мовлення. Зовнішніми показниками часової віднесеності
контексту служать часові дієслівні форми і лексичні засоби – прислівники часу today, yesterday,
словосполучення this year, last night та ін. Вони можуть міститись як у реченні, в якому вживаються
досліджувані дієслівні форми і сполучення, так і в сусідньому. Тому для визначення часової
віднесеності контексту в одних випадках достатній мікроконтекст, в інших необхідний аналіз
макроконтексту.
Для неперфектних форм типу should/would + простий інфінітив, was та модальних сполучень з
простим інфінітивом показовим є тільки контекст теперішнього часу. Тільки в контексті
теперішнього часу при такому семантико-синтаксичному оточенні їх значення завжди виявляється як
значення нереальності. У контексті минулого часу, як відомо, відбувається нейтралізація
неперфектних форм умовного способу і форм індикатива. Для порівняння наведемо два приклади:
… if you were charged with directing the foreign policy in this country you would start out on this thing
about the way I’m starting [17: 290].
I knew they would have to pass this military post if they did not make their way to the International H.Q.
in the Inner City [12: 16].
Форми типу should/would + простий інфінітив, were знаходяться тут у такому семантикосинтаксичному оточенні, в якому повинно було б однозначно виявитись їх значення як засобу
вираження нереальності; форми типу were вживаються в підрядному реченні, що містить
семантичний компонент "умова", а форми типу should/would + простий інфінітив вживаються в
реченні, що сполучається подібно до головного і підрядного. Проте в першому прикладі значення
форм were charged та would start, завдяки контексту теперішнього часу, однозначно виявляється як
значення нереальності. У другому прикладі через те, що форми would have to pass та did not make their
way вживаються в контексті минулого часу їх значення не зовсім зрозуміле – ми не можемо сказати,
виражають вони реальні або нереальні дії.
Таким чином, актуалізація значення досліджуваних мовних одиниць як засобів вираження
нереальності відбувається на синтаксичному рівні у певних семантико-синтаксичних контекстах.
Зведення ролі контексту до набору формальних структур, яке поширене в описах способу в
граматиках англійської мови, є недостатнім. Функціонування форм може характеризуватися в більш
загальному вигляді у термінах семантико-синтаксичного контексту.
Результати дослідження дозволяють сформулювати наступні висновки. Релевантними умовами
для комунікативної актуалізації значення досліджуваних мовних одиниць як засобів вираження
категоріях нереальності є: їх семантико-синтаксичне оточення і часова віднесеність контексту. Ці два
фактори не однаково істотні для різних форм досліджуваних мовних одиниць. Семантикосинтаксичне оточення однаково важливе як для неперфектних форм і модальних сполучень з простим
інфінітивом, так і для перфектних форм і модальних сполучень з перфектним інфінітивом. Для
кожної групи форм характерним є своє семантико-синтаксичне оточення: для форм типу had been,
were та модальних сполучень would + інфінітив, were + інфінітив істотною є наявність у контексті
синтаксичних компонентів "умови" і "бажання"; для форм типу should/would + інфінітив важливим є
наявність у контексті нереальної умови, що зумовлює нереальність дії, яка ним виражається; для
модальних сполучень сould + інфінітив релевантні обидва зазначені фактори. Часова віднесеність
контексту важлива тільки для неперфектних форм, як от should/would + інфінітив, were, та сполучень
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модальних дієслів з простим інфінітивом. Подальші спостереження над цими одиницями допоможуть
глибше і детальніше розібратися в характеристиках вираження "нереальності" в процесі комунікації.
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Коляда В.П. Контекстуальные особенности выражения категории нереальности.
В работе предлагаются результаты описания синтаксических способов выражения категории
нереальности, проводится анализ их функциональных характеристик в различных контекстах, а
также факторы актуализации рассматриваемого явления, наиболее важными среди которых
являются семантико-синтаксичское окружение и временная отнесенность контекста.
Kolyada V.P. The Conceptual Particulars of Expressing the Category of Unreality.
The work represents the results of describing syntactical methods of expressing category of unreality, their
functional characteristics in various contexts, and analysis is made of the factors of actualization of the
considered phenomenon, among which the most important are semantic-syntactical surrounding and tense
belonging of the context.
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ФАКУЛЬТАТИВНІ ПРИСЛІВНІ КОМПОНЕНТИ В РАКУРСІ ВЧЕННЯ
ПРО СИНТАКСИЧНУ ДЕРИВАЦІЮ
У статті розглядається механізм утворення факультативних прислівних компонентів у результаті
транспонування словосполучення у формально-граматичну структуру речення. Автором було
встановлено функціональне призначення факультативних прислівних компонентів, які, в залежності
від наміру письменника, можуть з’явитися в різних позиціях реченнєвої структури, а також
проведено їх рангову класифікацію.
Необхідність спеціального комплексного вивчення факультативних прислівних компонентів, яке б
враховувало їхню лінгвальну природу, визначену у словосполученні і збережену при транспонуванні
його у речення, спонукає до аналізу таких компонентів як особливих складників формальнограматичної структури речення.
Метою нашої статті є розгляд факультативних прислівних компонентів у ракурсі дериваційних
процесів граматичного рівня мови.
Проблема виділення факультативних прислівних компонентів тісно переплітається із складною
проблемою взаємозв’язку й розмежування основних синтаксичних одиниць – речення і
словосполучення – як центрального питання теорії синтаксису загалом.
Основні ідеї, покладені в основу теорії факультативних прислівних компонентів, мають свою
історію, в якій простежується неоднакове, а то й протилежне в своїй основі трактування
словосполучень щодо виявлення в них ознак суто синтаксичної природи (В.В. Виноградов,
О.С. Мельничук, М.М. Прокопович, Г.М. Удовиченко, Н.Ю. Шведова, П.С. Дудик).
Посилені акценти на номінативних ознаках словосполучення (В.В. Виноградов), ототожнення
власне-словосполучень і невласне-словосполучень (М.М. Прокопович, Л.В. Щерба, Г.М.Удовиченко),
розширення сфери одиниць-словосполучень (О.С. Мельничук) переорієнтували теорію про
словосполучення як синтаксичну одиницю.
Проаналізувавши праці, присвячені словосполученню, необхідно підкреслити, що в україністиці з
появою праць І.Р. Вихованця, К.Г. Городенської утвердився новий підхід до вивчення
словосполучення і речення. Так, І.Р. Вихованець наголошує: "Фундаментальне розрізнення речення і
словосполучення ґрунтується на тому, що формальним представником речення виступає присудок,
фундаментальним представником словосполучення – його означуваний (опорний) член, який завжди
здійснює зовнішні стосунки словосполучення з іншими структурними одиницями речення" [1: 27].
Розгляд словосполучень як мовних чи мовленнєвих побудов, похідних від речення, зумовив
значне поглиблення теорії закономірностей формально-граматичного членування простого речення
на основі теорії синтаксичної деривації. Основоположні ідеї цієї теорії закладено в працях
К.Г. Городенської [2; 3]. Стосовно умов утворення факультативних прислівних компонентів ми
виходимо з того, що кожний зразок словосполучення формується в структурі простого ускладненого
речення і є наслідком різних перетворень вихідного для них речення.
Саме з урахуванням різного роду дериваційних процесів мовного й мовленнєвого характеру ми
розглядаємо структуру й семантику факультативного прислівного компонента в кожному
конкретному мовленнєвому вияві і реченнєвому вжитку цього компонента.
Поділяючи думки І.Р. Вихованця на природу й типи словосполучень, розглядаємо утворення
факультативних прислівних компонентів на базі двох видів словосполучень: власне-словосполучень
(виконувати роботу, усмішка
примхлива, жити заможно) та невласне-словосполучень (за
термінологією І.Р. Вихованця) (поїзд на Київ, лист від брата, ключ від квартири).
Власне-словосполучення розглядаємо як синтаксичну конструкцію, що "відбиває зумовлені
системою мови можливості опорних повнозначних слів до поєднання з певними словоформами" [1:
29]. Невласне-словосполучення являють собою синтаксичні конструкції, що виникають при
конструюванні речення у межах тексту внаслідок згортання окремих компонентів. Такі
словосполучення виділяються на поверхневому рівні. Як і власне-словосполучення, вони складаються
з опорного слова та залежного слова, але суттєво відрізняються від перших умовами утворення,
залежністю елементів та характером синтаксичного зв’язку. Специфіка утворення невласнесловосполучень полягає в тому, що в них поєднання повнозначних слів не зумовлене внутрішніми
сполучувальними властивостями; вони творяться порівняно вільно, непередбачувано, за законами
поверхневого рівня мови. У таких словосполученнях, отже, елементи носять порівняно незалежний
характер поза реченням, оскільки вони функціонують у структурі власне-словосполучень інших
© Кухар Н.І., 2008
138

Н.І. Кухар. Факультативні прислівні компоненти в ракурсі вчення про синтаксичну деривацію

речень. Новоутворене речення з невласне-словосполученнями "поєднує" такі елементи за
внутрішніми закономірностями своєї реченнєвої сутності.
Обов’язковою умовою творення невласне-словосполучень є згортання окремих компонентів
речення і поєднання у новоутвореному реченні раніше непоєднуваних слів як елементів
словосполучення: книжка на столі ← книжка знаходиться (лежить) на столі (згорнутим є
присудковий компонент знаходиться); дебати після зборів ← дебати проходили (відбувалися, мали
місце) після зборів (згорнутим є присудковий компонент проходили (відбувалися, мали місце). У
реченнях-трансформах функціонують транспоновані в їхню структуру власне дієслівні
словосполучення знаходитися на столі, проходили (відбувалися) після зборів, у ролі опорних
компонентів яких вжиті релятивні дієслова (знаходитися де? проходили коли?). Обов’язково залежні
елементи цих словосполучень виражені прийменниково-іменниковими словоформами, які
закономірно сполучаються з відповідними дієсловами, утворюють разом з ними семантичні єдності,
компенсуючи в такий спосіб релятивність їхньої семантики.
У словосполученнях книжка на столі, дебати після зборів залежні компоненти на столі, після
зборів виявились приєднаними до іменникових слів книжка, дебати. Такі об’єднання слів у
словосполучення є вільними, не зумовленими структурно-семантичною природою опорних
іменникових компонентів. Отже, саме реченнєва природа таких словосполучень уможливлює
виділення їх в окремий тип – невласне-словосполучень.
Власне-словосполучення і невласне-словосполучення, маючи відмінну синтаксичну природу щодо
утворення, об’єднує спільна ознака у поверхневій структурі речення: як перші, так і другі,
розчленовуються на окремі компоненти, що входять у формально-граматичну структуру речення. Усі
дериваційні типи словосполучень транспонуються у реченнєву структуру, при цьому елементи
словосполучень отримують статус компонентів формально-граматичної структури речення,
зберігаючи семантико-синтаксичні відношення і зв’язки, що їх вони мали в словосполученні:
Холодними стежками блукає осінь в сумі по садах (В. Сосюра) – холодні стежки, блукає в сумі,
блукає по садах; Миколка зупинився біля старої сивої груші (М. Вінграновський) – зупинився біля
груші, груша стара, груша сива; Очерети із чорними свічками ідуть уздовж колишніх берегів
(Л. Костенко) – очерети із свічками, свічки чорні, колишні береги, ідуть уздовж берегів.
Утворення невласне-синтаксичних словосполучень, їхню глибинну природу, закономірності, що
супроводжують процеси мовотворення, К.Г. Городенська пояснює законами синтаксичної деривації
[2].
Процес синтаксичної деривації є широкомасштабним у системі української мови і спричиняє
суттєві зміни у теоретичному витлумаченні не лише категорійних частиномовних властивостей слів,
але й сприяє заглибленню у синтаксичні процеси, допомагає з позицій функціональної деривації
витлумачувати деякі особливості компонентного складу речення. Це стосується явища т. зв.
"ад’єктивної синтаксичної деривації", коли атрибутивну позицію заповнюють слова з некатегорійним
вираженням атрибутивних відношень. Детально досліджуючи це явище в українській мові,
К.Г. Городенська до таких слів відносить: а) безприйменникові і прийменниково-відмінкові форми
іменників (портфель учня, посуд з глини); б) інфінітивні та особові форми дієслова (завдання
вчитися); в) прислівники (дорога вдаль) [4:82].
Зазначені вище словоформи реалізують атрибутивну функцію лише в постпозитивному вживанні.
Це є специфічною властивістю східнослов’янських мов, української зокрема. До такого вживання в
приіменниковій позиції іменників, дієслів та прислівників спричиняє семантична компресія.
К.Г. Городенська переконливо доводить, що в мові для забезпечення адекватності відображення
позамовних ситуацій існує набагато більше мовних моделей, ніж цього потребує контекст. Саме цим
автор пояснює явище "семантичного ущільнення", "компресії " [4: 182].
Ми розглядаємо семантичну компресію як мовне явище, що полягає у згортанні мовних одиниць,
опущення яких не відбивається на змісті мовної конструкції. Так, наприклад, словосполученню
канікули у студентів властиве семантичне ущільнення, оскільки воно утворилося внаслідок
опущення присудка: Студенти мають канікули → канікули у студентів. Унаслідок міжкомпонентної
компресії відбулися зміни позиційного порядку: втрачена придієслівна позиція, що її заповнював
обов’язковий прислівний компонент мають канікули (мають що? – мають канікули), утворилося
нехарактерне для власне-словосполучення поєднання слів канікули у студентів. У невласнесинтаксичні позиції потрапляють: іменники: вікно кімнати (кімната має вікно), ручка дверей (двері
мають ручку), хата під соломою (хата покрита соломою), прислівники: ділянка поруч (ділянка
розташована поруч), вікно зліва (вікно знаходиться зліва).
Невласне-синтаксична позиція для відповідного компонента реченнєвої структури – це
новоутворена позиція. Згорнутий присудок порушив взаємозалежну координацію між підметом і
присудком, приприсудковий залежний компонент (Кімната має вікна) утворив разом із підметовим
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компонентом нове словосполучення (вікна кімнати). Такі словосполучення, як бачимо, є похідними,
вони дістали назву "невласне-словосполучень (вторинних, похідних словосполучень)" [4: 180].
Невласне-словосполучення від власне-словосполучень відрізняються насамперед способом
утворення. Вихідною базою їхнього утворення є речення. Наслідком позиційного перерозподілу
елементів (у реченні – формально-граматичних компонентів) є зміна характеру й сили підрядного
зв’язку між словами такого словосполучення. Саме такі сконденсовані, ущільнені конструкції є
синтаксичною базою утворення факультативних прислівних компонентів.
Інтегруючим структурним параметром необов’язкових прислівних компонентів є закритість
(семантична завершеність). Такий параметр об’єднує усі факультативні компоненти у будь-якій
синтаксичній позиції формально-граматичної структури речення, незалежно від можливого їхнього
внутрішнього членування чи відсутності останнього.
У реченнєвій структурі факультативні прислівні компоненти економно відтворюють компресовані
ситуації. Основне функціональне призначення факультативних прислівних компонентів вбачаємо в
їхній синтаксичній здатності компресувати зміст висловленого в межах цілісної реченнєвої
структури: Вересневе сонце непомітно зайшло за потріскані негусто хмари... (М. Стельмах). Речення
побудоване за схемою П+Пр (Сонце зайшло). Факультативний приіменниковий компонент вересневе
компресує додаткову ситуацію, що визначається атрибутом із додатковою темпоральною семантикою
(Сонце заходить у вересні); напівобов’язковий компонент за хмари конкретизує, уточнює дію (стан)
присудкового компонента зайшло; факультативний приіменниковий компонент потріскані компресує
ситуацію, пов’язану з іменниковою словоформою хмари, а факультативний придієприкметниковий
компонент негусто, у свою чергу, компресує ще одну ситуацію, що її здатне відтворювати дієслово
тріщати.
Така компресія ситуацій, відтворених відповідними мовними засобами (факультативними
прислівними компонентами), простежується в усіх позиціях реченнєвої структури:
- підметовій: В природі відчувається прозоре кришталеве затишшя перед першими осінніми
бурями (О. Донченко); За тобою завше будуть мандрувати очі материнські і ласкава мати
(В. Симоненко);
- присудковій: А за вікном носився вітер, скиглили дерева, тривожно кричали гудки
(М. Хвильовий); Шепоче вітер щось між вії квіткам, росою вмитим (В. Сосюра);
- обов’язкового прислівного компонента: Такого солодкого молока, як у тому курському селі, він
не смакував ніколи в житті (С. Чорнобривець); Стало сонце в зеніті, ясний день окриля
(М. Сингаївський);
- факультативного прислівного компонента: Заглядає в шибку казка сивими очима...
(В. Симоненко); Ліворуч заросла яскраво-зеленою травою галявина, по якій ганяють м’яча хлопчаки
(Валерій Шевчук)
- детермінанта: Вона здавалася зорею в свої шістнадцять літніх років (В. Сосюра); Через казку,
фантазію, гру, через неповторну дитячу творчість вірний шлях до серця дитини
(В. Сухомлинський); Зорі горіли хворобливо й у солодкій журі падали на поверхню (М. Хвильовий);
У великі вікна невпинно перлось сонце (М. Коцюбинський).
Структура поширених речень, у тому числі й речень ускладненої будови, нерідко об’єднує
багаточисельні прислівні компоненти. Такі компоненти, як обов’язкові, так і факультативні, можуть
бути об’єднані в групи, своєрідні блоки, обов’язковість чи факультативність яких детермінують
опорні слова залежно від властивих їм релятивних чи абсолютивних властивостей. При цьому в
межах утворених блоків виділяються конкретні компоненти, що виявляють подібні детермінації
властивості. Цю закономірність можна ілюструвати таким реченням: Собор здіймався вище й вище,
виростав із землі велетенською рожевою квіткою, позбавленою стебла, збунтованою проти всіх
відомих сил і стихій природи, проти людей, проти самого будівничого (П. Загребельний). Речення
моделює структура, до складу якої входять: підмет (П) (собор), однорідні присудки (ПР) (здіймався,
виростав), обов’язковий придієслівний компонент (ОК) (вище й вище), обов’язковий придієслівний
компонент (із землі) – Собор здіймався вище й вище, виростав із землі (П – Пр+ОК, Пр+ОК).
Придієслівний компонент у формі орудного іменника є факультативним компонентом, що, в свою
чергу, поширюється двома факультативними прикметниковими приіменниковими компонентами
(велетенською рожевою), утворюючи своєрідний блок поширювачів присудка (Пр+Фк+ФК).
Залежними від факультативного компонента квіткою є два факультативні компоненти, виражені
дієприкметниковими зворотами: позбавленою стебла і збунтованою проти всіх відомих сил і стихій
природи, проти людей, проти самого будівничого, елементи яких об’єднують у блоки дієприкметники
позбавленою і збунтованого, які, будучи словами релятивної семантики, поширюються обов’язковим
компонентом стебла та обов’язковими однорідними компонентами, вираженими прийменниковоіменниковими словоформами проти сил (стихій), проти людей, проти будівничого. Залежними від
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останніх є також факультативний приіменниковий компонент всіх відомих, обов’язковий компонент
природи та факультативний компонент самого.
Отже, розгалужену щодо наявності в ній прислівних компонентів структуру речення утворюють
здебільшого факультативні компоненти, переважно приіменникової залежності. Абсолютивність
семантики останніх спричиняє значне в кількісному плані наповнення структури факультативними
прислівними компонентами і в такий спосіб її інформативне розширення скоденсованими
семантичними структурами.
Враховуючи різнокомпонентну підпорядкованість необов’язкових прислівних компонентів у
реченні, їх можна об’єднати в дві групи. До першої групи відносимо компоненти, які поширюють
головні та залежні від головних обов’язкові компоненти (факультативні прислівні компоненти
вищого рангу). Другу групу утворює решта необов’язкових компонентів (факультативні прислівні
компоненти нижчого рангу).
Висновок. Усі дериваційні типи словосполучень транспонуються у реченнєву структуру, при
цьому опорне і залежне слово словосполучення отримує статус компонента формально-граматичної
структури речення. Неоднорідність синтаксичних зв’язків і відношень у власне-словосполученнях і
невласне-словосполученнях зумовлюють диференціацію властивостей компонентів синтаксичної
структури, які утворюються у результаті транспонування цих словосполучень у речення, і
уможливлюють типологію відповідних компонентів формально-граматичної структури речення.
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Кухар Н.И. Факультативные присловные компоненты в свете учения
о синтаксической деривации.
В статье рассматривается механизм образования факультативных присловных компонентов в
результате транспонирования словосочетания в формально-грамматическую структуру
предложения. Автором было установлено функциональное предназначение факультативных
присловных компонентов, которые, в зависимости от замысла писателя, могут появляться в разных
позициях речевой структуры, а также осуществлена их ранговая классификация.
Kuhar N.I. The Optional Word- dependent Components in the Light of Syntactic Derivation Study.
In the article the mechanism of optional word- dependent component formation is examined as a result of
transposition of combination of words in the formal grammatical structure of sentence. The author
established the functional destination of the optional word-dependent components, which, depending on the
writer’s idea, may emerge in different speech structure position. The classification based on their rank has
been also carried out.
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ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ СИНОНІМІВ
В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
Стаття присвячена висвітленню проблеми типологічних особливостей фразеологічної синонімії в
сучасних англійській та українській мовах. На базі фактичного матеріалу автори здійснили
компаративний аналіз фразеологічної синонімії і фразеологічної варіантності. Також було виділено
структурні та семантично характерні особливості фразеологічної синонімії в порівнюваних мовах.
Функціональне вивчення синонімічних відношень у сучасній українській та англійській мовах
показало динаміку їх варіантності як між окремими словами, так і між словами і фразеологічними
одиницями, між фразеологічними одиницями в цілому.
Фразеологічна синонімія має багато спільного з синонімією окремих слів: фразеологічні синоніми,
як синоніми-слова, позначаючи одне й те ж саме поняття, мають свої змістовні чи стилістичні
відтінки. Типи фразеологічних синонімів ідентифікуються з типами синонімів-слів. Однак
фразеологічна синонімія відрізняється від синонімії на лексичному рівні. Це пояснюється наявністю
суттєвих структурно-семантичних і семантико-стилістичних відмінностей між фразеологічними
виразами і словами. Синонімічними вважаються такі фразеологічні утворення, які характеризуються
спорідненістю фразеологічних значень, але відрізняються етимологічними образами та експресивноемоційними властивостями.
Мета нашої статті полягає в тому, щоб дослідити процес становлення ФО, їх походження, також
висвітлити проблему особливостей фразеологічної синонімії в англійській та українській мовах.
На нашу думку, без історико-етимологічного коментаря, неможливо встановити висхідне
мотивування ФО. О.М. Мелерович та В.М. Мокієнко вважали, що "пояснення виникнення ФО, їх
образного мотивування допоможе глибше вникнути в смисловий зміст ФО, наочно уявити різні грані
фразеологічного образу, оцінити зображальні можливості ФО" [1: 109].
Як зазначає М.П. Кочерган, наприкінці 50-х років XX ст. починає практикуватися системний
підхід до проблем структурно-семантичної організації фразеологізмів. Проблеми системності
пов’язані з вивченням явищ фразеологічної варіативності, синонімії, антонімії, полісемії та омонімії
[2: 152]. У цьому природа ФО дуже близька до природи слів. Синонімія, зокрема, є настільки
розповсюдженим явищем, що існують словники синонімів в англійській фразеології [3].
Н.М. Амосова, наприклад, розрізнює синонімічні ФО двох типів: 1) синонімічні ФО, які мають
однакову побудову і той самий лексичний склад, за винятком одного варіативного компонента;
2) синонімічні ФО, які мають в основі різні образи і відповідно побудовані різною лексикою [4: 126].
Більшість лінгвістів схиляється до думки, що ті фраземи, які Н.М. Амосова відносить до першої
групи, не є синонімами, а прикладами фразеологічної варіативності. На розмежуванні цих двох явищ
наголошує укладач словника синонімів англійських фразеологізмів Н.Л. Каменецкайте: "від
фразеологічних синонімів чітко відмежовуються лексико-структурні варіанти фразеологізмів, адже
між останніми немає ні семантичних, ні стилістичних відмінностей" [3: 4]. Автор словника визначає
синоніми як такі "фразеологізми, які, відповідаючи тій самій частині мови, мають хоч би одне
загальне значення поряд із розбіжностями або у відтінках цього загального значення, або в
стилістичному забарвленні" [3: 4].
Складність цієї проблеми, на думку П.О. Редіна, пов’язується з тим, "що фразеологізм варіюється
із значно більшим розмахом, ніж слово: до складу фразеологізму звичайно входить більша кількість
компонентів, і кожен з них (і, крім того, їх співвідношення) в принципі припускає варіанти" [5: 50].
Явище варіативності та синонімії також безпосередньо торкається проблеми формального та
семантичного варіювання фразеологізму. Синонімічні фразеологізми, маючи спільне значення,
побудовані на різній образній основі (семантична ознака) і не припускають заміни слів-компонентів у
своєму складі (формальна ознака).
Подібність у семантиці саме синонімічних ФО "ґрунтується на тому, що... вони належать до
одного денотата, по-різному називаючи його, тобто у них збігається предмет позначення, а не
поняття... Фразеологічні синоніми репрезентують різновид синонімії... за денотатом. Синоніми за
сигніфікатом є фразеологічними варіантами" [5: 50].
Варіюванню, як правило, підлягає план вираження. "План змісту повинен зберігатися, інакше ми
будемо мати справу не з фразеологічними варіантами, а з різними зворотами" [6: 26]. При розгляді
варіантів у сфері фразеології на зміст та форму звертає увагу і В.П. Жуков: "в явищі варіантності
© Сніцар І.В., Співачук В.О., 2008
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виявляється протиріччя між формою та змістом фразеологізму. Ідеально фразеологічне значення,
відпрацьоване і закріплене мовною традицією, повинно однозначно передаватися формою, але така
відповідність постійно порушується. Справа в тому, що значення фразеологізму має тенденцію
набувати різні форми вираження, і навпаки: одна і та ж фразеологічна форма прагне обслуговувати
різні мовні функції" [7: 103-104]. Ось як В.П. Жуков розкриває явище синонімії: "власне
фразеологічні синоніми слід відрізняти від фразеологізмів, охоплених явищем варіантності, від
семантично зближених фразеологічних зворотів і від фразеологізмів, що мають таке типове значення,
яке виявляється при різних словах вільного вжитку. Якщо заміна компонентів призводить до зміни
внутрішньої форми, то... виникають фразеологізми-синоніми, а не варіанти одного і того ж
фразеологізму" [7: 118].
Л.Г. Скрипник дає наступні визначення фразеологічних варіантів та синонімів: "фразеологічні
варіанти – це співіснуючі в мовній системі, утверджені традицією різновиди ФО, які мають те саме
значення, але різняться між собою одним чи кількома компонентами лексичного складу або певними
елементами граматичної структури" [8: 122].
Л.Г. Скрипник зазначає, що "фразеологічними синонімами вважаються ФО, які позначають той
самий предмет дійсності, виражають те саме поняття, відтіняючи різні сторони його, і при різній
внутрішній формі і неоднаковому лексичному складі мають однотипне категоріальне значення,
однакову семантичну сполучуваність зі словами оточення" [8: 212].
На перший погляд, такі визначення видаються чіткими та зрозумілими, і "поділ між
фразеологічними синонімами та варіантами може бути проведений за наявністю семантичної та
формальної ознак у варіюванні ФО. Однак через те, що фразеологічні варіанти та синоніми щільно
пов’язані в рамках парадигматичних угрупувань, існує певна дифузна зона перехідності між цими
явищами" [5: 51]. Існування подібної дифузної зони перехідності може призвести до перетворення
варіантів ФО в самостійні фразеологічні синоніми. Як правило, такий перехід буде відбуватися в
лексичних варіантах при взаємозаміні всіх слів-компонентів.
Синонімія фразеологізмів настільки поширене явище, що існують спроби класифікувати
фразеологізми-синоніми. М.Т. Демський виділяє такі групи ФО-синонімів: рівнозначні чи дублети;
семантичні або ідеографічні; стилістичні; експресивно-емоційні; семантико-стилістично-емоційні [9:
42].
Класифікація, запропонована О.В. Куніним, наближена до тої, що застосовується до слівсинонімів. Він виділяє ідеографічні синоніми, стилістичні та стилістико-ідеографічні [10: 109-110].
У межах фразеологічної синонімії та варіантності особливий акцент буде робитися на
взаємозамінюваних компонентах. О.В. Кунін поділяє взаємозамінювані компоненти на такі, які є
синонімами за межами даної фраземи. "Взаємозамінювані компоненти, які є ідеографічними
синонімами, що відносяться до одного стилістичного ряду, але відрізняються відтінками значень,
можуть виражати свої відмінності у складі ФО" [11: 4-5]. Це явище можна пояснити втратою даними
синонімами свого номінативного значення у складі ФО.
Фразеологізми, які вступають у синонімічні зв’язки, характеризуються градацією синонімічності.
Найвищою ступінню шкали характеризуються фразеологічні одиниці (ФО), значення яких співпадає і
які вільно замінюють одна одну в будь-якому контексті. Аналіз фактичних даних показує, що
однакова сполучуваність – явище досить рідкісне як на рівні лексичної, так і на рівні фразеологічної
синонімії. Значно частіше в синонімічному ряді можна виділити такий фразеологізм, який, не
порушуючи змістовних характеристик, замінює будь-який фразеологізм свого ряду, тоді як зворотна
заміна може бути відсутня. Подібні фразеологізми, які є домінантою синонімічного ряду,
характеризуються найбільш широкою сполучуваністю і семантичною місткістю. Так, у
синонімічному ряді покидати білий світ – покидати грішну землю – іти в далеку дорогу – іти з світу
– відправитися на той світ перераховані фразеологізми переважно вживаються із загальним
значенням "помирати". А у синонімічному ряді as black as a crow – as black as crow’s wing – as black
as a sloe, as ink, as coal, as ebony, as jet, as soot фразеологізми мають домінантне значення "дуже
чорний".
У результаті дослідження встановлено, що найбільш широкі лексико-фразеологічні зв’язки мають
фразеологізми покидати білий світ та as black as a crow, які при заміні будь-яких фразеологізмів
своїх синонімічних рядів, змісту контексту не змінюють і вживаються в домінантному значенні. Інші
фразеологізми цих синонімічних рядів мають значно вужчу сполучуваність.
Заміна одного фразеологічного синоніма іншим залежить: 1) від структурної організації; будови
фразеологізмів, які вступають у синонімічні відносини; 2) від міри семантичної близькості
фразеологічних зворотів; 3) від властивості фразеологізмів мати при собі однакове лексичне оточення
і вживатися в одній загальній конструкції; 4) від характеру співвідносності синонімічних
фразеологізмів з однією й тією ж частиною мови; 5) від стилістичної співвідносності синонімічних
зворотів і їх емоційного забарвлення.
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Враховуючи структурно-семантичний аспект дослідження фразеологічних синонімів (ФС),
необхідно виділити ФС – кореляти, одноструктурні ФС, різноструктурні ФС. Одноструктурні
характеризуються однаковою структурною схемою. Наприклад, фразеологізми не бачити білого
світу, не бачити вільної хвилини утворені за однією схемою "V + А + N gen" – в українській мові, а в
англійській мові фразеологізми а white crow, a black swan (щось рідкісне) мають таку схему: "D + А +
N".
На відміну від одноструктурних, для різноструктурних ФС характерна варіативність структурних
особливостей складових компонентів фразеологізму, наприклад: в українській мові – золотий лоб,
повний лоб, з головою, є лій в голові, голова варить, макітра розуму; в англійській мові blue coat –
blue – coat boy.
Одноструктурні фразеологізми легко замінюють один одного в синтаксичних позиціях, а
різноструктурні, навпаки, в одних синтаксичних конструкціях взаємозамінюються, а в інших
синтаксичних позиціях такої можливості не мають.
Більшість різноструктурних ФС перебувають у відносинах часткової взаємозаміни. Наприклад, у
реченні "Колись тут вирувало життя, тепер – ані рудої миші" фразеологізм ані рудої миші можна
вільно замінити фразеологізмами ані душі, ані лялечки. І як приклад з англійської мови: "George
suggested meat and fruit pies, cold meat, tomatoes and green stuff".
Необхідно зауважити, що вживання ФС в обох мовах в лексично подібних контекстах у першу
чергу залежить від семантичної близькості фразеологізмів, а не від їх конструктивних якостей. ФС,
які можуть заміняти один одного в певних контекстах, утворюють зону загальної сполучуваності і,
навпаки, фразеологізми, взаємозаміна яких неможлива, характеризуються індивідуальною
сполучуваністю.
Не можна вважати синонімами такі мовні одиниці, власні значення яких важко чи зовсім
неможливо встановити. Порівняємо фразеологізми як мідному казанкові, аж синій, темними
фарбами, як з білої гарячки (укр.), white feather, green light (англ.). Зміст цих фразеологізмів може
бути лише приблизно переданий словами і словосполученнями з підсилювальним значенням.
Поняття, які виражені відповідними словами і словосполученнями (ідентифікаторами), надто широкі,
фразеологічно необмежені і позбавлені негативного експресивного відтінку. А подані фразеологізми
мають "лише фразовий зміст", який не походить від слів-конкретизаторів. Семантична неточність цих
фразеологізмів зникає в сполученні з словами-провідниками: служити, як мідному казанкові; бідний,
аж синій; малювати темними фарбами; говорити як з білої гарячки (укр.); to show the white feather, to
give the green light (англ.).
Слід також проводити межу між фразеологічною синонімією та лексичною варіантністю. Якщо
при заміні одного компонента іншим змінюється внутрішня форма (наприклад: до зелених віників і до
нових віників, до сивої коси і до білого волосу, у рожевих фарбах, і у рожевому світлі; as black as hell i
as black as night, as green as gooseberry і as green as a grass, green horn і a green hand, то в подібних
випадках виникають ФС, а не варіанти однієї й тієї ж фразеологічної одиниці; і, навпаки, якщо заміна
компонентів не порушує семантичної єдності фразеологізму і в той же час не призводить до зміни
образної уяви (внутрішньої форми), то в таких випадках спостерігаємо варіантність фразеологізму
(наприклад: мідний лоб і мідяне чоло, мов чорна хмара і мов чорна туча, дивитись крізь рожеві
окуляри і дивитись крізь рожеві скельця; to beat one black і to pinch smth black and blue, red rag і red
rag to a bull, red coat і red-coated gentry). Явище варіантності властиве переважно таким
фразеологізмам, до складу яких входять компоненти, що перебувають між собою у відношенні
синонімії: світ білий закрився (замкнувся); to beach (to pinch) black and blue. Слова вільного вжитку
закрився – замкнувся і to beach – to pinch є семантично подібними, належать до однієї і тієї ж частини
мови і є лексичними синонімами.
В обох аналізованих мовах, як зазначалось, існують різні варіантні фразеологічні ряди. Все
залежить від характеру видозміни компонентів фразеологізму. Так, фонетична і морфологічна
видозміна компонентів не призводить до зміни значення фразеологізму. До цього призводить
словотворча і особливо лексична варіантність компонентів.
Більш помітна різниця між фразеологічними варіантами у варіантному ряді спостерігається при
лексичній заміні одного чи декількох компонентів. Справа в тому, що ті компоненти, які мають в
основі слова з різним лексичним значенням, частіше варіюються (наприклад: говорити, як з білої
гарячки; і базікати як з білої гарячки: green stuff green meat. Тут спостерігається реальний перехід
варіантності в синонімію.
Варіантність – це досить комплексна і багатоаспектна організація фразеологізмів, яка включає в
себе набір формальних і змістовних характеристик.
В один синонімічний ряд об’єднуються фразеологізми з максимально близьким значенням. До
складу того чи іншого синонімічного ряду не входять семантично співвідносні, наближені
фразеологізми, які, у свою чергу, можуть утворювати самостійне синонімічне гніздо. Наприклад,
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фразеологізми пройшов (крізь) вогонь, воду і мідні труби, пройшов Крим і Рим (і мідні труби)
об’єднуються в один синонімічний ряд, а співвідносні по змісту фразеологізми стріляна птиця,
пройти (крізь) огонь і воду (і мідні труби); пройти і мідні труби і чортові зуби; пройти крізь сито і
решето – у другий. Між цими співвідносними синонімічними рядами можна виявити риси подібності
і відмінності. І в тому, і в іншому синонімічному ряді фразеологізми виступають з оцінним
значенням. Ці фразеологізми характеризують людей, які побували в різних життєвих ситуаціях і
внаслідок цього набули великого досвіду в чомусь. Але вони різняться лексико-граматичним,
категоріальним відношенням: фразеологізми пройшов (крізь) вогонь, воду і мідні труби, пройшов
Крим і Рим мають процесуальне значення і співвідносяться з класом дієслів, а фразеологізми стріляна
птиця і тертий калач мають лексико-граматичне значення предметності і співвідносяться з
іменниками.
Попри це, всі ці відмінності зникають і перекриваються семантичною близькістю протиставних
зворотів, внаслідок чого вони і сприймаються як синоніми.
Отже, синонімія фразеологічних одиниць як в англійській, так і в українській мовах знаходиться у
суттєвому зв’язку з їх багатозначністю. Між варіантністю і синонімією лежить зона перехідності,
куди відносяться рівнозначні фразеологізми, у складі яких варіюючі компоненти наближаються до
слів, об’єднаних в одне семантичне поле за родовими чи асоціативними ознаками.
Усі структурні заміни фразеологічних виразів, поява чисельної кількості різних синонімічних
варіантів надають мовам експресії, певного емоційного забарвлення та стилістичної виразності.
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Спивачук В.А., Сницар И.В. Типологические особенности фразеологических синонимов
в английском и украинском языках.
Статья посвящена освещению проблемы фразеологической синонимии в современных английском и
украинском языках. На базе фактического материала авторы статьи осуществили компаративный
анализ фразеологической синонимии и фразеологической вариантности. Также были выделены
структурные и семантически характерные особенности фразеологической синонимии в
сравниваемых языках.
Spivachuk V.O., Snitsar I.V. Typological Peculiarities of Phraseological Synonyms in the English
and Ukrainian Languages.
The paper presents the problem of typological peculiarities of phraseological synonyms in the present-day
English and Ukrainian languages. On the basis of the factual material comparative analysis of
phraseological synonyms and phraseological variants has been carried out. The structural and semantic
characteristic features of phraseological synonyms typical of the languages in question have been traced.
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ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИТУВАННЯ СЕНТЕНЦІЙ
Стаття присвячена дослідженню функціональних характеристик цитації сентенцій у тексті та
вивченню специфіки їх текстового адаптування. Особливу увагу звернено на феномен
контекстуального перетворення сентенції. Зазначається, що своєрідна мовленнєво-естетична
організація сентенції робить це явище надзвичайно актуальним з точки зору сучасної науковолінгвістичної парадигми.
У теорії лінгвістики тексту, яка на сучасному етапі інтенсивно розроблює питання співвідношення
тексту і культури, культурно-історичної мотивації сучасних текстів, одне з провідних місць посідає
дослідження специфіки категорії інтертексту, і зокрема, одного з її проявів – цитації, основний
напрям у дослідженні якої спирається на уявлення про неї як про прагматично організоване явище,
що виявляє відмінні для різних типів текстів мовні тенденції виразу. Одна й та ж сама цитата як
елемент цілого текстового масиву з різних точок зору і у відведених для її реалізації типах викладу
може відтворювати різні за своєю прагматикою ідейні величини. Крім того, потрібно брати до уваги,
що актуалізація певної інтертекстової одиниці, зокрема цитати, у першу чергу повинна пов’язуватись
із визначенням її ролі у структурі образів, що нею створюються або відтворюються [1; 2; 3], які
знайомі більшості представників лінгвокультурної спільноти, зберігаються в колективній пам’яті цієї
спільноти і регулярно актуалізуються в їх мовленні [2: 9].
Існує протиріччя між широким вживанням цитати і майже повною науковою недослідженістю
причин, що зумовлюють це явище. Цієї проблеми торкалися вчені, але здебільшого розглядали її в
колі інших, більш широких лінгвістичних пошуків [3; 4; 5]. Ми маємо на меті визначити основні
специфічні характеристики функціонування цитати в тексті. У пропонованій статті обмежимось
аналізом цитати на прикладі авторського (класичного) афоризму або сентенції, як найбільш
поширеного виду цитування.
Велика смислова і естетична насиченість сентенції, органічно притаманна їй здатність "стискати
думки", дозволяє їй стати найбільш економним і компактним способом збереження і передавання
інформації. Сентенція, що виникла на підставі пережитого досвіду, вдало втілила пережите в
лаконічній і оригінальній словесній формі, набуває характеру своєрідної логіко-естетичної моделі
щодо різних життєвих ситуацій. В основі цього явища знаходиться сума принципів, що визначається
як "естетика тотожності". Її гносеологічна природа полягає в тому, що різноманітні явища життя
пізнаються шляхом прирівнювання їх до певних логічних моделей. При цьому митець свідомо
відкидає як неістотне все, що складає індивідуальну своєрідність явищ, в основі яких лежить
мистецтво ототожнювання [6].
Явище, що позначається в естетиці тотожності як логіко-естетична модель, відоме в мовознавстві
та історії літератури давно. Зазначаючи величезну роль новаторства, творчих відкриттів у словесному
мистецтві, вчені не применшували значення традиційних і сталих форм. У цьому сенсі цікавою є
думка дослідників, які надають особливого значення в мові "загальним місцям", "топосам" тобто
традиційному і сталому. А.А. Потебня називав такі сталі форми "згущенням думки" або
"згуртованими образами". Їх "вічність", на його думку, випливає з того, що вони "настолько
освобождены от всякой случайности и настолько связаны между собою, что с трудом поддаются
изменениям… Эти сплоченные образы способны, по первому требованию, стать общей схемой
спутанных явлений жизни и служить их объяснением" [7: 47]. Байка, говорить Лессінг є "низведение
нравственного положення к частному случаю" [8: 50]. Ця теза слушна не тільки по відношенню до
байки, але й до будь-якої "загальної схеми". Оцінюючи літературні канони середньовіччя
Д.С. Лихачов зазначав, що сама по собі система канонів може бути корисним фактором мистецтва,
що полегшує пізнання дійсності. Прагнення до встановлення літературних канонів відповідає
прагненню людини до систематизації свого пізнання, що полегшує сприйняття узагальненням, до
економії творчості. "Канон – знак, канон – сигнал, вызывающий известные чувства и представления"
[6: 143].
З точки зору загальної теорії канонів сентенція постає як один із видів "естетичних знаків" [2], що
традиційно позначають сталі відносини, уявлення. Заміняючи певну життєву ситуацію, або
комплексне уявлення того або іншого роду емоцій, ідей, естетичні знаки здійснюють активну
соціальну функцію [2: 29] дозволяючи "замещать массу разнообразных мыслей относительно
небольшими умственными величинами" [5: 97]. Основою функціонування сентенції як естетичного
знаку є її сталість, відтворюваність.
© Тхор Н.М., 2008
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"Человек так устроен, что может судить о внутренних своих процессах не иначе, как тем пли
другим способом обнаружив эти процессы во вне, положив, представив их перед собой... В языке
человек объективирует свою мысль и, благодаря этому, имеет возможность задерживать перед собою
и подвергать обработке эту мысль" [7: 46]. Сентенція – це саме та "загальна схема" ("згущена думка",
естетичний знак, логіко-естетична модель), яка дозволяє людині зіставити свій індивідуальний
конкретний досвід з загальнолюдським, загальнопережитим, і на підставі цього зіставлення зробити
важливий для себе висновок. Індивідуальна своєрідність, неістотна при створенні логіко-естетичної
моделі сентенції, відіграє певну роль щодо особи персонажа, який цитує дану сентенцію.
Загальнолюдський досвід, що міститься в логіко-естетичній моделі сентенції, збігається з
індивідуальним, особисто пережитим і відчутим. У цьому випадку сентенція цитується як вагомий
додатковий аргумент до власних міркувань персонажа, як безперечний доках слушності ідеї, яка ним
розвивається. Такою, наприклад, є роль сентенції з "Опыта о критике" А. Попа, що цитується одним з
персонажів п’єси Б. Шоу.
It is only the half-truths that are dangerous. Ignorant faddists pick up some superficial information about
germs; and they write to the papers and try to discredit science. They dupe and mislead many honest and
worthy people. But science has a perfect answer to them on every point.
A little learning is a dangerous thing;
Drink deep; or taste not the Pierian spring.
I mean no disrespect to your generation, Sir Patrick: some of you old stagers did marvels through sheer
professional intuition and clinical experience; but when I think of the average men of your day, ignorantly
bleeding and cupping and purging, and scattering germs over their patients from their clothes and
instruments, and contrast all that with the scientific certainty and simplicity of my treatment of the little
prince the other day, I cant help being proud of my own generation: the men who were trained on the germ
theory, the veterans of the great struggle over Evolution in the seventies. We may have our faults; but at least
we are men of science. That is why I am taking up your treatment, Ridgeon, and pushing it. It's scientific [9:
198].
Проаналізуємо наведений уривок, приділяючи особливу увагу логіко-естетичній моделі сентенції
як "загальної схеми" семантичного наповнення тексту.
Сентенція становить контамінацію двох логіко-семантичних інваріантів: 1) імплікації: "A little
learning is a dangerous things", model Px → Py (якщо об’єкт Р – 'learning' має властивість "x" – 'to be
little', то він має і властивість "у" – 'to be dangerous') та 2) контропозиції: P: P (to drink deep
протиставляється to taste not).
Перша частина сентенції має пряме вмотивування загального значення і приймається буквально:
‘недостатня освіченість – річ небезпечна’ ("A little learning is a dangerous things"). Друга частина –
метафорична, і для її дешифрування потрібен певний тезаурус. Ключ до розуміння – образ
Піепрійського джерела, з якого, згідно з легендою, тече вода мудрості, пізнання. Ця сентенція – ніби
образна ілюстрація до прямої тези, що проголошується в першій частині: "пий вдосталь, або не пий
взагалі з джерела знань, оскільки недостатня освіченість – річ небезпечна".
Простежимо за процесом іррадіації основної смислової і естетичної інформації, що міститься в
сентенції, на даний відрізок часу. Перша половина першої частини: "A little learning" об’єднує такі
лексеми з загальною негативно-оцінною характеристикою компонентів як: "half-truths, ignorant
faddists, superficial information". Напівправда, неосвічені диваки, поверхова інформація – все це
результат "недостатньої освіченості", яка загрожує небезпекою. Небезпека ж (a dangerous thing)
полягає у здатності невігласів to mislead, to discredit, to dupe. Ключове слово сентенції – dangerous в
інтеративній формі вміщене в мову персонажа:: "It is only half-truths that are dangerous". Як порада
превентивного засобу від небезпеки невігластва звучить друга сентенція: "Drink deep; or taste not the
Pierian spring". Цей "згуртований образ" розшифровується за допомогою цілої серії лексем з
позитивною оцінкою, що протиставляється оцінці "неосвічених диваків": old stagers, did marvels
through, sheer professional institution, clinic experience, scientific certainty and simplicity, the veterans of
the great struggle over Evolution, men of science, и нарешті, заключна оцінка: "It is scientific".
Таким чином, стара істина, що міститься в сентенції А. Попа, знадобилась персонажу п’єси
Б. Шоу для акумуляції власної ідеї, для більш вагомої її аргументації. При цьому поряд з основними
стилістичними функціями сентенції – оцінно-характеристичною та переконання – виникає і успішно
реалізується додаткова функція: суб’єктивно-пізнавальна, що іррадує на сприйняття всього відрізку
тексту. У цьому плані доречно згадати і про надання переваги таким майстром слова, як А. Блок,
"традиційним, навіть стертим істинам" ("ходячим істинам"), оскільки "в них хранится старая
эмоциональность; слегка подновлённая, она сильнее и глубже, чем эмоциональность нового образа,
ибо новизна отвлекает от эмоциональности в сторону предметности" [4: 17].
Іншим випадком реалізації суб’єктивно-пізнавальної функції сентенції є прецедент розбіжності
загально життєвого досвіду, на підставі якого створена цитована персонажем сентенція і його
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власного, індивідуального, неодноразово пережитого. У цьому випадку роль сентенції як логікоестетичної моделі зводиться до того, що вона служить зразком помилки, контраст з якою підкреслює
оригінальність висловленого далі судження автора. Спираючись на цитовану сентенцію як на тезу,
автор (або його персонаж) доповнює цитату своєю, створеною в результаті критичних міркувань,
оцінкою. Так, Бернард Шоу вкладає у вуста свого героя вислів Ларошфуко, який заперечує існування
щасливих шлюбів:
- Happy!.. YOUR marriage! You think that! You believe that!
I know it, my lad. La Rochefoucauld said that there are convenient marriages, but no delightful ones. My
dear lad: in a happy marriage like ours, there is something very sacred in the return of the wife to her home.
Candida thought I would rather not have you here; but she was wrong. I'm very fond of you, my boy, and I
should like you to see for yourself what a happy thing it is to be married as I am. [9: 87].
Відштовхуючись від відомого вислову, герой п’єси Б. Шоу наводить свої докази, які дозволяють
йому розвинути власну концепцію, викласти її переконливо і оригінально для того, щоб заспокоїти в
першу чергу себе і радуватись поверненню дружини. Стилістична функція переконання, що властива
сентенції, у таких випадках відсувається на задній план, висуваючи вперед функцію суб’єктивнопізнавальної оцінки.
Нерідкими є випадки, коли сентенція-теза не наводиться автором у тексті, але припускається
імпліцитно, алюзивно. У цій функції автор розраховує на накопичений тезаурус читача, його
ерудицію, "фонове знання", оскільки залишаючись невпізнаною, алюзивна сентенція втрачає свій
стилістичний ефект майже повністю. Як ілюстрацію наведемо уривок з повісті Ірвіна Шоу "Вечір у
Візантії":
"Pablo Picasso came in with a party of five, and the handsome woman who owned the restaurant fussed
him into a table along the opposite wall. Craig looked at him at once…
Later, the proprietress came over to his table. "You know who that is, don’t you?" she asked in a low
voice. "Of course". "They don’t recognize him," she said. "Art is long", said, "and recognition is fleeting"
[10: 18].
Стилістичний ефект напівжартівливої, на перший погляд, репліки героя, досягається миттєвим
розпізнанням "прихованої" глибокої думки Гіппократа: "Art is long, and life is short" замість
гіппократовського "життя коротке" – "визнання скороминуще".
Незважаючи на зроблене перефразування розпізнання класичної сентенції підготованим читачем
відбувається миттєво. Цьому сприяє ідентичність синтаксичної рівноваги, ідентичність логікосеміотичних інваріантів контр позиції, семантична еквівалентність зіставлення за контрастом, повтор
однієї з частин вислову. При цьому "уточнення" класичного вислову, заміна "життя" "визнанням"
набуває символічного змісту по мірі подальшого розвитку сюжету, який закінчується несподівано
трагічною розв’язкою – смертю колись знаменитого кінодіяча напередодні нового сплеску слави. Так
збігаються обидва плани: Life (recognition) is short (fleeting) – Art is long.
Підводячи підсумок, можна зазначити, що контекст твору створює найбільш сприятливі умови не
тільки для виникнення несподіваних оригінальних сентенцій "ad hoc", але й для закріплення
відтворення в інших місцях тексту, для "виходу на орбіту мови". Кожна сентенція, проголошуючи
одну з логіко-естетичних моделей взаємовідносин Людини з оточуючим її світом, становить собою
найбільш економний і компактний спосіб збереження і передачі інформації. Виходячи із визначення
стилю як "способа образного освоения жизни, способа убеждать и увлекать читателя" [9: 214],
потрібно зазначити, що цитування взагалі і сентенція зокрема, посідають важливе місце в системі
реалізації стилістичних засобів і прийомів мови.
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Тхор Н.М. Основные характеристики цитирования сентенций.
Статья посвящена исследованию функциональных характеристик цитации сентенций в тексте и
изучению специфики её текстовой адаптации. Особое внимание уделяется рассмотрению феномена
контекстуальной трансформации сентенции. Автор указывает на то, что своеобразная
лингвоэстетическая организация делает данное явление необыкновенно актуальным с позиций
современной научно-лингвистической парадигмы.
Thor N.M. Principal Characteristic of Quoting Maxims.
This article considers the functional features of quoting maxims in a text and highlights the specificity of its
textual adaptation. Special attention is paid to the study of contextual maxim transformation phenomenon.
The author points it out, that in view of the peculiar linguistic-aesthetic organization of the phenomenon, it
turns out to be topical as taken within the context of the contemporary linguistic paradigm.
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КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНО-ДИСКУРСИВНИЙ
ПІДХОДИ У ЛІНГВІСТИЦІ
Статтю присвячено розгляду взаємозв'язків комунікативно-прагматичного та комунікативнодискурсивного підходів. Надано короткий огляд базових понять дискурсології, систематизовано
проблемні для прагмалінгвістики положення, намічено шляхи розв'язання наявних проблем з опорою
на переосмислення поняття функції.
Розвиток мовознавства йде еволюційним шляхом, що зумовлює а к т у а л ь н і с т ь розробки
нових підходів, які демонструють спадковість лінгвістичної думки.
Такі підходи значною мірою зумовлені природою об'єкту дослідження, зокрема, наш об'єкт –
вербалізований конфлікт є одним із видів конфлікту – феномену, який у міжпредметних
(конфліктологічних) студіях визначено як конструкт свідомості та комунікативну практику індивіда
[1; 2; 3]. Суть досліджуваного об'єкту кореспондує і з поняттям дискурсу – процесу та результату
мисленнєво-мовленнєвої соціально-значимої інтерактивної діяльності у сукупності її вербальних та
позавербальних складників [4; 5; 6 та ін.]. Це розуміння дискурсу спирається на інтеракційну модель
комунікації [7: 398-405], дозволяє вивчати мовленнєву взаємодію як сукупність актів
міжособистісного спілкування [8: 51] та трактувати вербалізований конфлікт як конфліктний
дискурс. У межах дискурсивної парадигми наукова думка переорієнтується "на конвергентний
розгляд когнітивних і комунікативних аспектів мовленнєвої діяльності" [9: 85]; що "дозволяє
органічно поєднати акти когніції із актами комунікації" [10: 188]. Причому, таке поєднання не
виключає, а передбачає домінування одного з напрямків, "дискурс можливо досліджувати у різних
аспектах: прагматично-ситуативному, ментальному та ін." [11: 87]; для дискурсивних розвідок
характерно фокусування уваги на комплексі проблем мова і мислення / свідомість / знання, які
являють собою предмет когнітивноорієнтованих студій, або ж на комплексі проблем мова як засіб /
інструмент комунікації в соціокультурному континіумі, котрі становлять предмет комунікативнодискурсивного аналізу [12: 17]. Оскільки, як про те свідчать набутки конфліктологічного досвіду,
системотворча роль у конфлікті належить функції – дисгармонізації міжособистісних стосунків
комунікантів [13: 95; 14; 15: 42], уважаємо за доцільне вивчати конфліктний дискурс під кутом зору
комунікативно-орієнтованого аналізу і з метою розкриття сутності міжособистісної функції мови –
здатності актуалізованих мовних знаків встановлювати / підтримувати стосунки учасників
спілкування. Це викликає потребу систематизації досвіду комунікативних лінгвістичних теорій як
передумов формування комунікативно-дискурсивного підходу, що є м е т о ю цієї статті.
Аналіз наявних концепцій з позицій дискурсології потребує передусім уточнення її засадних
принципів і базових понять, розглядуваних у термінах комунікативного підходу.
Сучасне переосмислення поняття "дискурс", що сформувало новий напрям мовознавчого аналізу,
відбулося значною мірою завдяки опорі на принципово якісно відмінні від попередніх методологічні
засади, які у філософському аспекті спираються на теорію динамічного хаосу. Це знаменує перехід до
діяльнісного, синергетичного стилю мислення. Синергетика, що сьогодні має статус метанауки й
відіграє роль комунікатора для різних наукових дисциплін [16: 10], "виросла на ґрунті історичних
стилів наукового мислення, що їй передують – детерміністичного й імовірносного – і несе в собі
елементи і того і іншого; синергетичний стиль мислення являє собою своєрідний синтез позитивних
елементів детерміністичної та імовірносної картин світу" [17: 35].
У лінгвістиці нові методологічні орієнтири слугують утвердженню антропоцентризму, зсуву
фокусу уваги із об'єкта реальності на суб'єкта – активного творця реальності – "свідомість суб'єкта
спрямована не безпосередньо на певний фрагмент дійсності, а на себе самого в процесі
спостереження за ним" [18: 9].
Провідна роль функції, її емерджентність у складних системах, принцип опису "зверху-униз" [19:
75; 20: 25; 21: 12] дозволяє підійти до вивчення мовленнєвої взаємодії не як до речі, що існує, а як до
процесу та результату створення реальності, керованих цільовою настановою; до вивчення її
загальних закономірностей, опис яких спирається на тенденції, що знаходять прояв у комплексах
"патернів відношень та інтеракції" [22: 14].
У теоретичному сенсі переосмислення поняття дискурсу значною мірою завдячує
переосмисленню поняття контексту. Наявні концепції дискурсивного контексту [23; 24 та ін.],
пропонують різні, але не взаємовиключні погляди на його природу, що дає підстави стверджувати: у
термінах дискурсивної парадигми контекст постає як родове поняття, що охоплює різні види; як те
нелінійне середовище, де мовленнєвий твір функціонує як система, адаптуючись до зовнішніх
© Фролова І.Є., 2008
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чинників та, водночас, активно впливаючи на формування цих чинників середовища. Включаючи усі
релевантні комунікативні складники, дискурсивний контекст являє собою не їхнє механічне
"віддзеркалення", а суб'єктивну феноменологічну конструкцію, що визначає його як
мисленнєвокомунікативний контекст.
Враховуючи, що у комунікативно-орієнтованому аналізі традиційно акцентуються усі ті фактори,
котрі пов'язані із формуванням комунікативної мети й її реалізацією, у структурі контексту виділяють
загально-контекстні та контекстно-ситуаційні чинники: "знання про світ узагалі та конкретну
ситуацію, в якій відбувається спілкування" [25: 237] (див. також [26: 38-39]).
Поділяючи ці думки, уточнимо, що до загально-контекстних зараховуємо такі фактори, що є
відносно сталими і формують загальний фон спілкування.
До контекстно-ситуаційних чинників відносимо мінливі умови комунікації – різноманітні
конфігурації, утворювані усіма обставинами спілкування в його окремий конкретний момент.
Ключове для комунікативно-орієнтованого аналізу поняття комунікативної ситуації трактуємо як
єдність об'єктивного й суб'єктивного, вербального та позавербального планів; складне поєднання
ментальної репрезентації фрагменту світу та його мовної об'єктивації. Важливість поняття
комунікативної ситуації для аналізу дискурсу визначається тим, що "саме в останній період став
очевидним факт існування типових комунікативних ситуацій, що дозволяє представити різновиди
дискурсу та набори комунікативних ситуацій, які з ними співвіднесені як комунікативний континіум"
[27: 27].
Це дає підстави трактувати вербальний план дискурсу як масив мовних об'єктивацій певного
типового образу ситуації, поданих текстами, їхніми фрагментами або уривками [28: 29].
Вивчення конфліктного дискурсу з точки зору здатності мови / використання мови до виконання
певного функціонального призначення становить предмет комунікативно-дискурсивного аналізу, що
його розуміємо як дослідження організації ментального та вербального планів соціокультурної
діяльності індивіда, керованої певною комунікативною цільовою настановою.
Витоками цього підходу мовознавчих розвідок уважаємо прагмалінгвістику, що згідно класичного
визначення Ч. Морриса, виходить із системи координат "знак – відношення – людина", являє собою
комунікативний напрям функціональних студій й охоплює цілу низку різних підходів до вивчення
комунікативних властивостей мови.
Систематизуючи чисельні й багатоманітні прагматичні концепції, М.М. Полюжин визначає
прагматику як лінгвістичну дисципліну, в центрі уваги якої "лежить вибір, розподіл і сполучення,
тобто організація засобів для передавання змісту тексту, а також намагання домогтися мети
висловлювання у конкретній ситуації"; що дозволяє "залежно від мети дослідження виводити на
перший план будь-яке з трьох базових понять прагматики: значення, контекст, комунікація" [29: 9].
Відгалуженням прагмалінгвістичної теорії є теорія мовленнєвих актів (МА), започаткована у працях
Дж. Остіна та Дж. Серля й детальніше розроблена у розвідках їхніх послідовників, з-поміж яких
чильне місце посідають концепції вітчизняних мовознавців-германістів.
Досвід прагмалінгвістичного аналізу активно залучається іншими комунікативно орієнтованими
галузями мовознавчого знання – лінгвістикою тексту, аналізом діалогу (розмови) тощо, що дозволяє
стверджувати про прагматичну орієнтацію лінгвістичного знання. Водночас, демонструючи значний
адаптивний потенціал, прагмалінгвістика активно інтегрує набутки соціолінгвістики, когнітивної
лінгвістики тощо (див. детально у [30]) й розширює традиційні обриси своїх студій.
Прагмалінгвістичні теорії і концепції складають підґрунтя дискурсивних досліджень, оскільки
дискурс являє собою цілеспрямовану діяльність [31: 136], а цілеспрямованість комунікації
розглядається як її прагматичний аспект [22: 12; 32: 6 та ін.].
Дискурс асоціюється з усіма способами втілення прагматичної мети мовця [33: 137]; дискурсивні
практики являють собою комунікативно-прагматичні зразки мовлення [34: 18], іллокутивний аспект
виступає основним конституювальним параметром спілкування [35: 120]. Мовленнєвою діяльністю
людини керують мотиви та цілі; вони охоплюють мовленнєві та немовленнєві [36: 36-37; 37 та ін.],
усвідомлювані або підсвідомі [38: 73] головними є ті, що ініціюють комунікативний процес, бо саме
вони визначають тип мовленнєвої поведінки [39: 59].
Але прагматика дискурсу має іншу і принципово відмінну природу, це прагматика
міжособистісної взаємодії [22; 32 та ін.]; вона "виявляється у сфері взаємовідносин людей, які беруть
участь у комунікації" і є "цілеспрямованим використанням мовних засобів для формування суспільної
думки" [40: 169]. Якщо у фокусі прагматичного аналізу є "більшою мірою ті значення, котрі
комуніканти вкладають у свої висловлювання, ніж значення слів або висловлювань самих по собі"
[41: 3], то у комунікативно-дискурсивному аналізі акцентуються смисли, що конструюються
комунікантами: у дискурсі "продукуються й конструюються смисли, соціальні інститути і культурні
схеми, система цінностей, формуються людські спільноти та соціальні аспекти особистостей" [42:
137]. За такого підходу відбувається перенесення центру ваги з аналізу комунікації у термінах
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інформаційно-кодової та інферанційної моделі, на яких засновані концепції Дж. Остіна, Дж. Серля та
Г.П. Грайса, на дослідження спілкування з позицій інтеракційної моделі комунікації, що уможливлює
розгляд активної взаємодії суб'єктів дискурсу як соціальної інтеракції.
Комунікативно-дискурсивні розвідки у вітчизняній лінгвістиці достатньо інтенсивні, однак на
відміну від когнітивно-дискурсивних студій серед них набагато менше фундаментальних праць, котрі
висвітлюють проблеми загальнотеоретичної значущості. В результаті можна констатувати, що
епістеміологичні засади комунікативно-дискурсивного аналізу ще остаточно не сформовані.
На цьому шляху набуває значущості систематизація тих проблемних питань, які не є вирішеними
у прагмалінгвістиці та теорії МА: їхній перелік встановлює орієнтири у розробці понятійної схеми
комунікативно-дискурсивного опису, положення дискурсології надають можливості розв'язання
існуючих проблем.
Усвідомлення певної статичності підходу до комунікативного аспекту мови/мовлення у межах
прагмалінгвістичного й актомовленнєвого аналізу викликає в науковців бажання розширення цих
меж й переходу до вивчення динамічних аспектів вербальної комунікації. Внаслідок цього на порядок
денний висуваються такі питання:
- розгляд динаміки взаємодії мовленнєвих одиниць із позамовними чинниками;
Предмет прагматики визначається як психологічні й соціальні аспекти уживання мовних знаків,
основним призначенням яких є вплив на психіку людини, її думки, почуття, волю [43: 243];
прагматика вивчає організацію мовних засобів для передавання змісту й впливу мовних одиниць на
учасників комунікації [44: 123], цей вплив має соціально-психологічну природу, його об'єктами є
почуття, емоції, мислення, воля, свідомість комунікантів, а результатом – зміна їхньої моделі світу
[36: 36-37].
Визнається, що цілеспрямованість комунікативних одиниць пов'язана із зовнішніми факторами, до
моделі МА вводяться контекстний та ситуативний аспекти [26: 37-39]. Процеси породження /
інтерпретації тексту [45; 46 та ін.] розглядаються як такі, що "відбивають взаємодію (потенційного)
мовця із дійсністю" [47: 177]; тексти розподіляються на класи на підставі їхньої спрямованості на
досягнення єдиної комунікативної мети в типових умовах спілкування, спільністю комунікативної
цілеспрямованості [48: 7]. При визначенні комунікативного аспекту тексту "щоменше ми спираємося
на внутрішньотекстові елементи, то важливішими виявляються екстратекстові чинники як адресат,
ситуація, стосунки між партнерами по комунікації, спільний фонд знань співрозмовників" [47: 143].
Але на шляху перетворень інтуїцій дослідників у наукові концепції стає на заваді обмежений
пояснювальний потенціал прагматики і теорії МА.
Взаємодія вербального та позавербального у практиці виявляється лише поясненням, що зміст та
мета повідомлення можуть бути не тільки вербально експліковані, але й виведені із контексту як
мовленнєвоактові смисли – пропозиціональні, іллокутивні, перлокутивні [49]. Перефразуючи думку
М.А.К. Хеллідея, можна стверджувати, що мова йде про спробу пояснити певні пропозиціональні,
іллокутивні, перлокутивні смисли через звернення до ситуації, хоча нагадаємо, правильним автор
уважає протилежний підхід [50: 32]. З другого боку, аналіз мовленнєвоактових смислів утискує їх у
рамки чітко окресленого переліку іллокутивних типів (див. огляд типології іллокутивних актів у [51:
145; 49: 164-174 та ін.]), що постає як репрезентація готового знання – норм та правил мовленнєвої
поведінки. За такого підходу соціальні й психологічні чинники спілкування з усією очевидністю
залишаються "поза кадром".
- розгляд динаміки одиниць діалогічної взаємодії;
Мовленнєві дії – МА, пропонується вивчати в аспекті їхньої позиції у (мінімальному) діалозі [52;
53]; стверджується про наявність певних типових конфігурацій сполучуванності МА у діалозі [54], які
утворюють "діалогічні мовленнєві акти" [55]. Акт комунікації визначається як послідовність
взаємоспіввіднесених МА у рамках цілісної бесіди [56: 40]. Але з другого боку, лунають думки, що
поняття теорії МА неприйнятні для аналізу діалогу [57: 9], на користь чого свідчать такі аргументи:
· діалог складається не з окремих актів, а з мовленнєвих ходів; мовленнєвий хід не є складним
актомовленнєвим утворенням, це явища різної природи [8];
· таксономії мовленнєвих актів обмежені такими, що належать до ініціальних ходів, респонсивні
ж залишаються поза їхніми межами, тому що багато з них не кореспондують із перформативними
дієсловами [58: 160].
Усе це свідчить на користь вірності позиції, що розташування висловлювання у структурі
діалогічної взаємодії, його зв'язки із попередніми та послідуючими є параметрами, які не можуть бути
описані через центральне для теорії МА поняття іллокуції [58: 161].
На противагу системі понять теорії МА дослідники діалогу / розмови пропонують власний підхід
– конверсаційний аналіз, який дозволяє у соціо-прагматичному ключі пояснювати особливості
структурної побудови діалогу у ситуаціях реального спілкування [59; 60; 61; 62 та ін.].
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Однак, закиди у редукціоналізмі так само справедливі і для цих концепцій – якщо у фокусі уваги
актомовленнєвого підходу перебувають одні властивості досліджуваних одиниць, то у термінах
конверсаційного аналізу – інші, а комплексний опис не видається можливим. Фактично, ці теорії
спираються на однакові методологічні принципи, відштовхуючись від "готового продукту"
мовленнєвої діяльності, що унеможливлює розкриття його динамічних властивостей в усьому їх
розмаїтті.
- розгляд динаміки взаємодії комунікантів;
Усвідомлення однобічності МА як мовленнєвої дії, здійснюваної одним комунікантом та
спрямованої на іншого, призводить до визнання МА одиницею повідомлення, а не спілкування [63].
Спроби переходу від статики до динаміки в цьому аспекті являють собою розробку концепцій, у
межах яких до процесу комунікативної діяльності залучається не тільки адресант, але й адресат.
Розробляються динамічні моделі комунікативного акту: прагмалінгвістична модель
О.Г. Почепцова – "ланцюжок діалогічної взаємодії", охоплює етапи, що передують акту мовлення та
йдуть за ним. Основний компонент подано як сукупність етапів, першим з яких є реалізація
повідомлення відправником, а кінцевим – обробка повідомлення одержувачем [37: 7].
Психолінгвістична модель В.В. Красних поєднує процеси породження й сприйняття тексту в єдності
системотворчих компонентів: конситуації, контексту, пресупозиції, мовлення [5: 15]. Але у термінах
цих моделей співпраця суб'єктів постає лише як успішна комунікація, в якій адресат здатен прийняти
повідомлення та зрозуміти його ("обробити"), або розпізнати концепт тексту, трактований як
конденсат авторського задуму. Таким чином, роль адресата обмежується визнанням того, що він існує
і йому відомі правила комунікативної поведінки [18: 11], а взаємодія суб'єктів, їхня інтерактивна
діяльність не дістає належного висвітлення.
Разом із тим, той факт, що усі перелічені думки не оформлюються у цілісну концепцію опису
динамічної взаємодії комунікантів у сукупності вербального та позавербального планів, не
применшує їхньої значущості, адже вже сама постановка зазначених проблемних питань готує ґрунт
парадигмальних змін у комунікативно-функціональному мовознавчому аналізі, утверджуючи
розуміння, що мова / мовлення – це "знаряддєва знакова діяльність людини у соціальній
взаємодії" [36: 7].
Розв'язання існуючих проблем стає можливим у світлі дискурсивного підходу, з опорою на його
методологічні принципи й теоретичні засади. Суть парадигмальних змін, що забезпечують перехід від
традиційних комунікативно-орієнтованих підходів до комунікативно-дискурсивного напряму полягає
в еволюційному переосмисленні поняття функції.
Саме через поняття функції пояснюється відмова від жорстокого протиставлення мови і мовлення:
мовний знак визнається знаряддям реалізації функцій мовлення: "у мовлення не може бути інших
функцій, окрім функцій мови; функції мови як її цільове призначення, обумовлене суспільними
потребами її носіїв, у мовленні постають як реалізація цільового призначення" [64: 30].
Обумовленість цільового призначення суспільними потребами, у свою чергу, визначає комунікативну
функцію як використання знаків для досягнення соціального ефекту [65: 132], як функцію регуляції
поведінки, де "мова постає не як інструмент, використовуваний для комунікації, а як знаряддя
регуляції, що має знакову природу" [66: 12].
У значному розмаїтті трактувань та позначень (прагматична, емоційно-впливова, емоційнорегулятивна [64: 30]; емотивна-волюнтативна, модальна [67]; соціально-регулятивна [68: 46],
конотативна [69]; афективна [70: 3]) специфіка об'єкту нашого дослідження спрямовує увагу на
розуміння регулятивної функції як міжособистісної, що полягає у використанні мови для
відображення соціальних та міжособистісних стосунків [70: 3]. Приймаючи це визначення в цілому
відзначимо, що відмінність нашого бачення пов'язана із зумовленою дискурсивним підходом
потребою переорієнтації із репрезентації ("відображення") на діяльність, що кореспондує із поняттям
конструювання.
Відтак, міжособистісну функцію розуміємо як цілеспрямоване використання мови задля
конструювання соціальних та міжособистісних стосунків комунікантів.
Ця функція є різновидом регулятивної функції, сутність останньої вбачають у тому, що
"репрезентуючи категорізацію дійсності на підґрунті аксіологічних орієнтирів певної
лінгвокультурної спільноти, мовний знак набуває прескриптивного потенціалу і стає здатним чинити
нормативно-регулятивний вплив на індивіда шляхом актуальної презентації соціальносанкціонованих потреб" [71: 1].
Специфіка міжособистісної функції полягає в тому, що регулятивний вплив здійснюється "тут і
зараз" у режимі on-line, а об'єктом впливу виступає реляційний вимір комунікації – стосунки її
учасників.
Таким чином, можна стверджувати, що комунікативно-дискурсивний підхід дозволяє розширити
традиційну прагматичну діаду, "знак – людина" до тріади "людина – знак – людина", акцентувати не
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відношення між знаком і людиною, а відносини між індивідами, встановлювані через знак; поєднати
у єдиний ланцюжок немовну дійсність, свідомість та мову / мовлення, соціальний і феноменологічний
світ; трактувати реалізацію цільового призначення мовленнєвих одиниць як регуляцію людської
поведінки. З позицій комунікативно-дискурсивного підходу розкривається сутність взаємодії
мовленнєвого та соціально-психологічного планів спілкування, оскільки цільова настанова витікає з
необхідності задовольняння соціальних / психологічних потреб; пропонуються можливості аналізу
різнорівневих ділянок комунікативного континіуму, як таких, що формують вербальний план
дискурсу; дістає пояснення інтерактивний характер спілкування – процес та результат спільного
виробництва дискурсивних смислів.
Очевидна неадекватність такому підходу понять іллокуції та комунікативної настанови тексту
висуває на порядок денний проблему виявлення та визначення інших понять, розробки схеми
комунікативно-дискурсивного аналізу.
Співзвучна нашому розумінню міжособистісної функції думка, що комунікативно-прагматична
функція "пов'язана із інтерпретацією здатності індивіда стратегічно використовувати мовні форми,
тобто у такий спосіб, щоб це використання можно було б оцінювати у відповідності до стандартів
ідеології (світогляду) та / або доречності" [65] (виділено мною, І.Ф.) спрямовує увагу на поняття
стратегії.
Підбиваючи підсумки доходимо в и с н о в к у , що комунікативно-прагматичний та
комунікативно-дискурсивний підходи відбивають різні етапи розвитку лінгвістичної думки;
комунікативно-дискурсивний підхід сягає корінням у комунікативно-прагматичній теорії, але має
принципово іншу природу через зміну методологічних настанов й відповідне переосмислення низки
базових лінгвістичних понять.
П е р с п е к т и в у дослідження вбачаємо у визначенні та описі поняття стратегії як такого, що
дозволяє розкрити сутність міжособистісної функції мови та пояснити принципи організації
різновиду дискурсу, зокрема конфліктного.
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Фролова И.Е. Коммуникативно-прагматический и коммуникативно-дискурсивный
подходы в лингвистике.
Статья посвящена рассмотрению взаимосвязей коммуникативно-прагматического и
коммуникативно-дискурсивного подходов. Дан краткий обзор базовых понятий дискурсологии,
систематизированы проблемные для прагмалингвистики положения, намечены пути решения
существующих проблем с опорой на переосмысление понятия функции.
Frolova I.Ye. Communicative-Pragmatic and Communicative-Discourse Linguistic Approaches.
The article focuses on communicative-pragmatic and communicative-discourse approaches. A short survey
of basic discoursology notions is followed by a systematic description of pragmalinguistics problematic
issues, the solution of which is seen as based on the revised understanding of function.
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УКРАЇНСЬКЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО МІЖ ПАРАМЕТРАМИ: УКРАЇНА Й ДІАСПОРА
У статті розглядається стан сучасного українського літературознавства в англомовному
(Австралія, Канада, США) науковому світі. У роботі відзначається, що досвід західного
українознавства недостатньо вивчений у материковій науці про літературу. Особливої уваги
заслуговують праці Д.Чижевського, Ю. Лавріненко, Ю. Луцького, І. Фізера, Г. Грабовича,
М. Шкандрія, О. Ільницького, М. Павлишина.
Українське літературознавство, культура взагалі, переживають нині такі самі трансформаційні
процеси, як і все суспільство. І це не дивно, адже культура, "де неможливо тут-і-зараз мати великі
гроші чи владу, залишилась поза сферою зацікавлень тих сил, які витворили сумнозвісний
український "державницький феномен, але водночас не можуть не відчувати на собі його
деструкційного впливу" [1: 48]. Процес подальшого розвитку материкової науки про літературу
залежить від переосмислення попереднього історичного досвіду, нового незаанґажованого
прочитання вже відомих творів та необхідністю залучення до цього процесу наукових набутків
західних україністів. Інтеграція інтелектуальних і мистецьких цінностей, створених українцями в
усьому світі, не тільки кількісно збагачує українську культуру, а й змінює якісно, змушує до
переоцінки багатьох явищ у контексті загальноєвропейського та універсального досвіду.
Актуальність дослідження обумовлена тим, що засвоєння досвіду діаспорної україністики для нас
важливе у багатьох аспектах. По-перше, західні вчені мали змогу користуватися архівами, матеріали
яких були заборонені у підрадянській Україні і недоступні для материкових науковців. По-друге, у
своїх дослідженнях зарубіжні літературознавці використовували західні теорії та методології, що,
своєю чергою, теж було заборонено у радянській науці про літературу. Осмислення інтерпретаційних
стратегій та методологій, на які спиралися філологи діаспори, є актуальною проблемою українського
літературознавства, оскільки дає можливість розширити наукові горизонти сучасного
українознавства. Таким чином, мета даної роботи полягає у вивченні літературного доробку
українського зарубіжжя.
Історія української діаспори і, зокрема, її літературно-мистецьке життя – багатоаспектне
суспільно-культурне явище. Публікація й вивчення літературознавчих досліджень, створених у
західному світі, – одне з першочергових завдань сучасної української науки про літературу. "Перед
нами невідкладне завдання – об’єктивно осмислити й оцінити творчі надбання українських митців у
минулому й сучасному, зробити його надбанням на рідних землях, виправити ту шкоду, якої завдано
насильницьким відлученням більшовицьким режимом від материкової культури майже всього того,
що створили в еміграції українські письменники, композитори, художники, вчені у різних галузях
науки і культури" [2: 3].
Проблема "еміграція і література" потребує комплексного системного підходу з урахуванням
доробку світової науки про літературу. Необхідно не тільки простежити тематику праць зарубіжних
учених, а й осмислити їх місце в західному та українському літературознавстві. Більшість українцівнауковців, закинутих долею історії в далекі світи, своєю наполегливою працею утверджували в світі
українське слово, знайомили з ним світову громадськість. Творчість західних славістів заслуговує на
увагу сучасних дослідників, адже Україна, її доля, рідна мова завжди були в центрі уваги їх
літературознавчих зацікавлень.
Тексти літературознавців-україністів відзначаються об’єктивним аналізом конкретних проблем
літературного процесу, вивченням творчості знакових постатей та явищ української культури, в тому
числі заборонених у Радянській Україні. Це праці Б. Кравціва, Ю. Лавріненка, Ю. Луцького,
Л. Онишкевич, Я. Пеленського, Я. Розумного, Б. Рубчака, Л. Рудницького, О. Тарнавського, І. Фізера,
Ю. Шереха, О. Черненко та молодшого покоління, уже англомовних літературознавців: Г. Грабовича,
О. Ільницького, М. Павлишина, М. Шкандрія.
Упродовж останніх десятиліть, після здобуття Україною незалежності, праці цих вчених доходили
до нас різними шляхами. З одного боку, українська діаспора передавала на Батьківщину книжки як
приватним особам, так і в бібліотеки (постали нові бібліотеки діаспорної літератури у багатьох
великих містах). З іншого – завдяки опублікуванню низки важливих праць закордонних
українознавців в Україні: "Історія української літератури" Дмитра Чижевського (1994), статей та
монографій Івана Фізера ("Психолінгвістична теорія Олександра Потебні", 1993), Юрія Луцького
("Між Гоголем і Шевченком", 1998, "На перехресті" 1999, "Літературна політика в радянській
Україні", 2000, "На сторожі", 2002; у львівському видавництві "ВТНЛ – Класика" вийшла друком
книжка "Роки сподівань і втрат", 2004, що містить автобіографію Ю. Луцького та його Щоденник),
© Чобанюк М.М., 2008
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Григорія Грабовича ("Шевченко як міфотворець", 1992, доповнене видання 1998), "До історії
української літератури", 1997), вибраних розвідок Леоніда Плюща ("Екзод Тараса Шевченка", 2001),
Остапа Тарнавського ("Відоме й позавідоме", 1999), Марка Павлишина ("Канон та іконостас", 1997),
Олега Ільницького ("Український футуризм 1914 – 1937", 2003), Мирослава Шкандрія ("В обіймах
імперії. Російська та українська літератури новітньої доби", 2004, "Модерністи, марксисти і нація.
Українська літературна дискусія 1920-х років", 2006) та інших.
Історична доля України склалася так, що своєрідні компенсаційні функції щодо культури, науки
історичної Батьківщини виконувала діаспора. Вона протягом десятиліть свого розселення у світі
створила україністичні центри, завдання яких було розвивати українську культуру, науку, мистецтво,
літературу. Значна група української інтелігенції, отримавши статус політичної еміграції, створювала
вартості, які відображали поступ світової культури, нові напрями та стилі, галузі науки (зокрема,
гуманітарної). Д. Чижевський, В. Державин, Д. Донцов, Ю. Лавріненко, І. Костецький, Ю. Луцький,
Ю. Шерех, Є. Маланюк, Г. Костюк, О. Тарнавський та багато інших науковців Заходу внесли вагомий
вклад в українське літературознавство. На жаль, досягнення української інтелігенції залишаються ще
недостатньо відомими широкому загалу в Україні.
Еміграційне українське літературознавство зароджувалося в Україні і лише через історичні
обставини згодом стало закордонним. Його початки збігаються з роками німецької окупації України
під час Другої світової війни, але певні зв’язки воно мало і з традиціями передвоєнного
літературознавства. У 1941 – 1943 рр. в окупованому Харкові почав виходити журнал "Український
Засів". У ньому вміщено матеріали про творчість репресованих у 30-х роках українських
письменників, написані об’єктивно з точки зору історико-літературної науки. Автори цих матеріалів
згодом опинилися за кордоном, налагодили зв’язки із передвоєнною українською еміграцією і
спільно в нелегких умовах чужини почали займатися науково-критичним дослідженням української
літератури. Відтак сформувалися в Німеччині, США, Канаді та інших країнах своєрідні центри
українського літературознавства. У них працювали такі відомі дослідники, як Г. Костюк, Ю. Шерех,
Д. Чижевський, О. Тарнавський, Ю. Лавріненко, І. Костецький та інші. У своїх літературознавчих
працях вони намагалися охопити і материкову українську літературу, і творчість письменників за
кордонами України.
Перші літературознавці-україністи після Другої світової війни писали переважно українською
мовою, і хоча в Україні вони були професіональними вченими, на еміграції не мали можливості
займатися наукою професійно: більшість із них працювали як прості робітники і могли займатися
наукою тільки у вільний від роботи час. Однак, вони зробили дуже багато, бо поставили перед собою
надзавдання – писати про те, що було заборонено в Радянському Союзі, але становило невід’ємну
частину української культури. Це була шляхетна і важлива до виконання місія, яку вони втілили в
життя.
Статті Ю. Шереха (видатного мовознавця Ю. Шевельова) "Стилі української літератури на
еміграції" (1946), "Українська еміграційна література в Європі 1945 – 1949" (1949), "Два стилі
літературної критики" (1948), написані в часи ДіПі і МУРу, утверджували "самобутній" погляд на
стан справ в українському письменстві, де в центрі уваги була не ідеологія, а література.
У 1956 року в Нью-Йорку вийшла "Історія української літератури від початків до доби реалізму"
Д. Чижевського. Через рік – 1957 році – Колумбійський університет (США) випустив у світ ґрунтовну
англомовну монографію Ю. Луцького "Literary Politics in the Soviet Ukraine, 1917 – 1934"
("Літературна політика в Радянській Україні 1917 – 1934 рр. "). Поява цих праць знаменує новий етап
розвитку українського еміграційного літературознавства.
Після Другої світової війни появилися друком англомовні літературознавчі праці з україністики:
"Ukrainian Literature: Studies of the Leading Authors" (1944), "Taras Shevchenko, Poet of Ukraine:
Selected Poems" (1945) К. Маннінґа. В. Міяковський та Ю. Шевельов видали збірник статей "Taras
Sevcenko, 1814 – 61: A Symposium" (1962). У Канаді К. Андрусишин і В. Керконел випустили в
перекладі антологію української поезії (1963), як і поезії Шевченка (1964), К. Біда – поезію Лесі
Українки (1968). У наступні десятиліття у славістичних журналах Америки і Канади з'являється все
більше і більше літературознавчих праць, присвячених вивченню творчості українських письменників
ХІХ та ХХ сторіччя.
Центральною темою україномовного літературознавства в Північній Америці була творчість
Т. Шевченка. Вийшли праці В. Барки "Правда Кобзаря" (1961), Д. Бучинського "Християнськофілософська думка Т. Шевченка" (1962), В. Домашовця "Псалми Давидові" в поетичних творах
Шевченка" (1992), "Світи Тараса Шевченка" (1991), а також англійською мовою "Shevchenko and his
Critics" (1980) за редакцією Ю. Луцького і студія Г. Грабовича "The Poet as Mythmaker" (1982).
Серед публікацій, присвячених визначним письменникам кінця ХІХ початку ХХ століть, слід
назвати книжку Л. Луцева "Іvan Franko" (1967), монографію Д. Струка "A Study of Vasyl Stefanyk. The
Pain at the Heart of Existense" (1973), наукову розвідку І. Фізера "Alexander Potebnja’s Psycholinguistic
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Theory of Literature: A Matacritical Inquiry" (1987) та інші. Українські літературознавці на еміграції
постійно цікавилися підрадянською літературою. Справжньою подією в закордонному українському
літературознавстві була поява антології "Розстріляне відродження" (Мюнхен, 1959), яку
впорядковував Ю. Ларвіненко, подавши також ґрунтовні розвідки про знищених у 30-х роках
українських письменників. До цієї антології потрапили й твори тих письменників, творчість яких
оминула хвиля сталінських репресій (П. Тичина, М. Рильський, М. Бажан та інші). У 1977 році
вийшов "Ваплітянський збірник" за редакцією Ю. Луцького, "Панорама найновішої літератури в
УРСР" (1963), "Сучасна література в Україні" (1964), монографія "О. Довженко" (1980),
"Літературний процес дещо у віддалі" (1991) І. Кошелівця, відомого літературознавця-україніста,
який залишився жити в Німеччині, професора УВУ, "Не для дітей" (1964), "Друга черга" (1978),
"Третя сторожа" (1991, київське видання 1993) Ю. Шереха, "Шістдесят поетів шістдесятих років"
(1966) Б. Кравціва.
Стислі, але ґрунтовні нариси про поетів діаспори містять два томи антології сучасної української
поезії на Заході "Координати" (упорядкували Б. Бойчук і Б. Рубчак, 1969) і "Поза традиції"
(редактори: Б. Бойчук, І. Макарик, І. Фізер і Д. Струк, 1993). Слід згадати критичні розвідки
Б. Рубчака про молодомузівців, Б.-І. Антонича, В. Барку та ін., "Совєтська театральна політика і
система Станіславського" (1982) І. Костецького. У сучасному українському літературознавстві
найбільш відомими із цього доробку є класифікаційна система історії української літератури
Д. Чижевського, пошук національного стилю в літературі та "елітарності" українського літературного
процесу в літературно-критичних статтях і есеях Ю. Шереха, авангардне експериментування
І. Костецького.
У діаспорі протягом останніх десятиліть було опубліковано чимало текстів сучасної літератури,
заборонених в УРСР: "Собор" О. Гончара (1968), поезії Ліни Костенко (1969), "Мальви" Р. Іваничука
(1968), твори В. Симоненка, В. Стуса, І. Калинця, М. Руденка, О. Бердника, М. Осадчого та інші,
публіцистика І. Дзюби, В. Мороза, Є. Сверстюка, І. Світличного.
Упродовж своєї історії українське літературознавство за кордоном пройшло певну світоглядну
еволюцію. У повоєнні роки тексти деяких літературних критиків і літературознавців були
заполітизованими, загумінковими, відірваними як від материкових українських, так і нових, західних,
реалій життя, хоча Україна, українська література були центром їх існування. У 1949 році Ю. Шерех
у статті "Думки проти течії" писав, що трагедією української еміграції є те, що "вона настирливо
мислить категоріями минулого, що своєю чергою тримає її в безкінечному провінціоналізмі" [3: 2].
Але за кілька десятків років ситуація змінилася: життя української спільноти перестало бути таким
літературо- і україноцентричним. З цього приводу І. Фізер зазначав: "Можливо, в той час такий
діагноз був правильним. Зараз того українського літературного зарубіжжя, котре, перебуваючи у
таборах "переміщених осіб", цікавилось і жило українським літературним процесом, уже немає, а є
покоління, котре участі в цьому процесі вже не бере, бо воно переважно іномовне" [4: 91].
Б. Бойчук у статті "Українська література й діаспора" зауважує, що українці в Америці й Канаді
впродовж чотирьох, а то й п’яти поколінь зберігали національну ідентичність, мову і творили навіть
свою літературу, музику, мистецтво, театр і науку. Це було можливо, на думку автора, тому, що вони
весь час були змушені "конфронтуватися зі смертю: смертю народу, смертю культури, смертю
спадкової ідентичності. Звичайно, кожний справжній зудар зі смертю зрушує найглибші надра
свідомості, душі й інтелекту людини чи народу й вивільнює вибухи енергії й динаміки, напруження
волі й велику посвяту. При таких конфронтаціях із смертю родиться часом велика література
(згадаймо, наприклад, Вільяма Фолкнера, Ґарсію Маркеса чи Тараса Шевченка, Івана Франка), або
родиться революція. У нас це була, радше, м’яка духовна революція" [5: 117]. Далі дослідник пише:
"Крім названих вище проблем, ми мусили творити окрему під-культуру ще й тому, що література,
мистецтво й наука в Радянській Україні не вдовольняли повно наших духовних проблем, а то й
зовсім не задовольняли нас. Та це тільки половина правди: ми творили не лише для нас, а також для
них, для України, і то цілком свідомо. Це також був великий стимул. Після здобуття незалежності
"діаспорна спільнота" відчула велику полегшу і свобідніше віддихнула. Ми на поспіх, не
надумуючися довго, почали зсувати із своїх плечей і своїх сумлінь той тягар відповідальності, який
історія звалювала на нас і який ми несли понад століття. Нам тепер не треба турбуватися за долю й
форму української мови, бо це завдання інституту мови Академії наук. Ми не мусимо більше
журитися за долю науки, бо це завдання науковців в Україні. Ми вже не мусимо самі нести
відповідальність за українську літературу, музику, театр і мистецтво, бо в Україні є сотні, тисячі
письменників, композиторів, митців та діячів театру, які займаються такими ділянками" [5: 118].
Отже, за кілька десятиліть ситуація в україномовному літературознавчому дискурсі в Америці
змінилася: відходить покоління людей, які народилися в Україні і намагалися "жити Україною" і на
американському континенті, їхні нащадки часом навіть не розмовляють українською мовою.
Займаються дослідженням української літератури, як і має бути, фахівці – університетські професори
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і пишуть свої праці переважно англійською мовою, з тим, щоб за деякий час перевидати їх в Україні в
перекладі українською (книжки І. Фізера, Ю. Луцького, Г. Грабовича, М. Павлишина, М. Шкандрія,
О. Ільницького). Діалог між "зарубіжжям і материком", однак, не затух, а набрав нових форм і змісту.
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СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ ПОЛІТИЧНОГО НАРАТИВУ "ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА"
У статті розглянуто англомовний політичний наратив як складне дискурсивне утворення, що
поєднує політичний дискурс та дискурс засобів масової інформації.Описана структура, функції та
мовні засоби реалізації політичного наративу. Доведено, що політичний наратив має певні
структурні та прагмалінгвістичні особливості.
На сучасному етапі розвитку суспільства зі зростанням ролі засобів масової інформації
лінгвістичне дослідження медіа комунікації перетворилося на один з найбільш перспективних
напрямків розвитку гуманітарного знання. Сучасна теорія дискурсу замість аналізу засобів масової
інформації як політичного, соціального і культурного феномену пропонує загальну дискурсивну
картину, в якій ЗМІ – тільки один із елементів контексту. Дискурсивний аналіз медіа комунікації
займається упорядковуванням послань, які створюють засоби масової інформації. Кожне окреме
послання розглядається як окремий випадок. Сукупність таких послань, дискурсивних утворень
різних жанрів, які концентруються навколо певної політичної події, отримало назву наративу [1: 5568]. Відсутність розгорнутих комплексних досліджень цього феномену зумовлює актуальність
запропонованої розробки.
Об’єктом дослідження є англомовний політичний наратив як лінгвокультурний феномен та
складне дискурсивне утворення, що поєднує риси політичного дискурсу та дискурсу засобів масової
інформації. Політичний наратив є важливим явищем сучасного суспільно-політичного життя в
англомовних країнах і заслуговує широкого аналітичного вивчення.
Мета роботи полягає в описі структури, функцій та мовних засобів реалізації англомовного
політичного наративу як лінгвокультурного феномену сучасної масової комунікації. Політичний
наратив як складне дискурсивне утворення, спрямоване на створення політичних образів, має певні
структурні та прагмалінгвістичні особливості, що проявляються в ході реалізації ряду функцій.
Політичному наративу притаманна ціла низка властивостей, серед яких виділяються сюжетнорольова структура, тривалість у часі, просторові межі, велика кількість та різноманітність форм та
засобів вербалізації.
Т. ван Дейк вважає, що політичний дискурс – це клас жанрів, обмежений соціальною сферою, а
точніше політикою. Урядові обговорення, парламентські дебати, партійні програми, промови
політиків – це ті жанри, що належать до сфери політики. Обмежуючи політичний дискурс
професійними рамками, діяльністю політиків, автор зазначає, що політичний дискурс одночасно є
формою інституційного дискурсу. Це означає, що дискурсами політиків вважаються ті дискурси, які
утворюються в такому інституційному оточенні, як засідання уряду, парламентська сесія, з’їзд
політичної партії тощо. Інформація має бути висловлена мовцем у його професійній ролі політика і в
інституційному оточенні. Таким чином, дискурс є політичним, коли він супроводжує політичний акт
у політичному оточенні [2: 243-285].
На думку О.І. Шейгал, політичний дискурс – це явище, з яким ми стикаємося щоденно, а боротьба
за владу є основною темою та рушійним мотивом цієї сфери спілкування. Чим більш відкрите і
демократичне життя суспільства, тим більше уваги приділяється мові політики.
О.Г. Кірілов вважає, що політичний дискурс може розглядатись як мінімум з трьох точок зору:
(1) власне філологічної – як і будь-який інший текст; проте, "боковим зором" дослідник дивиться на
фон – політичні та ідеологічні концепції, які переважають у світі інтерпретатора;
(2) соціопсихолінгвістичної – за рахунок виміру ефективності для досягнення прихованих або явних
(але без сумніву політичних) цілей мовця; (3) індивідуально-герменевтичної – за рахунок виявлення
особистісних змістів автора і/або інтерпретатора дискурсу за певних обставин.
У рамках загальної теорії комунікації виділяють шість фундаментальних підходів до дослідження
політичної комунікації:
1) системний підхід звертається до комунікації в термінах інтеракції між елементами системи і
пов’язується з поняттям соціального контролю;
2) лінгвістичний підхід концентрується довкола поняття соціального контролю. Мова
розглядається як засіб соціального контролю та обмеження доступу до політичних інститутів і
політичних процесів. Прихильники такого підходу стверджують, що громадські фігури правомірні
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приймати рішення, а представники політичної еліти виконують свою діяльність за допомогою
специфічної мови, тому влада дослуховується до їх думок та вимог;
3) символічний підхід визначає політику в термінах обміну символами: лідерство здійснюється
переважно через маніпуляцію символами та розподіл символічних нагород. Цей напрям
концентрується на аналізі процесів здійснення і поширення символів;
4) функціональний підхід переносить центр тяжіння з проблеми соціального контролю на
значення комунікації для політичної системи. Окрім функції підтримки стабільності, комунікація
виконує функції соціалізації (соціальної адаптації до норм політичної системи);
5) організаційний підхід розглядає уряд як велику бюрократичну організацію, пов’язану з тими ж
проблемами та обмеженнями, що й будь-яка інша організація. Отже, аналіз політичної комунікації
концентрується на внутрішньоурядових інформаційних потоках і акцентує увагу на факторах, що
обмежують цей потік і диференціюють доступ до інформації;
6) "екологічний" підхід досліджує політичну комунікацію з точки зору впливу на неї політичної
системи. Політична система створює середовище, в якому формуються інститути комунікації і
регулюються процеси комунікації в суспільстві взагалі [3: 34].
Образно кажучи, розмови про політику (в найрізноманітніших ракурсах – побутовому,
художньому, публіцистичному та ін.) "нагадують своєрідні струмки, що живлять ріку політичної
боротьби, адже вони, у сукупності роблять вагомий внесок у формування політичної свідомості та
громадської думки, що в результаті може вплинути на хід політичного процесу" [4: 940-947; 5]. Тому
логічно відштовхуватись від широкого розуміння політичної комунікації і залучати до неї будь-які
мовленнєві утворення, суб’єкт, адресат або зміст яких стосується сфери політики.
Внаслідок прозорості кордонів дискурсу, нерідко виникає перетинання характеристик різних видів
дискурсу в одному тексті. Так, наприклад інтерв’ю з політологом поєднує в собі елементи мас-медіа,
наукового та політичного дискурсів. Політичний і рекламний дискурс перетинаються в жанрі
політичної реклами. У дискурсі мас-медіа журналісти виступають в якості посередників між
політиками-професіоналами та масовою аудиторією непрофесіоналів. Оскільки населення
дистанційовано від уряду і не може безпосередньо спостерігати процес прийняття рішень, що
стосуються суспільного життя, журналісти – "оповідачі" про політику є своєрідними "агентами
впливу", які сприяють формуванню громадської думки.
Особливість сучасного політичного життя полягає в тому, що політики все рідше безпосередньо
спілкуються з населенням, виступаючи в залах та на майданах, та все частіше роблять це через засоби
масової інформації. Проте, будь-який публічний виступ через телекомунікаційні засоби набуває
фіксованої форми, отже, може розповсюджуватися серед чисельно необмеженої аудиторії
(телебачення, Інтернет). О.І. Шейгал вважає, що засоби масової інформації в даному випадку
виконують лише роль технічного засобу, що забезпечує канал зв’язку з широкими масами
різноманітної аудиторії, а роль журналіста як учасника дійства практично нульова. Єдиним джерелом
додаткової імпліцитної інформації, що накладається на власне політичне мовлення, може стати вибір
друкованого видання, телеканалу чи радіостанції [1: 55-68]. Представники соціуму зазвичай обізнані
в політичній орієнтації та поглядах окремого органу масової інформації, що певним чином впливає на
характер сприйняття ними мовлення політика.
Функцію рекламного дискурсу в найзагальнішому вигляді можна визначити як вплив через
інформування для створення мотивації до дії: такий підхід охоплює як комерційну рекламу (мета якої
– формування потреби здійснити покупку), так і некомерційну – політичну і соціальну рекламу, що
спрямована на регуляцію ціннісних відносин у соціумі (зокрема, формування певного "іміджу"
громадських діячів та організацій і спонукання до певної лінії поведінки відносно них). Дві базові
функції реклами – інформування та вплив – у політичній рекламі реалізуються в жанрах політичної
пропаганди (плакати, доповіді, публічні виступи, дискусії) та агітації (заклики, листівки, плакати,
транспаранти, виступи на мітингах) [6: 248].
У цілому, виходячи з викладених вище підходів до визначення кордонів політичного дискурсу,
робимо висновок, що будь-який матеріал, в якому мова йде про політику, автором якого є політик, чи,
навпаки, адресований політику, слід відносити до сфери політичного дискурсу.
В.І. Карасик вказує на те, що кордони різновидів інституційного спілкування дуже умовні [7: 519]. У наш час відбувається швидка зміна жанрів дискурсу, обумовлена, перш за все, активною
експансією масово-інформаційного спілкування в повсякденне життя людей. Телебачення та
комп’ютерне комунікативне середовище стрімко стирають кордони між повсякденним та
інституційним спілкуванням, ігровий компонент спілкування домінує в рекламному дискурсі,
виникають такі види дискурсу, як телеміст у рамках проектів народної дипломатії, телевізійна
імітація судових засідань для обговорення актуальних проблем суспільного життя, прес-конференція
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як рольова гра в навчальному дискурсі. Телевізійні дебати претендентів на виборчу урядову посаду
будуються як видовищні заходи, в яких сценічні характеристики спілкування виносяться на перший
план у порівнянні з характеристиками політичного дискурсу. Для пересічної людини, яка не читає
політичних документів, не знайома з оригінальними текстами промов та виступів, та сприймає
політику переважно у спрощеному вигляді через ЗМІ, уся політика виглядає як набір сюжетів. Ці
сюжети (вибори, візити, урядові відставки, війна, переговори, скандал) складають базу політичного
наративу, під яким ми розуміємо цілісність дискурсивних утворень різних жанрів, сконцентрованих
навколо визначеної політичної події.
На нашу думку, головні характеристики політичного дискурсу є також актуальними для опису
політичних наративів. Серед них виділяються такі:
1) інституційність, представницьке, статусно-рольове спілкування в громадських (у даному
випадку – політичних) інститутах. Відмінність від інших інституційних дискурсів полягає в тому, що
політична комунікація спрямована на маси, а не на порівняно вузьке оточення професіоналів чи
індивідуальних клієнтів. Хоча б мінімальне масове зацікавлення та компетентність у політичному
процесі є необхідною умовою підтримання політичного процесу за умов демократії;
2) смислова невизначеність у силу як семантичних (розмитість семантичних кордонів багатьох
слів), так і прагматичних причин, таких як, наприклад, маніпулятивність;
3) ірраціональність та сугестія, вплив на емоції та сферу підсвідомого;
4) опосередкованість (журналісти, PR-менеджери, спічрайтери є співавторами політиків);
5) варіювання по вісі "інформативність-експресивність" (у залежності від жанру, функції);
6) варіювання по вісі "авторитарність-діалогічність" (на одному полюсі – монологічний,
ритуальний, тоталітарний дискурс, на другому – полемічний, демократичний, діалогічний (взаємодія
дискурсів-стимулів, первинних текстів, і дискурсів-реакції, вторинних текстів [8: 232];
7) театральність (політичний процес як дійство, що розігрується).
Дисципліна лінгвістики наративу, яка оформилась не так давно, визначає свій об’єкт дослідження
як "текст, що передає інформацію про реальні або вигадані події, що відбуваються в часовій
послідовності" [9: 87-91]. Наративам властива ієрархічність та поліфункціональність, отже один
політичний наратив може переходити в інший, що часто відбувається з подіями глобального
масштабу.
Спробуємо екстраполювати зазначені теоретичні положення до практичної площини, обравши в
якості матеріалу дослідження сукупність англомовних текстів, що утворюють наратив "президентські
вибори" (presidential election). Його ієрархічність можна прослідкувати за наступним напрямком:
президентські вибори (взагалі як демократичне суспільне явище) – вибори президента окремої країни
(в нашому випадку США) – передвиборча кампанія (зокрема, властиві політичній структурі США
попередні вибори в окремих штатах – primaries). У залежності від типу та змісту наративу цей ланцюг
може бути довшим або коротшим. Вважаємо також, що кожна ланка ланцюга може становити
окремий наратив. Отже, сконцентруємо увагу на наративі "передвиборча кампанія кандидата від
демократичної партії США на посаду президента Хіларі Клінтон".
Політичний наратив можна трактувати як своєрідний гіпертекст, що складається з багатьох
конкретних текстів, поєднаних певною політичною подією. Гіпертекстовий характер політичного
наративу передбачає багатогранність взаємозв’язків між окремими його елементами з можливістю
вільного звернення до одних його елементів (інформаційних вузлів).
Наявний ілюстративний матеріал дозволяє віднести до аналізованого нами наративу різноманітні
текстові утворення, які можна згрупувати за різними критеріями. Наприклад, за дискурсивним
параметром, у ньому можна виділити власне промови кандидата (риторичний дискурс), публікації у
ЗМІ (медійний дискурс), передвиборчі гасла (рекламний дискурс), передвиборчі програми
(політичний дискурс) тощо. За функціонально-жанровим параметром типовими представниками
наративу "presidential election" є промови, виступи, дебати, статті, колонки редактора, рекламні
ролики тощо. За прагматичним параметром можна виділити тексти, що звертаються переважно до
інтелектуальної сфери людини (наприклад, програмні засади кандидатів, які, у випадку Х. Клінтон не
випадково мають назву "blueprints", тобто "креслення", що підкреслює об’єктивність, науковість,
виваженість запропонованих заходів), або ж тексти, що апелюють радше до емоційної сфери людини
(яскравими прикладами тут є рекламні гасла-слогани ("slogans"), які миттєво створюють необхідний
образ, водночас закарбовуючись у пам’яті реципієнта, наприклад "Shared prosperity – shared
responsibility", "Middle-class family in the middle of America", "Hillary Clinton – Mother & Advocate, First
Lady, Us Senator" тощо). За тематичним параметром у політичному передвиборчому наративі
традиційно представлені тексти широкого тематичного діапазону стосовно питань внутрішньої
політики, зовнішньої політики, військових справ, демократичних цінностей тощо. Класифікацію
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текстів політичного наративу можна було б продовжити, але очевидним стає висновок про те, що
"гіпертекстова структура політичного наративу дозволяє вільне та швидке звернення адресата до
різноманітних інформаційних вузлів та одиниць наративу в силу наявності інформаційних взаємодії
між його елементами, з одного боку, та одночасної присутності різноманітних вузлів у єдиному
медіа-просторі, з іншого" [10: 464].
Тексти політичного наративу являють собою сукупність відкритих утворень. Володіючи
формальним композиційним оформленням у вигляді початку (враховуючи заголовок) і закінчення,
вони внесені в один наратив і є окремими його ланками. Жоден з текстів будь-якого політичного
наративу не може бути визнаний фактично закритим, оскільки він – лише частина загальної розповіді.
Завдяки техніці цитування, інформація поширюється наративом, створюючи кожного разу окрему
відкриту мережу, вузли якої поєднуються між собою за певним параметром, створюючи водночас
зв’язки з існуючими та потенційними мережами. Подивимось, наприклад, на актуальне для
середньостатистичного американця питання іпотечної кризи ("mortgage crisis"). Як тільки інформація
про неї з’являється у програмних засадах або виступах кандидатки ("The escalating housing crisis is
devastating communities, shaking our economy, and putting the financial security of millions of families at
risk" – Address to the National Community Reinvestment Coalition March 15, 2007), виникає своєрідна
ланцюгова реакція з медіа-репортажів ("Hillary Rodham Clinton said Thursday Congress should take
action to revive the economy and contain a mortgage crisis that she called an epidemic" – Associated Press),
газетних публікацій ("The New York senator, seeking a caucus victory here Jan. 19, was revealing details
of her economic plan Friday. After her unexpected triumph Tuesday in New Hampshire's primary, Clinton
visited Las Vegas neighborhoods and led a discussion of the mortgage crisis" – The New York Times),
Інтернет коментарів ("Hillary has a plan to address the mortgage crisis. When we choose a president next
year, let's choose someone who would have started fixing our economy this year") тощо.
У політичному наративі важливу роль грають різноманітні прийоми створення образності. Вони
використовуються як політиками, так і журналістами. Політичні образи несуть на собі ключове
прагмалінгвістичне навантаження, дозволяють подати складний політичний матеріал у вигляді
зрозумілих масовому читачу структур, персонажів та взаємодій між ними. Наприклад, у виступах та
програмних документах Х. Клінтон можна виділити наскрізні лексичні пласти, спрямовані на
створення образу турботливої жінки, що піклується про добробут родини ("affordable prices, available
and reliable health plan choices"), рішучого економіста ("strengthen and overhaul our economy, harness
inflation and mortgage crisis"). Ці та інші елементи образу політика доповнюються характеристиками
журналістів, що мають неабиякий вплив на думку електорату: "sharply-worded", "attention-grabbing"
тощо.
Проведене дослідження дозволяє зробити певні висновки. У різноманітній палітрі текстів
політичних наративів відображаються актуальні категорії світу політики: учасники політичного
процесу, основні цінності та орієнтири, стратегії боротьби за владу. Політичний наратив – це
гіпертекст, який складається з великої кількості конкретних текстів, об’єднаних певною політичною
подією. Метою політичного наративу є, з одного боку, повідомлення суспільству про будь-яку
політичну подію, а з іншого – вплив на громадську думку.
Перспективу подальшого дослідження ми бачимо у визначенні, класифікації та аналізі головних
концептів політичного наративу "вибори президента".
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Кобзева О.О. Струтура и функции политического нарратива "выборы президента".
В данной статье рассмотрен англоязычный политический нарратив, как сложное дискурсивное
образование, которое объединяет политический дискурс и дискурс средств массовой информации.
Описывается структура, функции и языковые средства реализации политического нарратива.
Доказано, что политический нарратив имеет особые структурные и прагмалингвистические
особенности
Kobzeva O.O. The Structure and Functions of Political Narrative "Presidential Election".
This paper deals with English political narrative as a complicated discoursive formation. It unites political
discourse and discourse of mass media. The structure, functions and language means of realization of
political narrative was also analysed. It has proved that political narrative has special structural and
pragmalinguistic peculiarities.
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викладач
(Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова)
СТРУКТУРНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ІСНУВАННЯ
МОРАЛЬНОГО ДИСКУРСУ
У статті досліджуються основні принципи організації морального дискурсу, що ґрунтуються на
загальнолюдських уявленнях про мораль, як центральний, універсальний концепт. Результати роботи
зводяться до опису основних характеристик і факторів існування і оформлення досліджуваного
явища як нормативний спосіб регуляції діяльності людей: поля, теми, адресата, адресанта
морального дискурсу, а також з’ясовуються його функціональні характеристики.
Уявлення про мораль завжди спиралось на уявлення про правила поведінки, що сформувались на
базі певних культурних цінностей, тобто на визначену традиціями і культурою картину світу. Звідси,
це уявлення може і повинно бути вираженим у вигляді концепту, який є змістовною одиницею
загальної картини світу, що відображується у свідомості індивіда. На думку більшості вчених, саме
концепт, який є ментальною одиницею, служить основою синтезного дослідження мови і культури.
Людська свідомість у цьому випадку відіграє роль посередника між культурою і мовою, а концепт
зв’язує в одне наукові пошуки в області культури, свідомості і мови, а через те, що він належить до
свідомості детермінується культурою і опредмечується в мові [1: 9; 2; 3; 4]. Слідом за В.Н. Телія, ми
приймаємо положення про те, що "концепт – это всегда знание, структурированное во фрейм, а это
значит, что он отражает не просто существенные признаки объекта, а все те, которые в данном
языковом коллективе заполняются знанием о сущности" [5: 96].
У своїй роботі ми дослідимо концепт "мораль", як деяку абстрактну сутність, за якою знаходяться
явища духовного світу людини, її духовного життя майже недоступного зовнішнім спостереженням.
Ми отримуємо відомості про мораль не з реального світу, а з її представлення в мові. Змодельований
таким чином концепт дає досить об’єктивне уявлення про спосіб існування абстрактної сутності в
мовній свідомості соціуму. Наша мета полягає в тому, щоб визначити особливості дискурсивної
реалізації концепту "мораль" і його специфіки. Пропоноване дослідження є актуальним як для
загальногуманітарного підходу, так і для власне лінгвістичної сучасної парадигми, оскільки
незважаючи на досить широкий пласт робіт, присвячений вивченню концептів з лінгвістичних
позицій [6] і аналізу моральних аспектів сучасного соціуму в різних сферах застосування
гуманітарної думки, співвідношення цих двох напрямів ще не достатньо вивчено.
На нашу думку, існують загальні стандарти і правила поведінки, загальні уявлення про мораль, які
характерні для більшості націй і соціальних груп (це відноситься до родинних відносин, до
філософських міркувань про добро і зло), у той же час у кожної спільноти існує "своя національно
забарвлена" мораль, що має певну специфіку і відрізняється від інших.
Ймовірно, знання про мораль потрібно розглядати концептуально, оскільки воно не обмежується
якимось одним значенням моралі. Концептуальна область, яка представляє мораль, є деякою
когнітивною структурою знання, що спирається на різні ділянки значень, серед яких основними
семантичними одиницями є добро, зло, добре, погано, обов’язок, поведінка, стандарти, принципи.
Вони допомагають описати понятійну область моралі, що містить ідеали, які склалися історично, і
принципи поведінки людей у суспільстві, що характеризують широкий спектр явищ духовного світу
людини. Досліджувана понятійна область знання спирається на різні ділянки значень приписовооцінного характеру. Це внутрішня когнітивна інформація, якою носії мови володіють інтуїтивно і яка
може матеріалізуватися за допомогою певних мовних засобів.
Утворення певної концептуальної області, що спирається на ту або іншу картину світу, потребує
для декодування і розуміння концепту, існування певного сценарію, в основі якого знаходиться
типізована ситуація. Якщо погодитись з тим, що мова – не стільки форма вираження готових думок,
скільки спосіб подання змістовної організації і уявлення про знання, то знання про те, що таке добре і
що погано, потрібно віднести до лінгвістики. У цьому зв’язку дуже цікавим є питання про
структурування прагматичних знань про мову, наскільки вони відмінні за своєю будовою від
модальних, оцінних та інших значень. Мова моралі має свої специфічні властивості, свою граматику,
що відображує особливу ментальність, особливий світогляд і особливу картину світу, яка передбачає,
що досліджуваний концепт співвідносний з національно-культурною специфікою мовлення,
особливим ментальним світом і особливим ментальним простором, який називається дискурсом.
Часто, проте не завжди, дискурс концентрується навколо деякого опорного концепту; створює
загальний контекст, який описує дійові особи, об’єкти, обставини, часи, вчинки тощо, визначаючись
© Корольова Н.Л., 2008
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не стільки послідовністю речень, скільки тим спільним для створювача дискурсу, і його
інтерпретатора, світом, який "будується" по ходу розгортання дискурсу [7: 37-38].
З позицій сучасних підходів, дискурс – це складне комунікативне явище, яке окрім тексту, містить
ще й екстралінгвістичні фактори (знання про світ, думки, настанови, мету адресата), необхідні для
розуміння тексту. Дискурс – одиниця соціальна і фіксована (на відміну від тексту як лінгвістичної
одиниці) [7: 32], і він повинен розглядатися як "целенаправленное социальное действие, как
компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания" [4: 137].
Якщо припустити, що існує мова моралі, а також певна концептуальна область, що об’єднує
ділянки значень, які складають мораль, то вищевикладене визначення дискурсу дає нам підстави
висунути гіпотезу про існування поняття "моральний дискурс". Потрібно зазначити, що ще на
початку 70-х років Чарльзом Морісом була опублікована стаття "Types of discourse", в якій серед 14ти видів дискурсу був виділений і моральний дискурс, але його характеристики не наводились [7].
Вищезгадане дозволяє стверджувати, що моральний дискурс становить собою певний ментальний
простір, який побудований згідно з правилами мови моралі і формується навколо морального
концепту. Дозволимо собі позначити специфічні характеристики морального дискурсу як от: корпус
принципів, норм, ідеалів з орієнтуванням на майбутнє; модальність допустовості; моральна оцінка;
волевиявлення, імперативність; моральне судження, що містить описовий і нормативний елементи.
Моральний дискурс у сукупності наведених характеристик свідчить про факт регулювання поведінки
людини.
Звернемося до положення М. Хелідея, який виділив три складові дискурсу: "1) поле дискурса –
то, что происходит, его основная тема (социальное действие, то в чём задействованы участники
дискурса); 2) участники – те, кто принимает участие в ситуации, их статус и роли в ситуации (какие
виды ролевых взаимоотношений существуют между участниками, включая постоянные и
изменяющиеся взаимоотношения); 3) способ выражения дискурса (какую роль играет язык)" [8: 12].
Зробимо спробу визначити складові морального дискурсу: поле учасників і способи вираження.
Поле або тема морального дискурсу є нормативним способом регуляції діяльності людини в
суспільстві.
Учасниками морального дискурсу є мораль, адресант (носій норми), адресат (виконавець
нормативно-допустового).
Спосіб вираження морального дискурсу полягає у вживанні мовленнєвих актів: "міркування" і
(або) "вимога" (що виступають у вигляді заповідей, правил, заборон) з різним ступенем модального
забарвлення.
Розглянемо приклад, де учасниками дискурсу є мораль (до якої апелює адресант) і сім’я (адресат).
Полем морального дискурсу є нормативний спосіб регуляції відносин між членами родини.
"Since your father died I've been somewhat in loco parentis (лат. – вместо отца) to you all, and the
chief repository, I suppose, of such traditions as attach to our name. I wanted to say to you that our name
goes back very far and very honourably. A certain inherited sense of duty is all that is left to old families
now; what is sometimes excused to a young man is not excused to those of mature age and a certain position
like your own. I'd be sorry to be leaving this life knowing that our name was likely to be taken in vain by the
Press, or bandied about. Forgive me for intruding on your privacy, and let me now say good-bye to you all"
[9: 21].
Проведений аналіз мовного матеріалу показує, що моральний дискурс характеризується
різноманітними способами вираження: спосіб вираження у вигляді нагадування (у формі розповідного
речення) – вислів адресанта, який не повідомляє адресату мовлення нову інформацію, а актуалізує у
його свідомості, відоме, але забуте або свідомо ігнороване.
У моральному дискурсі спосіб вираження може становити не тільки нагадування, але й оцінку з
проханням виконати певну дію (що супроводжується мораллю і зазначенням на те, що життя адресата
не відповідає цій моралі):
"Pray, Dorian, pray," he murmured. "What is it that one was taught to say in one's boyhood?" "Lead us
not into temptation. Forgive us our sins. Wash away our inequities". Let us say that together. The prayer of
your pride has been answered. The prayer of your repentance will be answered also. I worshiped you too
much. I am punished for it. You worshipped yourself too much. We are both punished".
Dorian Gray turned slowly around, and looked at him with tear-dimmed eyes. "It's too late, Basil" he
faltered.
"It's never too late, Dorian. Let us kneel down and try if we cannot remember a prayer. It isn't there a
verse somewhere, "Though your sins be as scarlet, yet I will make them as white as snow?" [10: 234].
Учасниками наведеної ситуації є: адресант (носій судження про нормативно-допустове) і адресат
(виконавець допустового). Полем є нормативний спосіб регуляції поведінки людей у суспільстві.
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Наступним способом вираження морального дискурсу є зміна ролей між носієм (адресантом) і
виконавцем (адресатом) допустового, оскільки вони обидва в однаковому ступені зазнають дії
норми:
"Не talked to his congregation and in his talk said that it was a mistake for people to think of their
minister as a man set aside and intended by nature to lead a blameless life" [11: 20].
"To preach, standing in the public pulpit before the people, was always a hardship for him and from
Wednesday morning until Saturday evening he thought of nothing but the two sermons that must be preached
on Sunday" [11: 14].
Адресант не відокремлює себе від адресатів повідомлення. Такий збіг характерний для
констатуючих висловів. Полем є нормативний спосіб регуляції діяльності людей у суспільстві.
Наступні приклади також підтверджують думку про норму, яка відноситься в рівному ступені до
всіх, незважаючи на те, що приклади мають різне поле. У першому і третьому прикладах діалог
відбувається між друзями, тому полем є нормативний спосіб регуляції дії людей, зв’язаних дружніми
стосунками в суспільстві, а в третьому йдеться про родину, тому полем дискурсу є нормативний
спосіб регуляції дій людей в родині.
"Don't talk like that about anyone you love, Dorian. Love is a more wonderful thing than Art" [10: 120].
"Mrs. C: ...Yes, because he's a man with a wife and children to support. This is just typical of you,
Madge, call yourself a socialist and blame people for taking an interest in money, and then it turns out you're
the most mercenary of us all" [12: 91].
"You talk of this sort of life and that. How do you think a man gets the best out of life?"
"Why, I should have thought there could be no two answers to that. By doing his duty, by hard work, by
meeting all the obligations of his state and station" [13: 64].
У моральному дискурсі такі способи вираження як моральна оцінка і судження про нормативно
допустове можливі тільки щодо адресата (виконавця допустового) як до істоти, яка наділена
свободою волевиявлення, оскільки в ідеалі, мораль є набуттям суб’єктів (учасників ситуацій, що
відображені в дискурсі) як вільних і відповідальних індивідів. Не можна казати про моральність і
аморальність хижака, який поїдає свою жертву, оскільки він позбавлений свідомості і вільного
вибору. Цінності моралі народжуються у світі вільних людей і норма як найважливіший компонент
морального дискурсу можлива тільки при прийняття цього посилання:
"I want him to do what's right. It shouldn't be necessary to persuade a man to do that".
"But there may be differences of opinion about what is right".
"If a man had a gangrenous foot would you have patience with anyone who hesitated to amputate it?"
"Gangrene is a matter of fact".
"And evil?" [13: 84].
"Ye oughtn't to say that if it isn't true, Aileen", - he said. "Ye oughtn't to lie. It is against your faith" [14:
129].
Ще одним способом вираження морального дискурсу є санкція щодо здійснених вчинків. Вона
повинна мати відбиток обґрунтованості, зняття суб’єктивних настроїв і відмови від невмотивованих
емоційних реакцій:
"It is not fair, Monsieur le directeur. You are asking me to betray my friend. I cannot, and I will not
answer your questions" [14: 101].
"You must say it was an accident. No one's to blame. Promise me that".
"I'll done anything you like", - whispered Mackintosh.
"Good chap. One of the best. They're children. I'm their father. A father doesn't let his children get into
trouble if he can help it" [14: 117].
Учасниками є адресанти (носії допустового), які говорять про адресатів (виконавців) як про
людей, які здійснили поганий вчинок, але не приймають участі в діалозі безпосередньо. Полем є
нормативний спосіб регуляції дій людей у суспільстві (хоча адресант вживає вислів: They're children.
I'm their father, говорячи про те, що тубільці є його дітьми, тобто припускаючи нормативний спосіб
регуляції дій людей в родині).
Носій норми для досягнення своєї мети активізує певні риси мови (адресант), викладаючи перед
виконавцями (адресатами) необхідний, бажаний стан справ як реально виконуваний в майбутньому.
Припускаючи проблеми теперішнього, висуваючи вимоги, він змушує адресатів пережити
перебування в "ідеальному світі" майбутнього, що створюється моральним дискурсом.
На підставі аналізу фактичного матеріалу можна говорити про те, що: поле дискурсу становить
собою нормативний спосіб регуляції діяльності людей, зв’язаних неформальними офіційними
відносинами в суспільстві, нормативний спосіб регуляції діяльності людей в родині; учасниками
морального дискурсу є мораль, адресант і адресат. Адресант (носій норми) викладає перед адресатами
(виконавцями нормативно-допустового) стан справ як незадовільний з точки зору моралі і
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намагається зорієнтувати своїх партнерів за діалогом на бажаний стан справ (у вигляді вимоги) як на
такий, що реально досяжний у найближчому майбутньому. Не виключною є можливість виділення
різних напрямів дії учасників морального дискурсу: мораль – особистість, мораль – суспільство,
мораль – родина. Способами вираження морального дискурсу є: 1) нагадування як вислів, яке не
повідомляє адресату мовлення нової інформації, а актуалізує в його свідомості, відому, але забуту або
свідомо ігноровану; 2) оцінка з проханням виконати певні дії; 3) зміна ролей між носієм і виконавцем
допустового, оскільки обидва учасники зазнають дії норми; 4) моральна санкція, яка повинна мати
відбиток обґрунтованості, знаття суб’єктивних настроїв і відмови від невмотивованих емоційних
реакцій; 5) моральна оцінка суб’єкта як вільної і відповідальної істоти.
На підставі вищевикладеного можна говорити про базові функції морального дискурсу. На нашу
думку ними є:
· директивна – моральний дискурс впливає на адресата (маси, суспільство, окрему людину),
формуючи його світогляд і тиснучи на його дії. Ця функція виражається в тому, щоб переконати
співрозмовника бути моральним;
· оцінна – моральний дискурс формується на підставі різних цінностей;
· контролююча – моральний дискурс спонукає учасників здійснювати або не здійснювати певні
дії, відповідні або невідповідні нормам, правилам, заповідям.
Таким чином, моральний дискурс становить собою певний ментальний простір, який будується
згідно з правилами мови моралі. У ньому закладені закономірності регулювання поведінки людини в
усіх сферах громадського життя, його найважливішими компонентами є норми, принципи, традиції.
Моральний дискурс не допускає відокремлення суб’єкта і об’єкта, оскільки обидва учасники
потрапляють під дію норми. Моральний дискурс є конвенціональним. Базовими функціями
морального дискурсу є: директивна, оцінна, контролююча. Директивна функція виражається в тому,
щоб переконати співрозмовника бути моральним. Оцінна, оскільки моральний дискурс формується на
базі різних цінностей і виражає позитивну або негативну оцінку дії адресата щодо норми.
Контролююча спонукає учасників здійснювати або не здійснювати дії, відповідні або невідповідні
нормам, правилам, заповідям.
Поле дискурсу становить собою нормативний спосіб регуляції діяльності людей у суспільстві і в
родині. Учасниками морального дискурсу є мораль, адресант і адресат. Є також можливість виділення
різних напрямків дії учасників морального дискурсу: мораль – особистість, мораль – суспільство,
мораль – родина.
Способами вираження морального дискурсу є: 1) нагадування як вислів, який не повідомляє
адресату мовлення нової інформації, а актуалізує в його свідомості, відому, але забуту або свідомо
ігноровану; 2) оцінка з метою виконання певних дій; 3) зміна ролей між носіями і виконавцями
допустового, оскільки обидва учасники зазнають діє норми; 4) моральна санкція, яка повинна мати на
собі відбиток обґрунтованості, зняття суб’єктивістських настроїв і відмови від невмотивованих
емоційних реакцій; 5) моральна оцінка суб’єкта як вільної і відповідальної істоти.
З метою створення більш повної картини описуваного явища, надалі потрібно продовжити
лінгвістичні пошуки як загальнотеоретичного характеру, так і щорівневого, який стосується
морально-етичного аспекту функціонування різних мовних одиниць і специфіки їх реалізації в
системі морального дискурсу.
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Королёва Н.Л. Структурные и функциональные особенности существования
морального дискурса.
В статье рассматриваются основные принципы организации морального дискурса, основанные на
общечеловеческих представлениях о морали, как центрального, универсального концепта.
Результаты работы сводятся к описанию основных характеристик и факторов существования и
оформления рассматриваемого явления как нормативного способа регуляции деятельности людей:
поля, темы, адресата, адресанта данного дискурса, а также выявляются его основные
характеристики.
Korolyova N.L. The Structural and Functional Peculiarities of the Moral Discourse Existence.
The article considers the main principles of organization of the moral discourse based on the common
notions of morality as a central, universal concept. The results of the work are coming to the
description of main characteristics and the factors of existence and forming the considered
phenomenon as a normal method of regulating people’s activity: fields, the addressee, the sender, and
its functional characteristics are revealed.
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АРГУМЕНТАТИВНІ ТАКТИКИ У ПРОФЕСІЙНОМУ КОНФЛІКТНОМУ СПІЛКУВАННІ
АНГЛОМОВНИХ МЕДИКІВ
У статті розглянуто взаємозв'язки тематичної та стратегічної організації англомовного
професійного медичного конфліктного дискурсу. Проаналізовані аргументативні тактики, які є
основними для досліджуваного дискурсу, та визначено їх відмінність від емоційних тактик; також
було описано їх специфіку, встановлено повний перелік та виявлено їх зв'язки з мікротемами.
У руслі діяльнісно-зорієнтованих сучасних лінгвістичних досліджень особливої актуальності
набуває вивчення фахового спілкування як важливого чинника організації суспільної діяльності
індивіда. Відомо, що у системі соціальної практики індивіда професійна діяльність посідає одне із
центральних місць, тому зростає увага до вивчення професійних дискурсів (фахових дискурсів,
дискурсів установ), що "дозволяє розширити уявлення про, те як залежать один від одного вербальна
взаємодія і умови діяльності установи" [1: 10].
Від початку лінгвістичного аналізу повсякденного спілкування в установах у 1970-х роках у фокус
дослідницької уваги потрапили судова, медична та психотерапевтична вербальна взаємодія [1: 13].
Це, на наш погляд, є цілком виправданим, оскільки на найбільшу увагу заслуговують соціальні
інститути й установи, що відіграють основні ролі в житті людини і суспільства в цілому. До таких,
зокрема, належить медицина, адже саме медичні установи забезпечують збереження життя й
покращення здоров’я членів суспільства.
Виходячи з цього, об’єктом дослідження у роботі було обрано англомовний професійний
медичний конфліктний дискурс (АПМКД), мисленнєво-мовленнєву соціальну діяльність, місце якої в
масиві англомовного діалогічного дискурсу визначене сферою комунікації (професійна діяльність,
медицина), характером комунікації (конфліктний), специфікою адресантно-адресатних конфігурацій
(комуніканти – медпрацівники, члени одного трудового колективу). Сфера комунікації
об’єктивується в темі дискурсу, характер комунікації – у його стратегії, специфіка адресантноадресатних конфігурацій забезпечує успішність комунікації, що ґрунтується на спільних спеціальних
знаннях [2].
Комунікативні стратегії та тактики постійно перебувають у фокусі дослідницької уваги. Аналіз
АПМКД під кутом зору його стратегічної організації дозволив розподілити його тактики на емоційні
та аргументативні, причому емоційні мають меншу питому вагу по кількісних показниках і здебільше
не тематизовані.
Метою цієї статті є аналіз аргументативних тактик англомовного професійного медичного
конфліктного дискурсу; встановлення їхнього переліку та виявлення їхніх кореляцій із темою
дискурсу.
Тему вважаємо основним конституентом, що володіє здатністю дискурсотворення. Тема дискурсу
– це ментально-вербальний конструкт, що виступає сполучальною ланкою в ланцюжку "базовий
концепт – вербальний план дискурсу" та акумулює актуальні / актуалізовані знання. Структура теми
складається із: макротеми – денотативного ядра дискурсу, співвіднесеного з усім обсягом актуальних
/ актуалізованих знань; мікротеми – референта мінімальної одиниці дискурсу, який співвіднесений з
елементом цих знань. Накладання двох комунікативних сфер зумовлює таку специфічну рису
англомовного професійного медичного конфліктного дискурсу, як тематичний дуалізм: базовий
концепт професійних дискурсів (УСТАНОВА) визначає макротему "Робота лікарні", базовий концепт
медичного дискурсу (ЗДОРОВ’Я) – макротему "Лікування хворого".
Мінімальною тематизованою одиницею є висловлювання, фокус якого визначає зміст предметнореферентної ситуації. Інвентар предметно-референтних ситуацій виявляє перелік мікротем, їхня
підпорядкованість макротемам демонструє ієрархічні відносини в структурі теми. Змістовий простір
англомовного професійного медичного конфліктного дискурсу організований мікротемами,
підпорядкованими макротемам "Лікування хворого", "Робота лікарні". Мікротеми підпорядковані
макротемі "Лікування хворого" охоплюють такі:
· tлх1 – часові параметри лікування;
· tлх2 –призначення лікування;
· tлх3 – симптоми та діагностика;
· tлх4 – встановлення діагнозу;
· tлх5 – здійснення медичних маніпуляцій.
Мікротеми підпорядковані макротемі "Робота лікарні" охоплюють такі:
© Кудоярова О.В., 2008
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· tрл1 – графік роботи/дотримання графіка роботи;
· tрл2 – професійно-посадові характеристики;
· tрл3 – виконання професійних обов'язків / перевищення повноважень;
· tрл4 – дотримання професійних цінностей [2].
Звертаючися до аналізу аргументативних тактик передусім зазначимо, що аргументація
нерозривно пов’язана з конфліктом – зіткненням різних поглядів, думок, позицій. "СПІР – ЦЕ
ВІЙНА" (ARGUMENT IS WAR) стверджують Дж. Лакофф та М. Джонсон [3: 127]. Автори
висловлюють думку, що в спорі ми можемо перемагати або програвати; ми сприймаємо людину, з
якою вступаємо у спір, як супротивника; ми атакуємо його позиції і захищаємо свої власні; якщо ми
впевнені, що позицію не можна захистити, ми можемо її залишити і обрати новий напрям наступу [3:
127].
Витоки теорії аргументації сягають часів античності, тому античні риторичні теорії, що сьогодні
переосмислюються з позиції сучасної теорії аргументації, називають також неориторикою [4: 269].
Аргументація, що стала самостійною науковою дисципліною, є також об’єктом лінгвістичних
досліджень (див. огляд у [4: 269]). У мовознавстві аргументацію визначають як "комунікативну
діяльність суб’єкта в триєдності вербального, невербального й екстралінгвістичного, метою якого є
переконування адресата через обґрунтування правильності своєї позиції" [5: 5].
Під спором розуміють ситуацію, в якій учасники намагаються аргументативно спростувати
протилежну думку; до загальних правил поведінки в спорі відносять ініціативність і
наступальність; "важливим у спорі є те, хто саме задає тему, як конкретно вона визначається;
потрібно вміти вести полеміку за своїм сценарієм. До того ж, давно відомо, що "кращий захист – це
напад": замість того, щоб відповідати на заперечення супротивника, слід примусити його захищатися
та відповідати на заперечення; його аргументи слід передбачити й спростувати їх, перш ніж він їх
висловить" [6: 317-318].
Розроблені прийоми ведення спору, на думку К.А. Філіппова, "являють собою ніщо інше, як
стратегію і тактику ведення аргументації в складних умовах словесного протиборства", причому
детальне вивчення усіх нюансів людської поведінки в конфліктній ситуації дає прекрасну поживу для
дослідника-лінгвіста, тим більше, що в сучасній теорії аргументації загальні прийоми ведення
дискусії вивчені достатньо добре, а "вербальне забезпечення конфлікту" ще чекає свого аналізу" [4:
269]. Аргументація являє собою прояв і спосіб вирішення конфлікту [5: 67]; до основних максим
аргументації належать:
· максими раціональності:
1. Дотримуйся логічного, послідовного викладення аргументів, експліцитно висловлюй логічні
зв’язки.
2. Дотримуйся доказу по суті справи.
3. Будь інформативним. Обмеж число аргументів, залиш вагомі та виключи другорядні.
4. Не використовуй хибних посилів.
5. Не піддавайся емоціям.
6. Уникай використання сили.
· максими такту:
1. Визнавай за партнером право на контраргументацію.
2. Обери відповідний інтелектуальний ключ.
3. Не перенось аргументацію з предмета обговорення на особистості.
4. Дотримуйся етикету.
· максими переконливості:
1. Говори впевнено.
2. Уникай двозначності.
3. Підкріплюй вербальну аргументацію невербальними засобами [5: 17-18; 7].
Ці максими варіюються залежно від типу дискурсу; так, для юридичного дискурсу, на думку
Н.Ю. Фанян, головними є максими раціональності [7].
В АПМКД не всі з перелічених максим набувають питомої ваги (дотримання етикету, наприклад, є
суттєвим тільки для ситуацій офіційного спілкування та / або за відсутності близьких, дружніх
відносин між комунікантами). Але в цілому учасники АПМКД дотримуються максим аргументації,
практично ніколи не переходять на особистості, підсилюють вербальні засоби невербальними,
інформативність поєднується з економією мовних зусиль, логічністю і послідовністю викладення
аргументів тощо. Також вартим уваги є той факт, що на відміну від емоційних аргументативні
тактики в АПМКД реалізуються не тільки мінімальними одиницями (мовленнєвими актами /
висловлюваннями), а й цілою низкою мінімальних одиниць.
До аргументативних тактик в АПМКД належить звинувачення, що базується на логіці та
раціоналізмі й не залучає емоційного компонента. Наприклад, Елеонор звинувачує Едварда в тому,
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що він не приділяє достатньої уваги студентам-практикантам:
"I’m just concerned about your normal responsibilities," Eleanor said. "A lot of people around here
depend on your supervision. I also heard the undergraduate summer students complained about your
absence this morning."
"Ralf knows his material," Edward said. "His teaching will improve."
(Cook, Acceptable Risk, 163)
У цьому прикладі експліковано причину звинувачення ("A lot of people around here depend on your
supervision").
Тактика звинувачення тематизована і корелює з мікротемами, що підпорядковані макротемі
"Лікування хворого": tлх1 – часові параметри лікування, tлх3 – симптоми та діагностика, tлх4 –
встановлення діагнозу, tлх5 – здійснення медичних маніпуляцій; а також з мікротемами, що
підпорядковані макротемі "Робота лікарні": tрл1 – графік роботи/дотримання графіка роботи, tрл3 –
виконання професійних обов'язків / перевищення повноважень, tрл4 – дотримання професійних
цінностей.
Наступною є тактика домінування, яка в АПМКД має дві модифікації – узяття відповідальності й
авторитарного розпорядження.
Узяття відповідальності має місце, коли учасник АПМКД демонструє бажання вказати на свій
вищий статус, який дозволяє йому приймати рішення, й підкреслює, що несе відповідальність за
рішення, наприклад:
When Lee’s leg was opened, the surgeon cut down and exposed a mucus-filled cyst. He removed the cyst,
then snapped at the theatre sister: "Send this for a frosen section and ask the orthopaedic surgeon to come
up to the theatre."
I protested again. "You can’t!"
The surgeon cut me shot.
"A consent for operation has been signed," he said. "The only chance for this girl, if the cyst is malignant,
is to remover her leg. This is my responsibility and my decision."
(Clifford, Not There, Doctor, 142)
Авторитарне розпорядження є конфліктною тактикою через позначення мовцем свого вищого
статусу / нижчого статусу адресата вербальними засобами, бо власне розпорядження, реалізоване
директивами, не пов’язане з конфліктністю в спілкуванні медиків: розпорядження типові при
командній роботі (операціях, наданні невідкладної допомоги), часто зумовлені розподілом посадових
обов’язків; до того ж у лікарнях працюють студенти-практиканти й інтерни, яким віддають
розпорядження їхні куратори. В авторитарному розпорядженні мовець, як правило, акцентує свою
владу, чим принижує адресата й викликає в нього образу, наприклад:
"That’s odd,’ she said, rushing on, "because we got a message from you at our medical station, telling us
to pull out."
"If I sent a directive for you to get out," he said, "it would have come from someone else in the
organization. I would have just been passing on a message from higher up the line, organizing a truck for the
evacuation. I have the decision-making power. When it’s time to get out, you have to move in a hurry."
Signy swallowed, trying to dispel the lump of emotion in her throat.
(Lang, Challenging Dr Blake, 54)
Тут авторитарність вербалізується в таких мовних засобах, як "decision-making power", особовому
займеннику I, що постійно вживається; нижча позиція адресата підкреслюється модальним дієсловом
"have to".
Тактика домінування тематизована. Узяття відповідальності корелює з мікротемами tлх2 –
призначення лікування, tлх4 – встановлення діагнозу, tлх5 – здійснення медичних маніпуляцій
(макротема "Лікування хворого"); із мікротемою tрл2 – професійно-посадові характеристики
(макротема "Робота лікарні").
Авторитарне розпорядження корелює з мікротемами tлх1 – часові параметри лікування, tлх2 –
призначення лікування, tлх4 – встановлення діагнозу, tлх5 – здійснення медичних маніпуляцій
(макротема "Лікування хворого") та з мікротемами tрл1 – графік роботи/дотримання графіку роботи,
tрл3 – виконання професійних обов'язків / перевищення повноважень (макротема "Робота лікарні").
Ще однією аргументативною тактикою в АПМКД є тактика заперечення, яка часто виступає як
контраргументація. Наприклад, Дейзі відкидає звинувачення й переадресовує його своїй начальниці,
аргументуючи власну думку:
"So can take a week’s notice," said Mrs Gower-Jones. "I’ve seen the other girls too. Don’t expect to come
back here either; if and when I open again patients won’t want to see any of you – they’ll always suspect
you."
"I should have thought," observed Daisey in a reasonable voice, "that they would be more likely to
suspect you, Mrs Gower-Jones. It's you who employed her.
(Neels, A Valentine For Daisy, 23)
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Цікавим є наступний приклад, де лікар не тільки заперечує аргументи його співрозмовника, але й
указує на недоречність обговорення особистих якостей ("переходу на особистості"):
"Are you taking that girl with you?"
"Eugenie is my theatre sister, Saphira, that is why she is here. Naturally she will be with me."
"All that hair," snapped Saphira, "and she’s going to be fat in another year or two."
"Neither of which makes any difference to her skill in the operating theatre." His voice was icy. "You’re
being childish, Saphira".
(Neels, A Secret Infatuation, 77)
Тактика заперечення тематизована, але через свою реактивну природу не виявляє кореляцій із
мікро- / макротемами: ця тактика зареєстрована при реалізації практично усіх мікротем.
На думку дослідників у парадигмі професійного спілкування дискусія має аргументативний
характер [9], що підтверджують і результати нашого аналізу. Вивчення аргументативних тактик
свідчить, що саме вони відіграють суттєву роль у плані взаємодії з тематичною організацією АПМКД:
усі вони тематизовані й корелюють з певним набором мікротем (або ж з усіма).
Аналіз аргументативних тактик АПМКД, таким чином, дозволяє дійти висновку, що стратегічні
цілі в ситуації конфліктного спілкування англомовних медиків досягаються комунікантами
переважно через аргументацію і саме аргументативні тактики демонструють взаємодію тематичної і
стратегічної організації АПМКД.
Перспективою роботи є вивчення тематичного та стратегічного потенціалу професійнонепрофесійного англомовного медичного дискурсу (медпрацівник – пацієнт) із метою виявлення
того, як зміна адресантно-адресатних конфігурацій позначається на характеристиках мовлення.
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Кудоярова О.В. Аргументативные тактики в профессиональном конфликтном
общении англоязычных медиков.
В статье рассмотрена взаимосвязь тематической и стратегической организации англоязычного
профессионального медицинского конфликтного дискурса. Проанализированы аргументативные
тактики, которые являются основными для исследуемого дискурса, и определено их отличие от
эмоциональных тактик; также была описана их специфика, установлен полный перечень, и
выявлены их связи с микротемами.
Kudoyarova O.V. Argumentative Tactics in Professional Conflict Communication of English-Speaking
Medical Stuff.
The article focuses on thematic and strategic organization interrelation in English professional medical
conflict discourse. The argumentative tactics which are the main ones for the discourse under study are
analyzed and the difference from the emotional tactics has been pointed out. Their specificity is described,
the whole set is established and connections with topics are revealed.
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КІЛЬКІСНІ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПОЛУЧУВАНОСТІ ПРИЙМЕННИКІВ ІЗ
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИМИ ПІДКЛАСАМИ ІМЕННИКІВ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ
МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ)
У статті за допомогою статистичних методів досліджується семантична сполучуваність
прийменників із лексико-семантичними підкласами іменників. Окрім частоти вживання
розглядаються основні параметри сполучуваності – широта і інтенсивність. Широта
сполучуваності залежить від широти семантики, морфологічної будови і функціональної активності
лексичних одиниць. Інтенсивність сполучуваності зумовлюється активізацією сем ядра і коллоката у
відповідному функціональному стилі.
Семантична сполучуваність, як і значення слова, належить до провідних проблем сучасного
мовознавства. Ще й досі не розв’язане питання про співвідношення сполучуваності та лексичного
значення. Таке завдання виявляється особливо складним, коли йдеться про абстрактну, багатозначну
лексику або службові частини мови, до яких належить прийменник. Так, Д.М. Шмельов зауважує:
"Якщо для слів, що позначають конкретні предмети, розмежування значень здійснюється нібито на
основі врахування денотативних можливостей слова, то для всієї решти лексичних одиниць сама
думка про нього виникає лише у зв’язку з тим, що зіставляються різні контексти вживання слова" [1:
93]. Аналогічні думки висловлює Ю.Д. Апресян, який вважає, що семантична інформація у значенні
слова може бути розтлумачена або як особливість його семантики, або як особливість його
синтактики [2: 230]. У нашому дослідженні ми також виходимо з тези, що "всі особливості
лексичного значення так чи інакше відображаються в його сполучуваності" [3: 29]. Роботи, в яких
досліджувалась семантика прийменників, можна систематизувати за таким критерієм – "чи
знаходяться у фокусі уваги дослідників відношення між членами групи в системі мови, чи ні" [4: 724].
Незважаючи на велику кількість досліджень, присвячених семантичним і синтаксичним особливостям
прийменників (С. Барик, І. Вихованець, Г. Гельбіг, В. Абрахам, В. Брендаль, І. Кучеренко,
Н. Лягушкіна, О. Селіверстова, А. Загнітко та ін.), немає праці, в якій було б проведено комплексне
дослідження синтагматичних властивостей усіх прийменників сучасної німецької мови з широким
використанням методів статистичного аналізу.
Метою нашого дослідження є аналіз семантичної сполучуваності прийменників із лексикосемантичними підкласами (ЛСП) іменників на матеріалі сучасної німецької публіцистики [5-9].
Завдання статті полягає у проведенні кількісного і якісного аналізу семантичної сполучуваності.
Основними параметрами, які характеризують семантичну сполучуваність, є широта, інтенсивність і
селективність. Ці всі параметри можуть досліджуватись за допомогою квантитативних методів
(критерію "хі-квадрат" і коефіцієнта взаємної спряженості Чупрова) [10: 47]. У центрі дослідження
знаходяться прийменниково-іменникові фрази, які виступають у ролі: 1) вільних поширювачів на
рівні речення (das Buch liegt auf dem Tisch); 2) семантичних актантів на рівні іменникової фрази (der
Weg nach Bromberg); 3) вільних поширювачів на рівні іменникової фрази (der Dom zu Köln) [11: 67].
Таке обмеження вибірки зумовлене тим, що в згаданих вище фразах прийменники залежать від
іменників, а не від дієслів чи прикметників. Ось чому, ми розмежовуємо ліву (der Weg nach) та праву
позицію іменників (auf dem Tisch) відносно досліджуваних прийменників. Це проводиться також для
того, щоб з’ясувати, чи розташування ядра впливає якимось чином на сполучувальні властивості
коллокатів.
До вибірки включалися всі приклади вживання прийменників із іменниками з кожної п’ятої
сторінки журналів та кожної другої сторінки газет (приклади виписувалися лише з крайньої лівої
колонки газети). Загальний масив тексту складає 97495 слововживань, кількість досліджуваних
сполучень – 5217. Відносна похибка вибірки складає 2,7% (при достатній 33%), що дає підстави для
переконливих висновків про характеристики й властивості генеральної сукупності тексту і її
складових.
З 149 прийменників суцільної вибірки з словника Duden [12] у публіцистиці зафіксовано вживання
71 прийменника. Найбільш частотними виявилися прийменники in (1206 випадків уживання з 5217),
für (542) та mit (383), далі йдуть прийменники mit (383), auf (311), an (282), bei (227), nach (189), aus
(131). Дуже рідко трапляються прийменники anläßlich, betreffs, bezüglich, diesseits, seitens, ungeachtet,
kontra. Частіше від теоретично очікуваного спостерігається вживання прийменників ab, bis, seit, vor,
um, nach, що уточнюють локалізацію предмета /особи/ дії в часі, per, laut, що вказують на джерело
інформації.
© Кудрявцева О.Д., 2008
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Всі іменники вибірки були скласифіковані на основі логіко-семантичного принципу на 30
лексико-семантичних підкласів [13: 163]. У позиції ліворуч від досліджуваних прийменників
найчастіше зафіксовані сполучення прийменників із підкласом іменників (далі – ЛСП) на позначення
дії (330 сполучень), далі йдуть іменники, що позначають мову (303) та абстракції (165). Найменшими
за частотою вживання ліворуч є іменники, що позначають фауну (3), власні назви країн (6) і природні
речі (7). Не зафіксовано сполучень із іменниками на позначення флори. У позиції праворуч від
прийменників перші три місця за частотою вживання посідають: іменники, що позначають час (573),
державу (330) та власні назви країн (310). Найменш частотними ЛСП іменників у позиції праворуч
від прийменника виявилися природні речі (5), іменники на позначення фауни (5) та флори (6).
Широта сполучуваності, як однин з її параметрів, показує рівень реалізації сполучувального
потенціалу мовних одиниць і може бути виражена за допомогою абсолютних або відносних величин
[14: 45]. Найвища широта сполучуваності з прийменниками ліворуч спостерігається в ЛСП іменників,
що позначають дії, мову та процеси. Найменшу широту сполучуваності в позиції ліворуч виявили
іменники, що позначають фауну, природні речі, харчі й напої. У позиції праворуч найчастіше
зустрічаються ЛСП іменників на позначення держави, міри та мови. Це зумовлено в першу чергу
кількісним переважанням іменників цих підкласів у публіцистиці, де основну увагу зосереджено на
політичних подіях, дебатах, цифрових даних. Найменшу широту сполучуваності зафіксовано у
іменників, що позначають природні речі, харчі й напої та фауну, що теж зумовлено їх малою
зустріваністю у пресі: Описи природи і фауни не характерні для публіцистичного стилю, а іменники
підкласу харчі й напої зустрічаються в поодиноких випадках, в основному, лише в рекламі.
Коефіцієнт кореляції лівої та правої позицій склав 0,756, що при df=28 та Р=0,05 свідчить про
статистично значущий прямий зв’язок, тобто в публіцистиці в обох позиціях від досліджуваних
прийменників іменники мають приблизно однаковий рівень реалізації потенційно можливої
сполучуваності.
Якщо розглянути широту сполучуваності окремо взятих прийменників з виділеними ЛСП
іменників, то найбільша широта сполучуваності з іменниками ліворуч зафіксована в прийменників in,
für та mit, що пояснюється їх великою частотою вживання, простою морфологічною будовою,
широтою семантики. Інші ж прийменники сполучаються з одним або кількома ЛСП іменників або ж
не зустрічаються взагалі. У позиції іменника праворуч найбільшою широтою сполучуваності
характеризуються прийменники in, auf та bei. Коефіцієнт кореляції лівої та правої позицій усіх
прийменників склав 0,773, що при df=66 та Р=0,05 (критичне значення r=0,243) має статистичну
значущість і свідчить про рівномірність розподілу широт в обох позиціях. Досить високі показники
широти сполучуваності в обох позиціях спостерігаються в прийменників von, an, zu, über, um та ін.
Найменшу кількість лексичних зв’язків в обох позиціях зареєстровано в основному в прийменників,
які вживаються з родовим відмінком: anläßlich, betreffs, bezüglich, binnen та ін. Причини різної широти
сполучуваності прийменників із ЛСП іменників мають, на нашу думку, як мовний, так і позамовний
характер. Так, найбільш уживані прийменники in, von, mit, zu, für, bei багатозначні; семантичні межі
окремих варіантів цих прийменників нечіткі. Це уможливлює переосмислення просторових
відношень у різні види атрибутивних та об’єктних відношень, і тому згадані прийменники утворюють
різноманітні смислові зв’язки з іменниками більшості семантичних підкласів. До позамовних
чинників належить функціональна активність іменників відповідних лексико-семантичних підкласів.
Дослідження семантичних зв’язків не повинно обмежуватися лише фіксацією частоти спільного
вживання лексичних одиниць у тексті, це не є проявом сили зв’язків. Тому ще одним важливим
параметром сполучуваності, який інформує про ступінь синтагматичної зв’язаності лексичних одиниць, є
інтенсивність. У результаті статистичного аналізу альтернативних таблиць, складених на основі
вихідної таблиці про частоту вживання, було встановлено, що 15 прийменників – gegenüber, mit,
nach, von, zu, durch, für, gegen, um, an, auf, in, über, unter, vor – виявили стандартні зв’язки [15: 46],
тобто такі зв’язки, в яких емпіричні частоти виявилися вищими за теоретично очікувані величини) з
ЛСП іменників в обох позиціях. Розглянемо ці прийменники та їх зв’язки детальніше.
Найбільшу кількість статистично значущих зв’язків у позиції зліва виявив прийменник zu
(6 зв’язків), за ним ідуть прийменники von та für (по 5 зв’язків). Прийменники auf і an реалізують у
позиції зліва по 4 статистично значущі зв’язки, in – 3 зв’язки, gegenüber, nach, durch, gegen та um – по
2 зв’язки. Решта прийменників – mit, über, unter, vor – мають по одному стандартному зв’язку.
Статистично значущі зв’язки зафіксовано з 19-ма ЛСП іменників з 30-ти досліджуваних, найбільшу
кількість зв’язків – п’ять – виявлено у сполученні з ЛСП іменників на позначення процесів та мови.
Розглянемо на прикладах конкретні випадки семантичних зв’язків прийменника zu.
Досліджуваний прийменник має в позиції ліворуч середні стандартні зв’язки з іменниками на
позначення: 1) держави: Als neuer Inhaber der Rudy Baum GmbH erarbeitet jetzt Thorsten Schlicht ...
erfolgreiche Konzepte zur Steueroptimierung [8: 165]; 2) дороги: Er glaubte fest daran, dass die bessere
Verständigung von Mensch zu Mensch ein Weg zu einer vernünftigen Weltordnung sein kann [5: 40];
176

О.Д. Кудрявцева. Кількісні і якісні характеристики сполучуваності прийменників із лексико-семантичними
підкласами іменників у сучасній німецькій мові (на матеріалі публіцистичного стилю)

3) абстракцій: Unter diesem Titel hat der Soziologe Peter Weingart eine fulminante Untersuchung über das
Verhältnis der Wissenschaft zu Politik, Wirtschaft und Medien verfasst [7: 3]. Слабкі зв’язки зафіксовано у
сполученні з іменниками, що позначають: 1) характеристики живих та неживих об’єктів: Nimmt
man als Rahmen für die Zuordnung von Kunst und Dichtung und Philosophie den Kulturbetrieb, dann
besteht die Gleichstellung zu Recht [5: 145]; 2) мову: Die französische Regierung verhinderte sogar, dass
die Präambel zur Charta europäischer Grundrechte die jüdisch-christliche Tradition beim Namen nannte [7:
13]; 3) символи: Weitere Informationen zu den Angeboten und den Teilnahmebedingungen erhalten Sie
unter 0800 1721221 [8: 105]. Слід зазначити, що набір ЛСП іменників, з яким виявлено стандартні
зв’язки прийменника zu у публіцистиці, дещо відрізняється від відповідного набору в художньому
стилі [16]. Так, спільними для обох стилів є сполучення з ЛСП іменників на позначення дороги та
держави. У художньому стилі зафіксовано також статистично значущі зв’язки з ЛСП іменників на
позначення механізмів, процесів, будівель, просторових об’єктів, у публіцистичному – абстракцій,
характеристик живих та неживих об’єктів, мови, символів. Це свідчить про те, що один і той самий
прийменник має в кожному окремому функціональному стилі специфічні набори ЛСП
іменників, з якими він сполучається. Це залежить, очевидно, не від внутрішньомовних факторів
(відповідності сем), а від лексичного складу текстів окремих функціональних стилів. У свою чергу,
лексемний склад текстів у певному функціональному стилі залежить від набору предметів і явищ, які
позначаються лексичними одиницями, вжитими в даному стилі. Ось чому можна вважати, що
"лексичний склад тексту" зумовлений позамовними чинниками. Прослідкуємо сполучуваність інших
прийменників із ЛСП іменників зліва в публіцистиці.
Прийменник von має статистично значущі зв’язки з іменниками в позиції ліворуч на позначення:
1) міри: Literaturpaket, Bestell-Nr. 18 zum Preis von je Euro 99, [7: 20]; 2) дій: Soll nicht das Kindergeld erhöht,
sondern die Ganztagsbetreuung von Kindern verbessert werden? [8: 11]; 3) матерії та простору: Das christliberale
Kabinett muss umgebildet werden – Anfang vom Ende der Adenauer-Ära [5: 110]; 4) людей: Als Vorbilder, denen
wir alle nacheifern, zählte er außerdem auf: Joseph von Görres, ... Carl von Ossietzky, Theodor Wolff [5: 10];
5) соціального статусу людини: Verfasser von Standardwerken wie Machiavelli (1982) und Gewalt und
Ordnung (1992) [8: 100]. Як і в попередньому випадку, набори ЛСП, з якими прийменник von виявляє
стандартні зв’язки в публіцистиці, відрізняються від відповідних наборів у художній літературі.
Спільним для обох стилів є зв’язок із ЛСП іменників на позначення міри. У художньому стилі
виявлено стандартні зв’язки також із ЛСП іменників на позначення характеристик живих та
неживих об’єктів, мови, процесів та символів, у публіцистиці – дій, матерії та простору, людей,
соціального статусу людини. Отже, статистично значущі зв’язки прийменників із ЛСП іменників
у певному функціональному стилі залежать не тільки від внутрішньомовних факторів, але й від
лексичного складу текстів окремих функціональних стилів.
Прийменники zu та von реалізують у сполученні з іменниками зліва в наведених вище прикладах
другорядні значення. Отже, в публіцистичних текстах, як і в художніх, прийменники реалізують
у позиції іменника зліва свої похідні значення. Перевіримо цю гіпотезу на матеріалі решти
прийменників, що виявили "стандартні зв’язки" з ЛСП іменників у позиції зліва.
Прийменник für виявляє найбільшу інтенсивність сполучуваності з іменниками в позиції ліворуч,
які позначають абстракції, час, міру, державу, терміни. Він реалізує свої другорядні значення –
приналежності, умови, підпорядкованості, призначення, заміщення. Основне значення – мети
(наприклад: wir sind für Neuerungen; Institut für Leibesübungen) залишається у сполученні з іменниками
в позиції ліворуч нереалізованим.
Прийменник an має статистично значущі зв’язки з ЛСП іменників у позиції ліворуч, які
позначають форму, модальність, психіку, процеси. Як і в попередньому випадку, основне значення
прийменника an – просторове – у позиції ліворуч не реалізоване.
Прийменник auf характеризується слабкими синтагматичними зв’язками з ЛСП іменників у
позиції ліворуч, які позначають абстракції, психіку, мову, державу. Основне значення прийменника
auf – просторове, наприклад: auf dem Pferd sitzen; die Vase steht auf dem Tisch; auf dem Mond landen;
sich auf die Couch setzen; die Vase auf den Schrank stellen; auf den Baum klettern, яке в нашій вибірці в
позиції іменника ліворуч не реалізується.
Прийменник in має найбільшу силу зв’язку з іменниками в позиції ліворуч, які позначають
психіку, соціальний статус людини, мистецтво. Як і в попередніх випадках, у жодному з наведених
прикладів не реалізується основне – просторове – значення прийменника in.
Прийменник nach має сильні та середні статистично значущі зв’язки з підкласами іменників у позиції
ліворуч, які позначають процеси і модальність. Основне значення – напрямку – у наведених прикладах не
зафіксоване.
Прийменник gegen має середні та слабкі зв’язки з іменниками в позиції ліворуч, які позначають дії і
процеси. Тут реалізовані другорядні значення – протидії, протистояння. Значення напрямку, відмічене у
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словнику DUDEN як основне (gegen die Mauer lehnen, gegen den Wind rudern, gegen die Tür schlagen), у
сполученні з іменником у позиції ліворуч не зафіксоване.
Прийменник um виявляє зв’язки середнього та слабкого ступеня інтенсивності у сполученні з
іменниками в позиції ліворуч, які позначають дії та процеси. Основне значення – колоподібний рух
навколо певного пункту (um das Haus [herum]gehen; um die Welt segeln), оточення (sie saßen um den
Kamin; um den Platz herum stehen Bäume), у позиції зліва не відмічається.
У прийменників gegenüber та durch зафіксовано стандартні зв’язки з іменниками лише в позиції
зліва. Прийменник gegenüber характеризується вищою за теоретично очікувану сполучуваністю з
іменниками на позначення: будівель і людей. Особливістю цього прийменника є постпозиція у
сполученні з іменником, тому в позиції зліва теоретично можливе вживання прийменника gegenüber в
основному значенні – просторовому. У наведених прикладах реалізуються похідні значення
досліджуваного прийменника – порівняння (herkömmlichen Wohnhäusern gegenüber) та відношення до
певної особи чи справи (Augstein gegenüber). Для прийменника durch характерна вища за теоретично
очікувану сполучуваність з іменниками, що позначають процеси та абстракції. Основне значення
прийменника durch – просторове – у сполученні з іменниками в позиції зліва не реалізується.
Решта прийменників мають по одному стандартному зв’язку з ЛСП іменників у позиції зліва, а
саме: 1) прийменники über, unter та mit з підкласом іменників, що позначають мову; 2) прийменник
vor з іменниками на позначення характеристик живих та неживих об’єктів. Основні значення
прийменників über, unter, vor (просторові) та mit (спільності) у позиції зліва не зафіксовані. Отже,
гіпотеза про те, що в публіцистичних текстах, як і в художніх, прийменники реалізують у позиції
іменника зліва свої другорядні значення, підтверджується на матеріалі всіх досліджуваних
прийменників. Це пояснюється тим, що іменник, як актант у прийменниково-іменниковій фразі, є
основним носієм значення сполучення, тому головне значення прийменника "знебарвлюється".
Проаналізуємо тепер особливості інтенсивності реалізації значень прийменників у сполученні з
іменниками в позиції праворуч. У результаті статистичного аналізу альтернативних таблиць,
складених на основі вихідних таблиць частоти вживання, було встановлено, що 26 прийменників –
inklusive, innerhalb, laut, ab, aus, bei, mit, nach, seit, von, zu, bis, für, gegen, ohne, per, pro, um, an, auf,
hinter, in, neben, über, unter, vor – мають зв’язки, в яких емпіричні частоти виявилися вищими за
теоретично очікувані величини з ЛСП іменників в позиції справа. Найбільшу кількість статистично
значущих зв’язків виявив прийменник auf (9 зв’язків), за ним ідуть прийменники bei (6), mit (5), nach
(5), zu (5), aus (7), an (4), in (7), vor (4). Прийменники für, ohne, unter мають по три стандартні зв’язки,
прийменники ab, seit, von, bis, pro, über – по два. Решта прийменників має по одному статистично
значущому зв’язку. Стандартні зв’язки зафіксовано з 26-ма ЛСП іменників з 30-ти досліджуваних,
найбільшу кількість зв’язків – дев’ять – виявлено у сполученні з ЛСП іменників на позначення часу.
Не зафіксовано стандартних зв’язків з іменниками на позначення фауни, флори, природних речей,
психіки.
Простежимо конкретні випадки семантичних зв’язків прийменника auf. Досліджуваний
прийменник має стандартні зв’язки середнього ступеня інтенсивності з іменниками в позиції
праворуч, які позначають мову: Auf FOCUS-Anfrage wollte Uhrlau am vergangenen Freitag den Vorgang
nicht kommentieren [8: 36] і слабкі зв’язки з іменниками на позначення: 1) харчів, напоїв: Da saß der
lebendige Weihnachtsmann und aß ohne Gewissensbisse Wurst auf Brot [6: 69]; 2) дороги: Auf der
Zielgerade vor der Wahl werden Westerwelles FDP, Zimmers PDS und Foschers Grüne immer wichtiger [8:
6]; 3) атрибутів людини: Oben links: Rudolf auf dem Arm seiner Schwester Margret ... [5: 10];
4) модальнoсті: Für beschauliche Kompromissgespräche am liberalen Kaminfeuer empfehlen wir
Wolfgang Gerhardt, auf Wunsch auch aufbrausend [8: 150]; 5) держави: Stern-Gründer Henri Nannen und
Augstein beim Schreiben einer Augstein-Rede für eine neue Ostpolitik auf dem FDP-Bundesparteitag 1967 in
Hannover [5: 80]; 6) природи: Sein einziger Rivale ist Gabe (ebenfalls Jet Li), Polizist auf unserer Erde …
[5: 225]; 7) механізмів: Wer war dabei, als auf einem Schiff in Cannes die Rechte an der Fernsehserie Die
Simpsons den Besitzer wechselten? [7: 26]; 8) штучних речей: Auf unserer neuen DVD haben wir die
kompletten SPIEGEL-Jahrgänge 1994 bis 2001 [5: 215]. З іншими ЛСП іменників прийменник auf або
взагалі не сполучається, або не виявляє статистично значущих зв’язків. Як і в попередніх випадках,
відсутність будь-яких зв’язків може вказувати як на "заборону" сполучуваності, так і на відповідність
емпіричних частот теоретично очікуваним.
Порівняння контекстуальної реалізації значень прийменника auf зі словниковою статтею [12]
показало, що у сполученні з іменниками в позиції праворуч реалізуються як основне, так і похідні
значення досліджуваного прийменника. При цьому стандартні зв’язки середнього ступеня
інтенсивності зафіксовано з прийменником у похідному 5-му значенні – при вказівці на причину,
передумову якоїсь дії. Зв’язки слабкої інтенсивності виявлено як при сполученні прийменника auf в
основному, так і в похідних значеннях. Отже, гіпотеза про те, що прийменник в основному значенні
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може мати як сильні, так середні і слабкі зв’язки, підтвердилась на матеріалі публіцистичного
стилю.
Порівняємо дані про інтенсивність сполучуваності приймениика auf у художньому і
публіцистичному стилях [16]. У художньому стилі досліджуваний прийменник має 4 зв’язки
середнього ступеня інтенсивності з іменниками на позначення просторових об’єктів, штучних речей,
абстракцій, дороги та 3 слабкі зв’язки з іменниками ЛСП ″механізми″, ″матерія та простір″,
″атрибути людей″. Спільними в обох стилях є сполучення з іменниками на позначення дороги,
атрибутів людини, механізмів, штучних речей, в яких прийменник auf реалізує своє основне –
просторове – значення. У художньому стилі зафіксовано, крім цього, статистично значущі
сполученння з іменниками ЛСП ″просторові об’єкти″, ″абстракції″, ″матерія та простір″, у
публіцистиці – ″мова″, ″харчі і напої″, ″модальність″, ″держава″, ″природа″. Наша гіпотеза про те,
що сполучуваність у певному стилі зумовлена не тільки внутрішньомовно (відповідністю
актуалізованих сем прийменника та іменника), а також залежить від денотативної активності
семантичних підкласів іменників, з якими прийменник пов’язаний, підтвердилась на матеріалі
публіцистики.
Розглянемо випадки сполучуваності прийменників з ЛСП іменників із сильним ступенем
інтенсивності в текстах сучасної публіцистики. Якщо порівняти значення прийменників у тексті та у
словниковій статті [12], виявиться, що в сполученнях із сильним ступенем інтенсивності реалізуються
як основні, так і похідні значення прийменників, тобто статус значення у словниковій статті не
впливає на інтенсивність сполучуваності прийменника в мовленні.
Проаналізуємо випадки кореляції прийменників із ЛСП іменників із середнім ступенем
інтенсивності. Зафіксовано реалізацію як основних значень прийменників, як-от: mit (спільність,
співдія), ап, aus, hinter, neben, іп (у просторовому значенні), inklusive (у значенні включення), laut
(відповідність), так і другорядних, як-от: von (точка відліку), zu (у часовому відношенні; у значенні
модальності), ап, vor (у часовому відношенні), ab (у часовому відношенні та для позначення
почерговості, порядковості), bis (у значенні міри), nach (у значенні порядковості). Основне та
другорядні значення виявляються в прийменників залежно від семантики пов’язаних із ними
іменників. Так, просторове значення прийменників ап, aus, hinter, neben, іп узгоджується з
семантикою іменників на позначення будівель, матерії та простору, власними назвами країн та
місцевостей, часове значення прийменників zu, ап, vor, ab – у сполученні з іменниками ЛСП часу.
Висока інтенсивність зв’язків прийменників та ЛСП іменників внутрішньо зумовлюється
відповідністю сем, а зовнішньо відображає особливості функціонування та комбінування
лексичних одиниць у текстах публіцистичного стилю. У складі вільного поширювача
прийменниково-іменникової фрази на рівні речення або іменникового сполучення прийменник
є носієм основного значення і сприяє конкретизації актуалізованих сем іменника.
Розглянемо випадки статистично значущих зв’язків прийменників із ЛСП іменників зі слабким
ступенем інтенсивності. Слід зазначити, що в публіцистиці, як і в текстах художнього стилю,
зафіксовано найбільшу кількість статистично значущих зв’язків зі слабким ступенем інтенсивності. У
цих сполученнях реалізуються як основні значення прийменників, наприклад: ап, іп, über, vor
(просторове значення), seit, bis (часу), ohne (відсутності), innerhalb (часу), так і другорядні, причому
спектр другорядних значень набагато ширший, ніж у випадку сполучень з сильними та середніми
стандартними зв’язками. Так, прийменники у тексті реалізують наступні похідні значення: nach (часу;
послідовності), von (приналежності), zu (модальне, приналежності), für (приналежності; мети), um
(часу, міри), іп (часу), über (позначення змісту повідомлення), unter (належності; підпорядкованості),
vor (часу), bei (приналежності, модальності) тощо. Як і в попередніх випадках, основне та другорядні
значення виявляються в прийменників відповідно до семантики пов’язаних із ними іменників.
Отже, особливість значущих зв’язків полягає в тому, що вони вказують на однорідні структурні
елементи мови, які своєю взаємодією забезпечують її функціонування. Сполучення слів у моделі
"прийменник" + "лексико-семантичний підклас іменника" складає каркас мовного оформлення тексту
певного функціонального стилю. На прикладі публіцистики ми визначили основні відхилення частоти
сполучень від теоретично очікуваних величин. Висока інтенсивність сполучуваності певних сем
прийменників та іменників свідчить про те, що сполучуваність прийменників з іменниками
відповідних лексико-семантичних підкласів не є випадковою. Семантичні зв’язки з високою,
середньою та слабкою інтенсивністю сполучуваності становлять, на нашу думку, характерний набір
ознак функціонального стилю публіцистики. Сполучуваність ґрунтується на законах смислового
узгодження, стильові фактори не в змозі їх відмінити, вони лише підлаштовують ці закони до
виконання завдань тієї чи іншої комунікативної сфери мови. У наступних роботах планується
дослідити сполучуваність прийменників з ЛСП іменників у науковому стилі і зробити порівняльний
аналіз сполучуваності в трьох функціональних стилях сучасної німецької мови.
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Кудрявцева Е.Д. Количественные и качественные характеристики сочетаемости предлогов с
лексико-семантическими подклассами существительных в современном немецком языке
(на материале публицистического стиля).
В статье с помощью статистических методов исследуется семантическая сочетаемость
предлогов с лексико-семантическими подклассами существительных. Кроме частоты употребления
рассматриваются основные параметры сочетаемости – широта и интенсивность. Широта
сочетаемости зависит от широты семантики, морфологического строения и функциональной
активности лексических единиц. Интенсивность сочетаемости обусловлена активизацией сем ядра
и коллоката в определенном функциональном стиле.
Kudryavtseva O.D. Quantitative and Qualitative Characteristics of Prepositional
Combinability with Lexico-Semantic Subclasses of Nouns in the Modern German Language
(on the Basis of Publicistic Style).
The article considers semantic compatibility of prepositions and lexico-semantic noun classes by means of
statistical methods. Aside from the quantity of usage it also deals with basic parameters of combinability –
latitude and intensity. The latitude of compatibility depends on the width of semantics, morphological
structure and functional activity of lexical units. The intensity of compatibility is determined by the activity of
nucleus and collocate sems in a certain functional style.
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ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ФАХОВОЇ МОВИ ТОРГІВЛІ
(НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)
У статті йде мова про фразеологічні одиниці фахової мови торгівлі німецької мови. Подається
дефініція, називаються основні лінгвісти, праці яких відіграють велику роль у вивченні фразеології,
досліджуються види, загальні ознаки, функції, особливості перекладу, джерела утворення
фразеологізмів даної підмови, наводяться приклади з німецькомовних текстів, взятих із монографій,
газетних та журнальних статей на тему торгівлі.
Фразеологізми здавна вважаються однією зі специфічних рис кожної мови. Вони набагато
виразніше, ніж окремі слова, розподіляються в певних структурно-функціональних стилях,
виявляючи свою належність до кожного з них, а також до сфери усного чи писемного мовлення,
мають більш яскраве експресивне чи емоційне забарвлення. Фразеологічні засоби мови – це
квінтесенція її національного обличчя, "дзеркало життя нації". Вони містять у собі велику силу
експресії та емоційної наснаги. З огляду на це, актуальною видається проблема поглибленого
вивчення окремих груп фразеологічних одиниць. Саме тому метою даної статті є аналіз
фразеологізмів, що належать до фахової мови торгівлі сучасної німецької мови.
Фразеологія займає важливе місце в системі кожної сучасної мови. Фразеологічні одиниці, як
особливі мовні знаки, належать до складних і суперечливих явищ мови, адже вони найвиразніше
передають красу мови, яку витворив народ протягом віків для потреб спілкування в усній та писемній
формах. Фразеологія як наука виникла лише на початку 20 століття. На сьогоднішній день
нез’ясованими залишаються питання про статус фразеології, хто є основоположником даної
дисципліни та велика кількість проблем з теорії даної науки. До нерозв’язаних питань належать
невизначеність терміну фразеологічної одиниці та предмету фразеології. Нез’ясованою залишається
теорія еквівалентності, проблема слівності компонентів та інші. Науковий пошук у цих напрямках
продовжується. Фразеологізми стали предметом досліджень мовознавців ще з 1909 року завдяки
праці Ш. Баллі "Французька стилістика", пізніше їх вивчали В.В. Виноградов, О.В. Кунін,
Л.А. Булаховський, О.О. Реформатський, І.І. Чернишова, Р.П. Зорівчак, С.Н. Денисенко, В.М. Телія,
Г.М. Удовиченко, W. Fleischer, Th. Schippan, Ch. Palm, H. Burger та ін. Фразеологізми представлені у
функціональних стилях по-різному. Як правило, вони з’являються в художній літературі для
вираження соціальних та національних рис персонажів. У публіцистиці та есеїстиці вони існують
дещо менше, а в науково-технічному стилі – досить незначно (за винятком фахових фразеологізмів).
Дослідження фразеологізмів терміносистеми торгівлі в німецькій мові надзвичайно зацікавило
нас, оскільки кажучи словами В.Н. Телії, фразеологічні одиниці – це "найбільш культуроносний
компонент мови у дії" [1: 19]. Вважаємо, що доцільно розпочати із визначення самих фразеологічних
одиниць. Отже, фразеологізм – це стійке сполучення лексем із повністю або частково переосмисленим
значенням [2: 160]. Або ж у ширшому розумінні – це відносно стійка, соціально зумовлена лексикограматична єдність двох і більше нарізно оформлених компонентів, граматично організованих за
моделлю словосполучення чи речення, яка, маючи в основі, можливо, вже й стертого образу цілісне
переосмислене значення, автоматично відтворюється мовцями як готова до використання одиниця
мови [3: 178]. Наприклад, im Trend liegen; auf eine rote Null hoffen; in den besten Händchen sein; auf
eigene Faust testen; eine schwarze Null bekommen. Як правило, поняття "фразеологічна одиниця" та
"фразеологізм" ототожнюються.
Найбільш загальними ознаками фразеологічних одиниць називають "мовну стійкість, семантичну
цілісність та роздільнооформленість" [4: 160], а також відтворюваність у процесі спілкування.
Фразеологічні одиниці завжди спрямовані на суб’єкта, тобто вони вживаються не стільки для
описування дійсності, скільки для її інтерпретації, оцінки та вираження до неї суб’єктивного
відношення. Фразеологізми дозволяють сказати багато і при цьому ще й економлять мовні засоби,
сягають глибин народного духу, культури. Вони приписують об’єктам ознаки, які мають асоціації в
картині світу, мають на увазі цілу дескриптивну ситуацію (текст), оцінюють її, виражають до неї
відношення. Самі фразеологізми – це також тексти, хоча й невеликі, але вони можуть зберігати
культурну інформацію. Це так звані мікротексти, які "містять у собі експліцитно чи імпліцитно всі
види модальності, характерні для пропозиціональних знаків, тому і виступають як текст у тексті" [1:
677].
Фразеологізми як стійкі словосполучення характеризуються цілісним значенням, яке за своїм
характером ідіоматично переосмислене та переважно метафорично-образне. Цей образ (внутрішня
© Мороз А.В., 2008
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форма фразеологізму) "стирається" за роки свого вжитку й тому зберігається по-різному. Внаслідок
цього фразеологізм має різні ступені вмотивованості: від очевидного до нульового [3: 177].
М.Д. Степанова та І.І. Чернишова виділяють дві функції фразеологізмів, які відрізняють їх від
інших словосполучень:
а) семантична трансформація компонентів та унікальність сполучення слів;
б) особлива експресивна функція [5: 209].
Необхідність дослідження фразеологічних одиниць, основою якої є терміни фахової мови,
неодноразово підкреслювалась багатьма лінгвістами (А.В. Кунін, Л.П. Сміт). Однак, все ще багато
питань залишаються актуальними, наприклад, встановлення фактів, які дають дорогу
терміносполученням у сферу фразеології, а також питання про розмежування терміносполучень і
фразеологізмів.
Фразеологічні терміносполучення в термінології найчастіше є результатом мотивації, яка
стерлась, або внутрішньої форми, а також результатом метафоричної багатослівної номінації. У
німецькій мові порівняно із українською фразеологічні терміносполучення менш поширені, оскільки
аналогічні явища в німецькій мові позначаються складними словами.
Для фразеологізму, як і для будь якої іншої мовної одиниці, актуальним є діалектичне
співвідношення між формою і змістом, відзначене свого часу Г.О. Винокуром: "У дійсності
відмінність у значенні спирається на відмінність у формі, й обидва ряди відмінностей не можна
вважати взаємно непов’язаними" [6: 56].
Фразеологізми виступають особливими випадками перекладу на рівні слова, словосполучення та
речення, тобто вони стосуються трьох основних рівнів мови, і в перекладі утворюють проміжний
рівень перекладу – фразеологічний. Ми притримуємось думки, що фразеологізм також є одиницею
перекладу, що перекладається як єдине ціле незалежно від опори на наявні чи відсутні еквіваленти у
мові перекладу.
Розрізняють три основні різновиди фразеологічного значення: ідіоматичне, фразеоматичне та
ідіофразеоматичне [2: 122-123]. Фразеологічні одиниці термінологічного походження попадають до
групи ідіофразеоматизмів (якщо поряд із фразеологічною одиницею діє терміносполучення-прототип)
або ідіом (якщо терміносполучення-прототип вийшло із вжитку). Терміносполучення є синтаксичною
конструкцією, що утворюється об’єднанням двох і більше слів на основі підрядного граматичного
зв’язку – узгодження, керування або прилягання [7: 380]. Для ідіофразеоматизмів та ідіоматизмів
характерне переосмислене значення.
Беззаперечним є той факт, що явище фразеологічного значення досить складне, воно "обумовлено
специфічним відношенням до означуваних предметів чи явищ дійсності, характером внутрішньої
образної основи, надслівністю, залежністю між лексичними компонентами фразеологічних одиниць і
повністю чи частково переосмисленим їхнім значенням" [8:18].
Деякі автори схильні приписувати фразеологізму лексичне значення або ж розглядати
фразеологічне значення на рівні слова. Як зазначає Л.Г. Авксентьєв, "фразеологічна одиниця і слово
можуть бути близькими семантично, тобто виражати спільне поняття", однак така спільність є
відносною. Фразеологізм і слово якісно відрізняються. Ця відмінність закладена в їх різній природній
основі. "Значення фразеологізму може співвідноситися із значенням слова, що виключає їх
тотожність" [9: 44].
Як доводить практика, багато фразеологічних одиниць не мають слів-ідентифікаторів, а можуть
ідентифікуватися лише за допомогою змінних словосполучень. У той же самий час фразеологізми
надають мовленню емоційного забарвлення. В.М. Мокієнко особливо акцентував увагу на
експресивності, як характерній ознаці фразеологічних одиниць [10: 5]. Як правило, рідко знаходиться
слово-еквівалент, яке б такою ж мірою передавало ту виразність, що притаманна фразеологізмам.
Таким чином ми схиляємось до думки, що термін "співвіднесеність фразеологізму і слова",
запропонований О.В. Куніним, якнайкраще передає специфіку фразеологічних зворотів.
Говорячи про значення фразеологічних одиниць, не можна залишити поза увагою поняття
внутрішньої та зовнішньої форми, які О.О. Потебня розрізняв у слові [11: 175, 183]. Ці дві форми
наявні і у фразеологізмові. Зовнішня – це окремий звук, а внутрішня – це і є значення. Зміст
внутрішньої форми фразеологізму детальніше розкриває Л.Г. Авксентьєв: вона "становить собою
взаємодію семантики вільної сполуки із семантикою переосмисленого на її основі фразеологізму і
зумовлюється семантичною структурою виразу вцілому" [9: 44]. О.В. Кунін пропонує таке
визначення внутрішньої форми: "внутрішня форма – це мотивуюча образність мовної одиниці, яка
базується на дериваційних зв’язках її значення зі значенням прототипа" [2: 149]. Відповідно,
розтлумачуючи поняття "значення фразеологізму", фразеолог бере до уваги різні аспекти плану
змісту і плану функціонування фразеологізмів і слів. На відміну від значення слова, "фразеологічне
значення – це інваріант інформації, яка виражається семантично ускладненими, нарізнооформленими
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одиницями мови, які не утворюються за породжуючими структурно-семантичними моделями змінних
сполук слів" [2: 121].
Існують різні підходи щодо принципів класифікування фразеологізмів: структурно-семантичний,
граматичний, функціонально-стилістичний. Найбільш поширеною є структурно-семантична
класифікація В.В. Виноградова, який розрізняє три типи фразеологізмів: фразеологічні зрощення або
ідіоми, єдності та сполучення [12].
Фразеологічні зрощення – це найскладніші стійкі сполучення; їхнє нероздільне значення не
залежить від значення окремих компонентів, наприклад: ein toter Markt; Läden auf einen Schlag
eröffnen; die Nase vorn haben; grünes Licht geben; die Taschen füllen; auf eine rote Null hoffen; an die
Hand geben.
Фразеологічні єдності – це сполучення, у яких зберігається ознака семантичної роздільності
складових частин, а, звідси, і часткова вмотивованість загального значення, наприклад: den letzten
Schliff geben; ein Fragezeichen setzen; sich eisernen Regeln unterwerfen; auf eine schwarze Liste setzen;
seine Türe öffnen; die Kasse füllen.
Фразеологічні сполучення – це звороти, які утворені внаслідок поєднання фразеологічно зв’язаних
значень слів, наприклад: unter steigenden Preisen leiden; einer breiten Masse zugänglich machen; den
Geldstrom kontrolieren; im Gespräch sein; auf Erfolgskurs bleiben; ins Visier nehmen. Сполучення цього
типу, як правило, аналітичні.
Деякі лінгвісти розрізняють ще, окрім наведених типів, фразеологічні вирази – відтворені стійкі
сполучення слів, приклади яких часто зустрічаються у фаховій мові торгівлі: Konsequenzen ziehen; die
Kontrolle übernehmen; zur Kenntnis nehmen; an Bedeutung gewinnen; einen Beitrag leisten; in Bewegung
bringen; zum Verlust führen.
З точки зору ідіоматичності В. Флейшер розрізняє повністю, частково та не ідіоматичні
фразеологізми [13: 35]. Слід також зазначити, що серед розмаїття фразеологічних одиниць існують
загальні фразеологізми та індивідуально-авторські. Якщо перші включені в словники, то другі, як
правило, до словників не потрапляють. Деякі лінгвісти (А.М. Мелерович, В.М. Мокієнко) вважають
за доцільне створити словники індивідуально-авторських вживань фразеологічних одиниць.
Провівши дослідження, я приходжу до висновку, що джерелами утворення фразеологічних
зворотів фахової мови торгівлі є:
1. Жива народнорозмовна мова – aus dem Blick verlieren; sich an jmds Grenzen stößen; auf der Hand
liegen; etw. über Bord werfen; in den Startlöchern sitzen; in der Tasche fehlen.
2. Виробничо-професійна діяльність людей – beim Verbraucher punkten wollen; zur Preisjagd treiben;
an den Nerven der Kunden zehren; grünes Licht für den Verkauf geben; den Kunden kürzere Wege bieten.
4. Наукова діяльність – die richtige Auswahl treffen; die schwarzen Zahlen; aufs Tempo drücken; in sehr
frühem Stadium sein; die kalte Progression.
3. Антична література та міфологія – auf drei Säulen beruhen;
5. Влучні вирази відомих людей – das "geheime Geschäft"; ein "kleiner" Fisch (der Händler).
Фразеологізми - це майже завжди яскраві, образні вирази, які є важливим експресивним засобом
мовлення, зокрема професійного. Їхнє вивчення у фаховій мові торгівлі є дуже перспективним та
цікавим. Таким чином, фразеологія та предмет її вивчення – надзвичайно складні явища, що далекі
від однозначного вирішення. Суперечливі погляди на природу компонентів сприяють
різносторонньому підходу до їх розгляду.
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Матеріал надійшов до редакції 10.04. 2008 р.
Мороз А.В. Фразеологизмы специального языка торговли (на материале немецкого языка).
В статье описаны фразеологические единицы специального языка торговли немецкого языка,
приведены дефиниции, изучены виды, основные черты, функции, особенности перевода, источники
образования фразеологизмов данного подъязыка, приведены примеры из немецких монографий,
газетных и журнальных статей на тему торговли.
Moroz A.V. The Phraseologisms of Special Trade Language (On the Basis of theGerman Language).
The article is devoted to the problem of the phraseogisms of German special trade language. The author
gives the definition of phraseologism, researches the types, the main features, functions, the translation
peculiarities of phratheogisms of the given special language and gives the examples of it, taken from the
German monografies and articles.
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ДЕТЕРМІНАТИВИ ТА СТРАТЕГІЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПОЛІТИКІВ В АНГЛОМОВНИХ
ГАЗЕТНИХ АНАЛІТИЧНИХ СТАТТЯХ: ЛІНВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ
Стаття присвячена вивченню когнітивно-дискурсивних стратегій і ролі детермінативів для
презентації політиків в англомовних аналітичних текстах. Когнітивно-дискурсивні стратегії
визначають структуру газетного повідомлення і послідовність розгортання інформації. Реалізація
стратегій забезпечується тактиками, які зумовлюють використання відповідних детермінативів
Особливості функціонування детермінативів англійської мови у газетних аналітичних текстах
співвідноситься з їх темою і структурою, яка включає назву повідомлення, вступний,
аргументативний і заключний блоки [1: 146]. Політична тематика є домінуючою для газетних
аналітичних текстів, автори яких реконструюють політичну реальність і висвітлюють події
суспільного, політичного життя та політиків [2: 25]. Актуальність дослідження аспектів
представлення політика у газетному дискурсі пояснюємо тим, що він втілює одну з найважливіших
статусно-професійних ролей індивіда у сучасному соціумі, як представника владних структур [3: 49].
Метою цієї статті є визначення особливостей функціонування детермінативів при оформленні
номінативних одиниць на позначення політика. Презентація політиків в аналітичних текстах
здійснюється за рахунок модифікації слотів фрейму ОСОБИ [4: 226-227]. Ця модифікація направлена
на активацію слоту ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, тому політик презентується через детальний опис
його професійної діяльності, здійснюючи яку він визначається як такий. Ідентифікація політика
здійснюється через відображення його політичного статусу, політичних поглядів, ідей, функцій,
мотивів, його політичного оточення і професійних якостей, які взаємодіють з загальнолюдськими
характеристиками, які відображаються слотами ВІК, ЗОВНІШНІСТЬ, РИСИ ХАРАКТЕРУ фрейму
ОСОБИ. Послідовність розгортання інформації в повідомленні визначається когнітивнодискурсивними стратегіями, які пов'язуються з мисленнєвою діяльностю людини [5: 4]. Тактики
пояснюють використання детермінативів з номінативними одиницями на позначення політика.
Презентація політика в заголовку і вступному абзаці аналітичних повідомлень здійснюється за
рахунок інтродуктивної стратегії, котра реалізується тактикою індивідуалізації або реляційною
тактикою. Перша зумовлює використання кількамісних антропонімів, а друга визначає вживання
присвійного відмінка власних назв у аспекті представлення елементів політичної діяльності (мети,
промови, звернення, результатів, планів, колег, опонентів тощо). У вступному, аргументативному та
заключному блоках використання детермінативів для представлення політика визначається тактиками
індивідуалізації, характеризації, реляції, статусної та узагальненої презентації, представлення з
позиції стороннього спостерігача, які забезпечують реалізацію стратегій само ідентифікації та
суспільної диференціації.
Простежимо способи презентації політиків у назвах аналітичних повідомлень. У заголовку Bill
Richardson’s L.A. Launch [6] присвійний відмінок двомісного антропоніму пояснюємо реляційною
тактикою, метою якої є представлення дії Біла Річардсона – початку діяльності в Лос Анжелесі. У
підзаголовку тактика презентації статусу визначає використання означеного артикля на позначення
високого суспільного положення, напр., Why the New Mexico governor was right to announce his bid in
our town. У вступному абзаці тактика індивідуалізації характеризується використанням трьохмісного
антропоніма, напр., But they’d likely also assume that someone named William Blaine Richardson belongs
to a country club that doesn’t allow anyone named Hillary or Obama to join. В основній частині
повідомлення реляційна тактика визначає вживання присвійного займенника в аспекті представлення
політичної діяльності Біла Річардсона, а стратегія самоідентифікації реалізується тактикою
презентації бажаного статусу і визначає використання означеного артикля, напр., Such Is the challenge
faced by new Mexico Gov. Bill Richardson, who made his formal announcement in Los Angeles on Tuesday,
saying in Spanish: "With pride, I hope to become the first Latino president of the United States". Як бачимо,
присвійний займенник оформлює іменну фразу his formal announcement на позначення дії політика –
офіційної заяви, а означений артикль детермінує словосполучення the first Latino president of the
United States, яке представляє суспільний і політичний статус, який він сподівається отримати.
У вступному абзаці тактика презентації статусу стратегії суспільної диференціації після
представлення політика в заголовку одномісним антропонімом зумовлює вживання означеного
артикля на позначення статусу людини, якщо зазначається особливість, яка відрізняє її від інших
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людей з таким самим статусом, напр., Mr. Spitzer would be the first governor in the nation to introduce a
gay marriage bill [7]. Як бачимо, містер Шпіцер буде першим губернатором, який збирається
прийняти закон, що дозволяв би одностатеві шлюби, тобто це відрізняє його від інших губернаторів і
визначає використання означеного артикля при презентації його статусу.
Тактика статусної презентації зумовлює використання означеної дескрипції в основному блоці на
позначення діючого статусу людини. Про це свідчить прикметник у складі іменного
словосполучення, напр., Mr. Gul has promised to adhere to secular principles, but with the president
wielding a veto (as the current president has over some of AKP’s more Islamist-learning legislation) and
appointing judges, that promise has not allayed fears, as the recent protests show [8]. Використання
означених іменних словосполучень на позначення статусу характерне для презентації політика як
найвищої точки оцінної шкали в аспекті притаманних йому професійних якостей, напр., With little
question, Cheney is the most powerful vice president in our history. He controls a staff of true believers,
issues his own ideological pronunciamentos and maintains his own alliances with key conservatives in
Congress [9].
Тактика індивідуалізації у вступному абзаці при представленні політика, який має високий статус,
зумовлює використання означених дескрипцій для його презентації через використання антропонімів,
котрі презентують інших відомих політичних діячів, напр., Even many Republicans today recognize
Franklin Roosevelt as the greatest president of the last century. The anti-Franklin Roosevelt, however, is
George W. Bush. Цей приклад демонструє презентацію Джорджа Буша як антипода Франкліна
Рузвельта, тобто йдеться про те, що президент Сполучених Штатів проводить політику, яка є
протилежною тій, яка була за часів Рузвельта. Поєднання артикля з власною назвою актуалізує
соціальний і екстралінгвістичний контекст [10: 72-73]. Виклад аргументів для презентації
відмінностей у правлінні зазначених лідерів держави визначається реляційною тактикою, котра
визначає використання присвійних займенників для представлення особливостей їх діяльності, напр.,
From his regressive tax codes and plan to privatize Social Security to his Supreme Court appointment, from
his favoritism toward big business to his belief in preemptive war, Bush could hardly be more different in his
political, economic and social philosophy from the architect of the New Deal. … Roosevelt believed in
strong, collective leadership. His Cabinet was broad and inclusive [9].
Використання детермінативів при реалізації реляційної тактики для представлення політика в
аспекті родинних зв’язків залежить від того, що акцентується – його статус в сім’ї чи відношення між
членам родини, напр., He did a bang-up job getting out the vote for his older brother. As the son of a
former senator himself, the vice president couldn’t complain about nepotistic leg up too loudly, and it must
have grated [11]. У першому реченні присвійний займенник пояснюємо відображенням відношень між
членами сім’ї – двома братами, при відображенні дій одного на користь іншого – his older brother, у
другому прикладі спостерігаємо презентацію віце прем’єр-міністра в аспекті його походження та
інформуванні про статус його батька. Презентація політика означеною дескрипцією як сина відносно
його батька здійснюється також при зазначенні національності останнього, напр., Sarkozy is the son of
a Hungarian immigrant, a spry, tough politician who worked his way up through the ranks of the neoGaullist right and has won a loyal conservative following with charisma, his tough law-and-order stance and
his economic liberalism [12].
Тактика узагальненої презентації вказує на те, що наведена інформація не є просто випадковою, а
спрямована на презентацію конкретного випадку з життя людини і підкріплює загальну думку [13:
116]. Ця тактика використовується для представлення політика у вступному блоці і зумовлює
використання неозначеного артикля в аспекті презентації політичного діяча як члена певної
політичної партії, а тактика представлення зміни статусу визначає використання означеного
детермінатива – власної назви у присвійному відмінку, яка співвідносить людину з країною, напр., He
was a Communist Party man who engineered the dissolution of both the party and the Soviet Union, then
became Russia’s first democratically elected leader [7].
Тактика представлення політика з позиції стороннього спостерігача визначає використання
неозначеного артикля для його презентації, як людини з певними рисами, котрі привернули увагу
оточуючих. Наприклад, у вступному блоці газетного повідомлення під заголовком Tony Blair’s legacy
[14] неозначений артикль представляє Тоні Блера як відданого союзника, саме таким його
сприймають у США, напр, In the United States, Mr. Blair will be remembered as a stalwart ally who flew
to Washington after the September 11 attacks to highlight his solidarity with the United States. У
заключному блоці цієї аналітичної статті також спостерігаємо вживання неозначеного артикля, який
відтворює сприйняття Тоні Блера певною частиною людей, які підтримують боротьбу проти
світового тероризму, напр, But for those of us who believe we have no choice but to engage in the struggle
against global terrorism, Mr. Blair is an heroic stalwart in the fighting for freedom [14].
186

О.В. Мосієнко. Детермінативи та стратегії презентації політиків в англомовних газетних аналітичних
статтях: лінвокогнітивний аспект

Експліцитне вираження тактики презентації політика з позиції стороннього спостерігача
виражається експліцитно при зазначені імені того, хто є джерелом інформації, і зумовлює
використання неозначеного артикля при порівнянні суб’єктів політичної діяльності, напр., It is ironic
that Butler finds Chirac a better leader than Blair is when Blair’s party and ideology – with the possible
exception of the war – will continue leading Great Britain [15]. Як бачимо, неозначений артикль
оформлює іменне словосполучення better leader, яке презентує Шерака як кращого лідера у
порівнянні з Блером на думку Батлера.
Тактика характеризації політика визначає використання неозначеного артикля у вступному блоці
аналітичного повідомлення для презентації вікових характеристик, напр., He is a 52-year-old man with
an ambition: to become president of the French Republic [16], зовнішності, напр., Royal, an elegant
Frenchwoman with more traditional establishment credentials, is the first woman to make it to the finals of
the presidential race [12], в основному блоці при відображенні особистісних характеристик політика,
напр., Despite the tough times, Mr. Yeltsin took the heat. He was a strong believer in freedom of speech and
the press, and the new free press beat him up [17] і професійних якостей, напр., Mr. Yeltsin had learned
enough economics to trust a brilliant young economist, Yegor Gaidar, to take control [17].
В аргументативній частині тактика характеризації використовується при наведенні фактів з метою
переконання читача. З цією метою неозначений артикль презентує людину в аспекті її характеристик,
а означений артикль при реалізації статусної тактики представляє положення особи відносно
установи, яка є місцем її діяльності, напр., Gonzales doesn’t deserves this. He is a man of great dedication
and integrity. He has earned the president’s trust, and the nation’s, as the leader of the largest lawintelligence agency on earth at a time of chilling and constantly changing global peril [18].
Отже, функціонування детермінативів в аналітичних газетних повідомленнях політичної тематики
визначається направленістю тексту на презентацію політика, яка здійснюється через детальне
представлення його діяльності, відображаючи модифікації слоту ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
фрейму ОСОБИ. Інтродуктивна стратегія презентації політика у заголовку реалізується тактикою
індивідуалізації або реляційною тактикою, які зумовлюють використання антропонімів та власних
назв у присвійному відмінку. Неозначені іменні фрази на позначення політиків визначаються
тактиками узагальненої презентації, відображення позиції спостерігача та характеризації. Вживання
означеного артикля зумовлене тактикою статусної презентації. Використання присвійних
займенників підпорядковане реляційній тактиці. Подальше дослідження детермінативів передбачає
вивчення їх функціонування у газетних новинах політичної тематики.
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Мосиенко Е.В. Детерминативы и стратегии презентации политиков в англоязычных газетных
аналитических статьях: лингвокогнитивный аспект.
В статье рассматриваются особенности функционирования английских детерминативов для
представления политиков в аналитических газетных текстах. Когнитивно-дискурсивные стратегии
определяют структуру газетного сообщения и последовательность разворачивания информации.
Реализация стратегий осуществляется тактиками, которые определяют выбор детерминативов.
Mosiyenko O.V. Determiners and Strategies of Presenting a Politician in Analytical Newspaper Articles.
The paper focuses on the cognitive strategies and functions of English determiners in presenting a politician
in English analytical newspaper articles. The paper represents the interaction between the usage of the
determiners and cognitive strategies which determine the consistency of representing the information about
the politician.
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ФЕМІНІСТСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ У ТВОРЧОСТІ ДЖОЙС КЕРОЛ ОУТС
У статті досліджуються особливості романної прози американської письменниці Дж.К. Оутс у
феміністському аспекті. Розглядаються риси феміністської літератури, які проявляються у
створених романісткою жіночих образах і проблематиці романів. Творчість письменниці
тлумачиться як явище, яке виникло на маргінесі багатьох факторів культурного життя другої
половини ХХ та початку ХХІ століття.
Творчість Джойс Керол Оутс – унікальне явище, яке виникло на перехрещенні багатьох факторів
соціально-політичного та культурного життя свого часу. У творчості Дж.К. Оутс своєрідно відбилося
становлення світових культурних процесів і філософських пошуків другої половини ХХ століття та
початку ХХІ століття. Специфіка творчого пошуку цієї письменниці полягає, на нашу думку, у
своєрідності проблематики і створеної системи образів, використанні нових художніх засобів
відображення дійсності поряд з традиційними.
Вивченням творчості Джойс Керол Оутс займалися такі відомі критики та літературознавці, як:
У. Аллен, К. Бастіан, Г. Блум, Л. Вагнер, Г. Джонсон, Б. Зіммерман та ін. В Україні, а також у країнах
колишнього СРСР, на жаль, доводиться констатувати недостатню дослідженість творчості цієї
письменнниці. Так, на сьогодні надруковано близько 30 статей і рецензій на твори Оутс (розвідки
Т. Денисової, Н. Висоцької, О. Звєрєва, О. Мулярчика, М. Пальцева). Але творчий доробок Оутс не
розглядався у зв’язку з сучасними світоглядними парадигмами: феміністською, постмодерністською.
Зазначені дослідження містять аналіз ранніх творів письменниці, здебільшого оповідань. Поза увагою
критиків залишились романи та повісті 90-х рр. ХХ ст., як: "Перше кохання", "Полум’я", "Шалена",
"Марія: життєпис", "Сонцестояння", "Білявка". На нашу думку, ці романи є ключовими у розумінні
важливості "жіночої проблематики" та художньої специфіки прози Дж.К. Оутс. Саме ці фактори
зумовлюють актуальність нашого дослідження.
Мета нашої наукової розвідки полягає в тому, щоб визначити місце Джойс Керол Оутс у
феміністській літературі США і, ширше, в сучасному літературному процесі. Мета роботи зумовила
постановку та розв’язання наступних завдань: розгляд авторської позиції Дж.К. Оутс щодо проблеми
становища жінок у суспільстві; аналіз своєрідності системи жіночих образів у її прозі; уточнення ролі
та значення творчості Оутс у контексті феміністської літератури другої половини ХХ століття.
Особливо яскраво феміністські тенденції у творчості Оутс проявляються у створених нею жіночих
образах. У романах представлена велика кількість жіночих персонажів, які отримали риси соціальних
типів: це й дівчата-підлітки (жертви насильства та бунтарі), й молоді та зрілі жінки в пошуках
міфологічного щастя – "чоловіка-володаря та захисника", жінки, розчаровані отриманим "родинним
затишком" і досвідом материнства, "сильні" жінки-хижачки та "нові" жінки-інтелектуали та митці.
Дж.К. Оутс і як жінку, і як письменницю не можуть не хвилювати проблеми, висвітлення й
вирішення яких є наріжним каменем у працях феміністок, зокрема К. Міллет, М. Фуллер [2; 3].
Як літературний критик, Джойс Керол Оутс не могла обминути питання зображення жінок у
творах чоловіківписьменників. "У класичній американській літературі, – зазначає письменниця, –
немає місця для повного образу жінки, тому що в ньому показуються тільки соціальні зв’язки і
суспільство – саме те, від чого намагається втекти охоплений духом романтичного протесту чоловік,
який вирушив на пошуки "нової території" (Гек Фінн у Марка Твена), змісту життя в океанських
просторах (Ізмаїл у романі Германа Мелвілла "Мобі Дік") або в лісові хащі (автобіографічний герой
"Уолден" Г. Торо)" [4: 49].
Дж.К. Оутс на сторінках романів і оповідань намагається розвінчати міфи та приписи, які
узаконюють нерівноправність статей, викрити негативність існування в суспільній свідомості
застарілих патріархальних стереотипів про природу та призначення жінок. У центрі уваги
письменниці традиційно постає проблема соціального, психологічного та духовного поневолення
жінки, замкнутість її життєвого простору межами сім’ї, обмеженість її досвіду відведеною для неї
роллю. Авторка розглядає поняття жіночої екзистенції, жіночого призначення і ролі в суспільстві у
різних аспектах, послуговуючись різними підходами.
У романах "Ти повинен це пам’ятати" (1987), "Полум’я: сповідь дівчини з банди" (1993),
"Шалена" (1997), повісті "Перше кохання" (1996) головні героїні, підлітки, стають жертвами
сексуальних домагань і об’єктами принижень через недостатність уваги та любові батьків; через
байдужість та неуважність до їхніх переживань матерів; через замовчування в суспільстві таких
гострих проблем, як спокушання малолітніх та інцест ("Перше кохання", "Ти повинен це пам’ятати");
через вплив культових лідерів на розвиток молодого покоління ("Шалена"); расову нетерпимість
("Тому, що це – гірко, і тому, що це – моє серце" (1990)).
© Нагачевська О.О., 2008
189

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 38. Філологічні науки

У повісті "Перше кохання", романах "Шалена" та "Ти повинен це пам’ятати" Джойс Керол Оутс
протагоністи-дівчата вперше зіштовхуються з сексуальним досвідом, який стає трагедією в їхньому
житті. Письменниця розповідає про драму прозріння героїнь, про відкриття ними, що зло є такою ж
повноправною складовою життя, як і добро. Людина так влаштована, що тільки зустріч зі злом,
ініціація у світ зла, змушує її вперше по-справжньому замислитися про те, хто вона така, переводить
зі стану неусвідомленого задоволення життям і собою до болісної саморефлексії, обов’язковому
супутникові пошуків самої себе, невід’ємному компонентові процесу особистісної самоідентифікації.
Письменниця досліджує соціальні та сімейні корені того зла, що з ними трапилось, а також
заглиблюється в тему "жертва та насильник", проблему "жіночого мазохізму". Показовим у цьому
плані є твір "Перше кохання" [5].
Головна героїня "Першого кохання" – Джозі С., одинадцятилітня дівчина, що приїхала разом із
матір’ю жити до тітки Елізи Беркхардт. У цьому ж будинку перебуває на літніх канікулах
двадцятип’ятирічний Джеред-молодший – кузен Джозі, студент Пресвітеріанської семінарії. Цей
суворий, огорнутий аурою таємниці родич зачаровує Джозі. Для її допитливого розуму він – містична
та цікава постать. Джозі стає жертвою кузена. Джеред спокушає дівчину, після чого вона проходить
крізь "хрещення" кров’ю та брудною водою. Тепер їх поєднує страшна таємниця заборонених
стосунків. Поступово між жертвою та насильником виникає "кохання". Джозі відчуває жах перед
родичем, але, водночас, зачарована ним і мириться з подальшим приниженням. Вона навіть
допомагає Джереду в його "релігійних" жертвопринесеннях.
На нашу думку, в романі присутня важлива тема – пошук героїнею власної ідентичності. Але саме
існування Джозі, її особистість, її істинна душа є основною темою цієї розповіді, про що свідчить
епізод, коли Джозі переглядає книги в бібліотеці Беркхардтів. Її вражає велика кількість зображень
Ісуса Христа на стінах, у різних іпостасях та одіяннях [5: 67]. Джозі шукає автентичного Ісуса, але їй
це не вдається: вона бачить лише різні інтерпретації Його образу. Саме так героїня дозволяє іншим
людям визначати її власне "я": спочатку матері, потім Джереду, який розбещує її, демонструючи
фотокартки оголених, замордованих дівчат. Джозі здається, що на цих фото вона бачить своє
обличчя. Під час фінального "випробування віри", яке привело б її до повної деградації, Джозі
виявляє акт зради та непокори "Володарю", розриває пута чарів свого кузена та знаходить власне
автентичне "я".
У романі "Шалена" простежується життєвий шлях головної героїні, Інгрід Бун, від дитинства до
років ранньої зрілості; подається опис руйнування та спустошення її особистості, майже повного її
знищення. Дівчинка виростає в самотності та вчиться не ставити зайвих запитань. Єдиною втіхою для
неї є мрія про зустріч із батьком, який залишив їх з матір’ю. Його образ переслідує та мучить героїню.
Знесилена невдалими спробами повернути втрачену батьківську любов, Інгрід прагне будь-якого
прояву чоловічої уваги. Це приводить до того, що вона стає об’єктом сексуальних домагань
однолітків і старших чоловіків. Дівчина знаходить собі розраду в алкоголі, наркотиках і випадкових
інтимних стосунках. Далі розвиток подій передбачає те, про що писала Сімона де Бовуар у книзі
"Друга стать": "...фройдівський "комплекс Електри" не пов’язаний із сексуальним потягом, як уважав
психоаналітик: це глибоке самозречення суб’єкта, який погоджується зробити з себе об’єкт покори й
захоплення" [6: 235]. Прізвисько героїні в школі – Лялька – відображає суспільне становище парії та
сексуальної іграшки. Головна героїня роману "Шалена" зустрічає ватажка мотоциклістів-прибічників
сатанинського культу Інока Скеггса і членів культу, які її ґвалтують, спотворюють обличчя, калічать.
Описи проявів насильства акцентують увагу читача на темі боротьби із жіночою сексуальністю,
що є одним із характерних проявів жінконенависті, зумовленої глибинним почуттям страху чоловіка
до жінки, до її "інакшості". Зважаючи на наукові матеріали у різних сферах досліджень, можна
сказати, що ця проблема для чоловіків є одвічною [7]. Страх перед фатальною силою "іншої"
породжує інстинктивну ненависть чоловіка, бажання знищити привабливість жіночого тіла,
розправитися із його спокусливістю, зідрати з обличчя красу так, ніби це лише штучна маска.
Втративши красу, жінка втрачає сексуальність, втративши сексуальність, жінка перетворюється на
порожнє місце.
З новим поглядом на дівчат-підлітків підходить Джойс Керол Оутс у романі "Полум’я: сповідь
дівчини з банди". Оутс створила соціальні типи юних протагоністів, що борються проти обмежень
їхньої свободи, їхніх прав, проти авторитету дорослих. Вони відмовляються виконувати вимоги щодо
зразкової поведінки для "маленьких леді". У романі зображені таємні бажання, страхи та обурення
жінок. Герда Лернер, американський історик фемінізму, аналізуючи колективну свідомість жінок,
наголошує на тому, що вона містить у собі ті самі стадії, що й у дівчат із "Полум’я": перша стадія –
"усвідомлення жінками того, що вони належать до нижчої, залежної групи людей, і – як члени цієї
групи – вони страждають від несправедливого поводження з ними. У них з’являється розуміння, що
такий стан речей – не природний, а встановлений суспільством. Приходить потреба та почуття
"сестринства", визначення цілей та планів, і, зрештою, розвивається "альтернативне бачення
майбутнього" [8: 198].
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Дж.К. Оутс виступає проти голої фізіології в трактуванні жіночої сексуальності, проти пояснень
жіночої психології істерикою та бажанням мати чоловіка. Своїми творами вона намагається
заперечити думку Ф. Ніцше про те, що "змістом життя жінки є чоловік" [9: 385].
Про те, чим закінчується такий пошук чоловіка-захисника та володаря повість "Чорна вода". В
образі головної героїні Келлі Келлехер оживає міф про "мрію американської дівчини". Це міф, з яким
вона виросла, в який вірить: жінка повинна належати чоловікові, щоб бути в безпеці. У пошуках
чоловіка, який би став їй опорою в житті, непомітно для себе, вона стає лялькою як у руках батьків,
так і чоловіків, з якими зустрічається.
У тексті часто повторюються слова: "Ти знаєш, що ти – чиясь маленька дівчинка" [10: 27]. Їх
промовляє Келлі Келлехер і в останні хвилини свого життя. Під каламутними водами річки вона
відчайдушно намагається знайти відповіді на запитання: у чому був зміст її життя, як трапилося, що
вона опинилася в такому становищі? Вона розчарована у своїх ідеалах, втратила ілюзії та надії,
отримала досвід зради, болю та приниження. Келлі відкривається читачеві як жінка, життя якої
постійно контролювалось чоловіками. Жінка – невільниця власного мовчання. Вивільнене мовчання
передається голосу оповідача – жіночій душі і розуму, який ніби збоку фотографує світ жіночих
рефлексій [10: 147].
У творі "Чорна вода", як і в романах "Сад радощів земних" (1967) та повісті "Перше кохання", ріка
постає як втілення межі поміж світом звичним і світом незбагненим для повсякденної свідомості. Ріка
є своєрідною альтернативою дороги. Дорога символізує мандри чоловічі. Дорога вимагає виходу поза
власні межі, руху вперед, експансії. Ріка як архетип жіночого передбачає рух углиб, до власного дна,
до сутності. Власне занурення, поглинання водою означає позбавлення того, що становить людську
індивідуальність для світу, символізує собою подолання плаского виміру поверхні – до того ж,
специфічно жіноче, зреалізований вибір відповіді на запитання "хто я така?"
Романи Дж.К. Оутс сприяють розумінню того, як панування вкорінюється в душах тих, над ким
панують, чому бути жінкою автоматично означає фіксацію позитивних ролей, усталених
патріархальною культурою, згідно з якими чоловікові належить виключне право визначати й
контролювати, а жінці не відведено ніякої іншої ролі, крім покірливого існування та залежності від
чоловіка. Авторка вбачає корені підлеглості жінки не лише в жінкофобії суспільства, а й у
невирішених соціальних проблемах.
На відміну від попередньої традиції, що розвивалася в напрямку ідеалізації образів материнства,
оутсівські жінкиматері змальовані або безвідповідальними та егоїстичними, або розчарованими та
спустошеними. Мати Джозі з роману "Перше кохання" та мати Інгрід з роману "Шалена" не бажають
"грати" ролі матерів і взагалі бути матерями. Матір головної героїні роману "Марія: життєпис" (1986),
Віра Зан’єк Кнауер, належить до того типу матерів, із якими діти ніколи не почувають себе у безпеці.
Будь-яке слово чи дія можуть викликати шквал погроз та фізичну розправу. Схожі риси характеру
отримають продовження та розвиток у доньці.
Джойс Керол Оутс показує, яким руйнівним для жіночого "ego" може стати шлюб. Письменниця
руйнує патріархальний міф про те, що традиційною й природною формою жіночого буття, її щастям є
народження та виховання дітей, повна залежність і підкорення чоловікові. Діти від невдалих шлюбів
не приносять матерям омріяного щастя, а подовжують їхні муки та страждання.
Суттєвим кроком в еволюції творчості письменниці та ще однією відповіддю на запитання: "Що
означає бути жінкою?" – стало створення нових образів жінок-інтелектуалок. Оутс ставить таку
жінку в центрі своїх творів, доручає їй вирішувати загальнолюдські (привілей віддавна чоловічий)
питання. Вони вириваються з обмеженого кола родини у простір повного буття. Їхнє життя
розвивається вже ніби за умов цілком досягнутої рівноправності стáтей.
Романом "Марія: життєпис" Джойс Керол Оутс вводить у літературу протагоніста-жінку –
університетського професора, яка цікавиться проблемою "жінка та література". Мова йде про
феміністський варіант "університетської прози", який виник у 60 – 70-ті роки ХХ століття (твори
Г. Годвін, С.Ф. Шеффер, Е. Лурі). У цьому творі талант письменниці розкривається в дещо іншій
площині. У ньому відчувається прагнення Оутс зрозуміти механізм, що призводить до певних
перемін у суспільстві. Образ популярної журналістки, Марії Кнауер, яку романістка ставить у центрі
розповіді, вибраний досить вдало. Марія втілює в собі той тип сучасної жінки-інтелектуалки, яка сама
будує власну кар’єру.
Оутс використовує опис життєвих перипетій героїні для того, щоб поступово підвести читача до
думки, що це – роман про становлення критика життя, не тільки в професійному, але й у соціальному
значенні. Джойс Керол Оутс є однією з перших письменниць США, яка у своїй творчості
зосередилась на створенні образів сучасної жінки. Романістка відкидає традиційне зображення жінки
й створює нових героїнь, які, не задовольняючись ролями слухняних дружин, улесливих коханок чи
жертв сексуальних домагань, намагаються самореалізуватися; самі творять себе й кар’єру.
Роман "Сонцестояння" (1985) Джойс Керол Оутс присвятила розкриттю глибини стосунків між
жінками, незалежно від стосунків із чоловіками. Письменниця дає прообраз особливого феномену,
який почав складатися в другій половині ХХ століття і який формувався в руслі феміністичної
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ідеології, а саме жіночої дружби. Жіноча дружба між Монікою Дженсен і Шейлою Треск виникає на
основі солідарності, близькості інтересів, пошуку емоційної підтримки після болісного розриву
шлюбних стосунків з чоловіком (з боку Моніки), а також потреби вийти поза вузькі межі замкнутого
приватного життя.
Принципово новим у романі є те, що Оутс пише про жіночу сексуальність, але пов’язує останню
не з природністю основного інстинкту – дітонародженням, а навпаки, ствердила її як поле
індивідуальної свободи жінки. Сенс жіночої вільної любові не в тому, щоб "мати чоловіка", а в тому,
щоб бути вільною.
У "Сонцестоянні" письменниця створила унікальний опис дружби між двома жінками. Досі в
численних творах, темою яких було товаришування, єдність двох жінок (реальна чи вдавана)
розглядалась на тлі ставлення до чоловіків, або ж до суспільства загалом. "Сонцестояння" є романом,
у якому жінки визначаються не в залежності від стосунків із чоловіками чи суспільством – але,
винятково, з погляду на ставлення одна до одної. Це – надзвичайно велике досягнення в історії
літератури.
Отже, на основі аналізу прозових творів Джойс Керол Оутс ми можемо говорити про феміністські
тенденції в її творчості, або про присутність рис феміністської літератури. Це зумовлено, передусім,
стурбованістю автора – як жінки і як письменниці – становищем жінки в сучасному суспільстві, а
також незадоволенням тим, як зображаються жінки письменниками-чоловіками. Письменниця
критикує стереотипність зображення жінок у творах чоловіківписьменників, підіймає на сторінках
своїх творів теми та проблеми, які є актуальними для феміністської літератури: роль жінки в сім’ї та
суспільстві, деміфологізація материнства, залежність від чоловіків, приниження, насильство над
жінками в родині та суспільстві, самовизначення та самореалізації жінки, пошук власної ідентичності.
Але, ми вважаємо, що проблематика романів Дж.К. Оутс виходить за межі власне феміністської.
Поряд з проблемами жіночими на сторінках своїх творів Оутс піднімає глобальні людські проблеми,
для яких не існує статевого розмежування. Письменниця досліджує соціальні та сімейні причини
насильства над жінками та підлітками, психологічних травм, самогубства, розчарувань у житті та
втрати особистості. Ґендерна проблематика зводиться зрештою у текстах Оутс до проблеми пошуку
людського призначення.
Сьогодні стало очевидним, що жінки-письменниці відіграють надзвичайно важливу роль у
розвитку літератури з найбільш ранніх стадій її розвитку. Дуже часто їхнє перо скероване на
зображення мало примітних для чоловічого ока сторін жіночого життя (Фленнері О'Коннор, Енн
Тайлер, Тоні Моррісон, Джоан Дідіон, Юдори Велті). На нашу думку, Джойс Керол Оутс займає
почесне місце серед цих майстринь слова.
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Нагачевская Е.А. Феминистские тенденции в творчестве Джойс Керол Оутс.
В статье исследуются художественно-эстетические особенности романной прозы американской
писательницы Дж.К. Оутс в феминистском аспекте. Рассматриваются черты феминистской
литературы, которые проявляются в созданных романисткой женских образах и проблематике
романов. Творчество писательницы интерпретируется как явление, возникшее на пересечении
многих факторов культурной жизни второй половины ХХ и начала ХХІ веков.
Nagachevska O.O. The Tendencies of Feminism in Joyce Carol Oates’ Novels.
The author of the article investigates the artistic and aesthetic peculiarities of J.C. Oates’ novels from the
perspective of feminist prose, which become apparent in Oatesian female characters and the main issues of
her novels.The author’s fiction is viewed as a specific phenomenon, which appeared at the intersection of
various cultural life factors of the second half of the XX – the beginning of the XXI century.
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ДО ПРОБЛЕМИ НАДАННЯ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ СТАТУСУ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МІЖНАРОДНОЇ ДОПОМІЖНОЇ МОВИ
У статті розглянуто питання необхідності впровадження у сучасній Європі єдиної мови
спілкування, якою може стати англійська мова. Фокус уваги сконцентровано на тому, що серед
представників управління інститутами Європейського Союзу формується професійна підмова зі
своїми особливостями. Представники професійної адміністративної культури, використовуючи
англійську мову для професійних цілей, вносять до неї певні зміни, що ґрунтуються на особливостях
їх персональних когнітивних моделей.
У країнах ЄС існує природний опір наданню англійській мові статусу офіційної європейської
міжнародної допоміжної мови, що пов’язано із зрозумілими культурними та політичними
побоюваннями [1: 18-20, 29]. Ознаки глобалізації взагалі викликають тривогу через виникнення
тенденцій ослаблення національної самобутності членів культурного співтовариства. Глобалізація
часто сприймається як зло, що руйнує культурну єдність. Проте саме сьогодні на території Європи
вже постала необхідність у єдиній мові спілкування, якою, як показує практика, може стати
англійська мова. Такий варіант європейської міжнародної допоміжної мови, EuroEnglish, має свої
характерні особливості. Виникнення таких особливостей може пояснюватись на рівні когнітивного
аспекту. Представники різних народів і культур по-своєму мислять, по-різному сприймають
навколишній світ. Це не може не позначитися на мові, якою вони говорять, навіть якщо це не їх рідна
мова. С. Рандел вважає, що ті, хто говорять різними мовами, наділені різним характером процесу
мислення [2: 28]. Ці відмінності викликають труднощі на комунікативно-прагматичному рівні навіть
тоді, коли представники різних культур спілкуються загальною для них міжнародною допоміжною
мовою. Багато значень і понять на рівні інтерпретації інтенції мовця залежать від специфічних
умовностей певної культури. Щоб передати значення, що мається на увазі, і забезпечити розуміння
мовців на різних культурних рівнях, потрібна певна комунікативна гнучкість [3: 197].
Будь-яка мова перебуває в процесі постійної зміни, і практично неможливо контролювати вплив
окремих індивідуумів на реальну мову. Різні мови і культури мають різну структуру, і люди говорять
навіть однією мовою, якою вони володіють, по-різному. У епоху глобалізації практично всіх сторін
нашого життя, а це стосується і національних мов, навряд чи можна казати про існування
національних культур або мов, що залишилися осторонь і зберегли свою монолітність [4: 100].
Англійська мова стала очевидним кандидатом на міжнародну допоміжну мову, оскільки вже давно
здобула статус світової, чи глобальної, мови. На цей час неможливо заперечувати існування
усередненого варіанту англійської мови, яким користуються на адміністративному рівні в Європі, так
званої EuroSpeak, яка має свої структурно-семантичні (тобто лексичні, морфологічні та синтаксичні)
комунікативні особливості.
Метою цієї статті є аналіз наслідків неминучого процесу мовної інтерференції, який відбувається
при спілкуванні різномовних представників адміністрації Європейського Союзу. Представники
професійної адміністративної культури, використовуючи англійську мову для професійних цілей,
вносять до неї певні зміни, засновані на особливостях їх персональних когнітивних моделей.
Мову адміністративного спілкування саму по собі можна вважати окремим "культурним
феноменом", або професійною підмовою, а адміністрацію ЄС – окремим мовним співтовариством. У
процесі обміну інформацією представники адміністрації Європейського Союзу користуються
англійською або французькою мовами. Проте саме англійська мова перетворюється в цих умовах на
певний варіант міжнародної допоміжної мови, яка інкорпорує в собі характерні структурносемантичні риси інших "великих" мов Європи. Великий аргумент на користь прийняття англійської
мови як Європейської лінгва франка полягає у тому, що ця мова вже набула свого статусу "кво" серед
інститутів адміністрації ЄС. І не лише в ЄС, але й на всьому континенті і навіть у світі "глобальна
англійська мова" здобуває перевагу при спілкуванні тих, хто говорять різними мовами. Англійською
не лише просто говорять, але й активно запозичують "англіцизми" до своїх національних мов. Ця
мова стала синонімом молодіжної культури, прогресу і сучасного способу життя. Перейти в розмові
на англійську, хоча б і на декілька слів, стає ознакою того, що ти молодий, безтурботний, технічно
компетентний, ідеш у ногу із сучасним світом і не обмежуєш себе "даремними" традиціями [5: 70].
© Пожидаєва Н.П., 2008
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Англійська мова вважається також престижною просто як привілейована мова серед наукових і
технічних публікацій.
Цікаве зауваження зробив польський лікар Людвік Флек. Він вперше в 1936 році ввів поняття
"розумовий колектив" (thought collectives), що пізніше трансформувалося в "інформаційні
співтовариства" (information communities). Він пише про спеціалізацію колективів людей за
принципом розумової діяльності. Цікаво, відзначає він, що є групи людей, які можуть легко
спілкуватися один з одним, тобто вони мислять однаково і належать до однієї "розумової групи". Є
також інші групи людей, які абсолютно не здатні до спілкування між собою, оскільки вони належать
до різних "розумових груп". Як приклад учений наводить процес спілкування між науковцем,
філологом і теологом. Яким би не був предмет розмови, вона не відбудеться. У тому сенсі, що не буде
досягнуте повне взаєморозуміння і буде відсутня комунікативна завершеність, оскільки у цих людей
різний стиль думки, а, можливо, і понятійно-концептуальний або онтологічний апарат. Іншими
словами, з точки зору прагматики, не досягаються цілі комуніканта і перлокутивний ефект. Те, що
для одного уявляється життєво важливим, для іншого буде другорядним питанням, що одному
здається очевидним, для іншого є нісенітницею [6: 81-82]. Цікаво відмітити, що професія перекладача
потребує від нього бути поінформованим про інтереси і цінності різних "розумових груп". Тобто
перекладач повинен володіти гнучким онтологічним апаратом.
Існує думка, що кожне інформаційне співтовариство повинно бути пов’язане з конкретною
онтологією. Для того, щоб постала можливість обміну інформацією, два інформаційні співтовариства
повинні, принаймні, поділяти одну й ту ж онтологію [7: 39-54].
При спілкуванні білінгвів постійно відбувається переключання кодів обміну інформацією. Слід
також враховувати людський чинник, що виявляється при формуванні будь-якого висловлювання.
Серед представників управління інститутами Європейського Союзу формується певна професійна
підмова зі своїми особливостями, властивими тільки адміністративній англійській міжнародній
допоміжній мові. Ця підмова наділена майже всіма властивостями, що характеризують будь-яку з
підмов. Її особливою ознакою, проте, є змішана структура, що виявляється в упровадженні деяких
граматичних явищ з інших мов. До особливостей адміністративної підмови англійської міжнародної
допоміжної мови можна віднести відсутність суворих норм англійської граматики при побудові
висловлювань представниками однієї професійної культури, але різних національних культур.
При застосуванні означеного або неозначеного артиклів правила англійської граматики
витримуються не так суворо, як у власне англійській мові, наприклад: I am unable to forget a visit I
made in the 1990 to the Rabbi of Teqoa або I had the impression during the discussions that there was some
difficulty… [8: 23, 66], де перше речення уміщує лімітивне означення I made in the 1990 до іменника з
неозначеним артиклем, і друге речення уміщує дескриптивне означення that there was some difficulty
до іменника з означеним артиклем, в той час як за правилами англійської граматики лімітивне
означення (limiting attribute) потребує означеного артиклю до іменника, а дескриптивне означення
(descriptive attribute) – неозначеного [9: 80].
Подібні відхилення від граматичних правил нормативної англійської мови ілюструють також такі
приклади із лімітивним означенням: A further issue relevant to detention is whether the prosecutor’s
appeal…has suspensive effect [10: 7]. …and this is particularly important in a field where they might have
got no further…[8: 16]. This is not supposed to be a one only exercise, it is meant to last [11: 6]. Такі
речення, що уміщують дескриптивні означення, мають проілюструвати певні відхилення від правил,
що є характерним для європейської лінгва франка: Mr Arkoun made the point this morning that there is a
need to write the history of the Mediterranian [8: 66]. I have heard the story that young people from
Alsace…use a kind of English to communicate with each other [8: 116]. …the competent office for each
kind of procedure should be determined with great provisions…, the time limit for the conclusion of the
procedure…should be determined with general provisions… [11: 53].
Структурні зміни, які мають місце в граматичній системі адміністративної підмови базової
англійської мови, виникають сьогодні, поза сумнівом, як результат мовної ситуації в Європі. При тій
кількості споріднених мов, які контактують у процесі комунікативних актів на рівні
адміністративного спілкування, було б цілком природно припустити, що процес взаємовпливу мов
матиме певний вплив на формування граматики адміністративної підмови. Крім того, мовна ситуація
в Європі передбачає використання перекладу як посередника між адресатом і адресантом у ході
здійснення практично будь-якого комунікативного акту в межах адміністрації Європейського Союзу.
Цей факт не може не впливати на формування певних особливостей змін у граматичній системі
англійської міжнародної допоміжної мови. Цілком зрозуміло, що при здійсненні комунікативного
акту між представниками різних мовних спільнот включаються різні когнітивні моделі, властиві
членам одного "інформаційного співтовариства". При переключенні когнітивних моделей у ході
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обміну інформацією можливі помилки, що може призвести до структурних змін висловлювань, які
будуються не рідною, а адміністративною англійською допоміжною мовою. Такі зміни так чи інакше
закріплюються в мовленні представників адміністративної культури.
Наприклад, висловлювання типу For example in the year 2000 agriculture in the central and east
European countries produced 4.6% of the GPD [12: 3] або The south European countries depend on the
European Union markets [13: 7] уміщують спрощений варіант словосполучень eastern European і
southern European. Наведемо ще декілька прикладів, які доводять той факт, що взагалі європейська
лінгва франка тяготить до спрощення: The EU has no historic or legal authority to decide which state
belongs to Europe and which not [8: 94]. The European Union and the United States not only keep a vigilant
eye on developments in the region but also actively seek to influence… [14: 4]. Steps also need taking to
improve women’s lot in the countries of origin [15: 12]. …which has to guarantee the unviolability of human
dignity and to secure the rights of all human beings not matter what their social, intellectual or physical
status may be [8: 48].
Вважаємо за доцільне навести ще декілька уривків з текстів документів Парламентської Асамблеї
Ради Європи, які, швидше за все, можуть слугувати ще одним доказом того, що англійська мова
справді виконує роль європейської лінгва франка. Ці приклади містять не стільки відхилення від
граматичних норм споконвічної англійської мови, скільки відверті граматичні помилки: But again, one
cannot fail to observe that the Fifteen have become enmeshed in such a dense network of transboundary
relations that to go it alone must by now deemed to be a purely theoretical option for anyone of them [16:
4]. All dialogue presupposes two partners [8: 19]. The common European history is the history of laborious
and in the end successful struggles to reconcile religious denominations, social camps and ideological
contradictions [8: 47].
Якби цього роду помилки не були такими численними, їх можна було б віднести до друкарських
невправностей. Те, що вони нагадують друкарські помилки, наводить на думку, що це, швидше за все,
результат комп’ютерної помилки при здійсненні машинного перекладу. Адміністративні інститути
ЄС використовують різні комп’ютерні програми для перекладу численної документації різними
мовами (Systran, Eurodicautom). Кожна з програм має свою базу даних адміністративної термінології.
Відповідає за розвиток термінологічної бази даних і за механізм роботи машинного перекладу служба
перекладів при всіх організаціях і установах Європейського Союзу. Саме служба перекладів і
контролює ці механізми, без існування яких були б втрачені концептуальні відмінності, що
характеризують будь-яку мову, що призвело б до появи низької якості перекладів, які не відповідають
прийнятим стандартам. Механізми роботи машинного перекладу припускають редагування
перекладеного тексту людьми. Хоч помилки при використанні системи машинного перекладу носять
специфічний характер, під час редагування тексту кожна окрема людина може вплинути на зміст
через свій власний спосіб мислення, аж до структурних відхилень від норми. Не існує такого
досконалого механізму, який би перетворив будь-який текст будь-якою мовою в якісний переклад
іншою мовою тільки за допомогою натискання декількох клавіш. Тут неминуче втручання або
допомога людини. Відразу виникає запитання, чому ці помилки з наведених прикладів не були
виправлені людиною у ході редагування перекладу. Відповідь очевидна – редагують переклад люди,
що перебувають у двомовній або багатомовній ситуації, і при цьому неминуча інтерференція інших
мов. Унаслідок того, що та англійська мова, яка є засобом спілкування в адміністрації ЄС, являє
собою змінений варіант споконвічної англійської мови, такі порушення норм англійської граматики,
як вживання неправильного прийменника, неузгодження підмета з присудком, нерозрізнення
парадигми абстрактне і конкретне і т.і., не є смислорозрізнювальними. Хоч у будь-якій іншій ситуації
такі відхилення могли б, імовірно, теоретично призвести до комунікативного провалу.
Так, висловлювання типу тих, що ми надаємо далі, не будуть сприйматися як помилкові тільки
такими комунікантами, що спілкуються англійською як міжнародною допоміжною мовою, тобто не
рідною національною мовою: I should like to ask the speakers their opinions in this respect [8: 53]. …the
local authority define the cases of conflict of interest; resolve any conflict of interest declared by a
candidate; suspend or dismiss a staff member in certain cases… decides what conduct an official must adopt
in cases of conflict of interest [11: 23]. For Azeri’s it was the rule of the Albanians (whom they, and not only
they, see as their forefathers – the Albanians are nothing to do with present day Albania) [17: 9]. However,
the issues dividing the Caspian region and frustrating the completion of major energy projects there are
many and complex [14: 15]. …there are thought to be 44 in Europe [18: 4]. However, successes are
recorded in Europe [18: 4]. For a detailed definition of this discourses, see… [8: 33]. One of the projects
which could come about as a result of this colloquy would be to produce a guide to all of the philosophical,
theological and intellectual interaction between the three religions that have made Europe what it is… [8:
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36]. In a culture of utility human life is seeing as something which has to fulfill certain standards of quality
and utility in order to justify its existence [8: 49].
Як відомо, машинний переклад використовується при обробці текстів наукового змісту, технічної
документації, комерційних або адміністративних документів, медичної літератури і т.і. Цей вид
роботи передбачає наявність спеціальних знань і використання певної підмови. Якщо людина, яка
коректує той або інший машинний переклад, не належить до тієї ж професійної культури, що й
адресант, неминучі помилки, що призводять до комунікативного провалу як наслідок дефіциту
фрейму інтерпретації. Такого роду "неясності" можуть виявлятися не лише на семантичному, але й на
структурному рівні.
Сьогодні перешкодою до виконання якісного перекладу стає ще й мовна ситуація в Європі, яка
передбачає використання мови-посередника під час спілкування, скажімо, між представниками
Фінляндії та Греції. Такою мовою-посередником постає, перш за все, англійська мова, яка поступово
перетворюється на європейську лінгва франка. Те, що сьогодні жартома називають "європейським
лепетом" (Eurobabble), набуває статусу певного варіанту національної мови зі своїми граматичними
нормами. Деякі відхилення від норм граматики споконвічної англійської мови абсолютно очевидні
при аналізі структурних особливостей адміністративного дискурсу. Як відступ хотілося б зазначити,
що в комп’ютерній термінології "babble" інтерпретується як "супутній шум". Це й постає чи не
найкращим доказом існування підстав для ствердження, що під час здійснення комунікативного акту,
де адресант і адресат обмінюються інформацією через посередника у вигляді європейського варіанту
англійської мови, може виникати комунікативний шум. Недарма в Інтернеті як жарт поширена така
думка про феномен EuroEnglish: "говориш одне, а маєш на увазі зовсім інше".
З одного боку, в інститутах управління Європейського Союзу ведеться боротьба за подолання
незрозумілості і спрощення системи використовуваних мовних засобів при складанні текстів
адміністративних документів. З іншого ж боку, представники адміністрації Євросоюзу володіють
певним "жаргоном", властивим тільки цій професійній культурі, який включає, у тому числі, й
структурні зміни англійського синтаксису.
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Пожидаева Н.П. К проблеме придания английскому языку статуса европейского международного
вспомогательного языка.
В статье рассмотрен вопрос о необходимости внедрения в современной Евопе единого языка
общения, которым может стать английский язык. Внимание фокусируется на том, что среди
представителей управления институтами Европейского Союза формируется профессиональный
подъязык со своими особенностями. Представители профессиональной административной
культуры, пользуясь английским языком для профессиональных целей, привносят в него определённые
изменения, основанные на особенностях их персональных когнитивных моделей.
Pozhydayeva N.P. To the Problem of the English Language Having Acquired a Status of the European
International Auxiliary Language.
In the article the poblem of the necessity in a common language for communication in Europe, which might
be the English language is viewed. The attention is focused on the fact that representatives of various
European Union administrative institutions have formed their professional sublanguage with its
peculiarities. Members of the professional administrative culture, when using English for their professional
purposes, bring some changes based on the peculiarities of their own cognitive models.
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(Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка)
ВИДИ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ У ДРАМІ: КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ
Стаття присвячена аналізу одного з важливих аспектів процесу художньої комунікації – проблемі
класифікації монологічного мовлення, його взаємодії з діалогом у структурі античної драми.
Досліджується комунікативний аспект функцій монологу в системі художніх традицій античної
драми. Аналіз здійснюється на прикладі драм Еврипіда "Іфігенія в Авліді" та "Іфігенія в Тавріді".
Проблеми художньої комунікації, основи для вивчення якої були закладені у працях Р. Інгардена,
Р. Яусса, В. Ізера, продовжують залишатися одними з найскладніших і водночас найцікавіших
науково-дослідних проблем сучасного літературознавства.
Вагомим аспектом художньої комунікації, аспектом, який визначає її стратегії у процесі
історичного розвитку літератури, є жанри. Відомо, що саме в античності формувалися зразки всіх
європейських літературних жанрів. Згадаємо, що найважливішим художнім досягненням V ст. до н. е.
у грецькій культурі був розвиток театру і драматургічної літератури: досвідом греків протягом довгих
віків живився театр нової Європи. Тому серед різноманітності античних жанрів особливе
зацікавлення у дослідників викликає структура трагедії, рецепція її літературою наступних епох на
проблемно-етичному, стильовому та ін. рівнях, способи трансформації її жанрових особливостей [1;
2; 3].
З цієї точки зору цілком виправданим є дослідження структурних елементів античної драми у
комунікативному аспекті, що дало б змогу з’ясувати феномен процесу сприйняття та засвоєння
традицій античної драми. Метою даної статті є аналіз комунікативних особливостей монологічного
мовлення у драмах Еврипіда про Іфігенію.
Про монолог як першочергово необхідний елемент драматичного твору неодноразово говорили
представники класицизму [4: 323, 326]. Пізніше на унікальній значимості монологу в драмі
наголошував Д. Дідро: "...монолог виступає моментом відпочинку для дії"; монологи здійснюють
такий сильний ефект, на його думку, тому що "посвячують у таємні замисли героя" [5: 409-410, 381].
Сучасний літературознавець В. Халізєв, досліджуючи структуру драми, звертає увагу на те, що
драматичний монолог здатний повніше відобразити почуття людини, ніж репліка у складі діалогу,
зауважує також, що монолог сприяє створенню спільної для автора, персонажа, актора і глядача
емоційної атмосфери, на його думку – це "найважливіший засіб єднання сцени і глядачів,
матеріалізація почуттів самої публіки, викликаних зображеним" [6: 192-193]. У літературознавстві
існує думка про синкретичність ранніх літературних форм. Найбільше це стосується драми, оскільки
її важливою властивістю вважається тісний зв’язок з "різними суперечливими структурами
протожанрових форм" [7: 17]. На те, що антична драма як нова жанрова форма виникла в результаті
еволюції і синтезу попередніх форм цілком слушно вказує М. Гаспаров [8]. Вчений виділяє три
основні компоненти у сюжеті грецької трагедії – епос, власне драму і лірику, формулюючи ті
критерії, за якими кожну ділянку тексту можна віднести до одного із типів організації драматичного
матеріалу – епічного, драматичного чи ліричного: "...Чітко розмежовувались, по-перше, підготовка і
мотивація центральної дії, по-друге, здійснення центральної дії, по-третє, реакція на центральну дію;
інакше кажучи, по-перше, осмислення ситуації і прийняття рішення, по-друге, дія і, по-третє,
переживання. Для вираження переживання трагедія застосовувала найдревніший свій елемент –
ліричний; зображення дії ... могло бути виражено тільки в описі і розповіді, епічно; і, нарешті, в
усвідомленні і прийнятті рішення втілювався драматичний елемент трагедії. Кожен із цих елементів
міг виражатися діалогічно чи монологічно, а ліричний – ще й третім способом – за допомогою хору"
[8: 137].
Відповідно до епічного, драматичного і ліричного елементу трагедії ми бачимо у структурі
Еврипідових драм про Іфігенію три типи монологів: М. драматичний, М. епічний, М. ліричний, за
допомогою яких відображаються основні моменти трагічної дії (патосу): мотивація, дія, переживання.
1. Монолог драматичний, наприклад, декларативний монолог-рішення Іфігенії ("Іфігенія в Авліді":
1364 – 1397. – Тут і далі посилаємося на драми Еврипіда за виданням: Евріпід. Трагедії / Переклад
А. Содомори. – К.: Основи, 1993. – 448 с.).
Як зауважує М. Грабар-Пассек [9: 21], у драмі оповідь перетворюється на концентровану
напружену дію, зрозумілу для глядача саму по собі, без пояснюючих слів автора, характерних для
епосу, створюються характери діючих осіб. Цьому чи не найбільше, на нашу думку, сприяє монолог
драматичний, який репрезентує процес осмислення героїнею (Іфігенією) ситуації і прийняття нею
остаточного рішення (...Елладі віддаю своє життя!).
© Винар С.М., 2008
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2. Монолог епічний – монолог, який містить розповідь героя: Агамемнона ("Іфігенія в Авліді": 50
– 109), вісника ("Іфігенія в Авліді": 1534 – 1605), а також віщування Афіни ("Іфігенія в Тавриді": 1413
– 1454). Відповідно до тогочасних вимог сценічного мистецтва драма зводилася не до показу дії, а до
розповіді про дію. Такі монологи у формі розповідей "вісників" чи "очевидців" про засценічні дії –
обов’язкова частина більшості трагедій. Зображення трагічних дій, зокрема смерті, на античній сцені
було жанрово та естетично неприйнятним, можливими були тільки слова і символічні дії.
Центральний момент – смерть – повинен був відбуватися за сценою; попередні і наступні етапи могли
здійснюватися на сцені.
3. Монолог ліричний. Прикладом тут може слугувати монолог Іфігенії ("Іфігенія в Тавриді": 195226), у якому героїня оплакує свою долю. У ньому виробляється форма викладення власних думок і
почуттів героїні, передаються її спогади, переживання.
Окрім основних моментів трагічної дії (патосу): мотивації, дії та переживання, у трагедію
неминуче входять компоненти обрамлюючі, зв’язуючі, створюючі контекст. Комунікативна роль
монологів у цьому випадку – виключно інформаційна. Це може бути:
1) інформація про вузький контекст подій, наприклад, монолог Іфігенії перед сценою "пізнання"
("Іфігенія в Тавриді": 462 – 471). Інформація, яку він містить, призначена, насамперед, для діючих
осіб і подається по можливості стисло, вона повторює те, що глядачам уже відомо (Яка ж вас мати
привела на світ? / Хто батько?.. А сестриця – якщо є у вас – / Яких братів утратить!..);
2) інформація про середній контекст подій, необхідний насамперед для глядача, щоб він міг
орієнтуватися в тому варіанті міфологічного сюжету, який йому пропонується. Класичною формою
подачі такої інформації є монологічні прологи і монологічні епілоги "богів з машини", наприклад,
монолог Афіни ("Іфігенія в Тавриді": 1413 – 1454), з якого для глядача стає зрозумілою подальша
доля героїв драми (А ти, Оресте, згідно повелінь моїх... / Вези сестру й чудесну Діви статую. / А як
прибудеш до Афін божественних... / Там храм збудуєш... / А ти край скель Бравронських, Іфігеніє, /
Богині тій при храмі слугуватимеш);
3) інформація про широкий контекст подій, що не є необхідною для безпосереднього розуміння
дії, але корисна для створення відтіняючого фону, традиційно вводиться піснями хору з відступами у
міфологічну перспективу: пісня про ахейське військо ("Іфігенія в Авліді": 161 – 295), що є своєрідним
поетичним "каталогом" кораблів та славетних воїнів, яких побачив хор халкідських жінок; пісні із
згадками про Єлену і дальші події Троянської війни ("Іфігенія в Авліді": 567 – 583; 745 – 793).
Як бачимо, монологи драми несуть особливе смислове навантаження, якого, звичайно, не містять
висловлювання людей у реальному житті. Відтворюючи головним чином поведінку персонажів у
зображуваній ситуації, монологи у драмі виконують і інші функції. Вони інформують читача і глядача
про зовнішню обстановку дії і події, які не показані безпосередньо (висловлювання хорів та їх
корифеїв, вісників), а також про психологічні мотиви поведінки персонажів (ліричні монологи діючих
осіб). Монолог сприяє здійсненню комунікації між автором і глядачем, це художній засіб, за
допомогою якого повніше виявляється смисл зображеного, посилюється драматизм дії.
У монологічній мові, на думку Я. Мукаржовського, мовець протистоїть в якості активного
учасника комунікації її пасивним учасникам – слухачам або читачам. Головне ж, монологи
характеризуються незалежністю ведення мови від реакції реципієнта. Монолог звичайно більш
поширений і складніше організований, ніж репліки діалогу. Зовнішнє вираження монологічного
мовлення – це переважно суцільне мовлення, яке не переривається чужою мовою. Найбільш
поширені монологи, які мають прямого адресата і повинні впливати на свідомість присутніх, хоча й
не вимагають від них негайного відгуку. Досліджуючи мову драми, В. Халізєв [10: 233] виділяє також
монологи, які здійснюються на самоті або в атмосфері психологічної ізоляції від присутніх, в яких
люди розмовляють самі з собою, а також з уявлюваними істотами чи неживими предметами. Ця
різновидність монологічної мови, за Ю. Лотманом [11], служила завданням автокомунікації, в основі
якої лежить ситуація "Я" – "Я". У цій системі повідомлення в процесі комунікації перекодовується і
набуває нового смислу завдяки введенню іншого, додаткового коду.
У драмі і на сцені спостерігається посилення такого характерного для художньої комунікації
типологічного явища, як двоадресність і трьохсуб’єктність мовленнєвої комунікації: акториперсонажі спілкуються як між собою, так і з глядачами. Тому текст драми співвідноситься з
комунікацією, учасниками якої є три суб’єкти: це, по-перше, мовець; по-друге, його сценічні
партнери (слухачі, які самі говорять); по-третє, глядачі, які під час спектаклю мовчать
(Я. Мукаржовський). Двоадресна і трьохсуб’єктна мовленнєва комунікація поширена і у реальності.
Нерідко людина звертається одночасно до співбесідника, який готовий відповідати, і до присутніх
при цьому мовчазних слухачів. Подібний мовленнєвий контакт зображено у діалозі Платона
"Протагор": Сократ і Протагор вирішують вести бесіду-змагання не наодинці, а при інших, і їхнє
спілкування набирає форми діалогу, який одночасно монологічно звернений до присутньої більшості.
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Подібне "трьохсуб’єктне" спілкування, що є суттєвою гранню мовленнєвої культури, виступає
аналогом драматичної і сценічної мови.
Тому у комунікації, характерній для драми і сцени, діалогічні і монологічні начала мови
взаємодіють. Контакт між акторами-персонажами (сценічними партнерами) є переважно взаємним,
двостороннім, тобто діалогічним, а спілкування героїв драми і виконуючих ролі акторів із глядачами
– лише одностороннім, а тому монологічним (публіка, звичайно, впливає на акторську гру, але вона
не може змінити смислову суть трагедії). Драматург опирається на такі форми мови, які дозволяють
актору-персонажу звертатися одночасно до партнерів по сцені і до глядачів. Тому розмовний діалог у
драмі може поетично і лірично змінюватися, а сповнені ліризму і риторики монологи, навпаки,
набувати розмовно-діалогічного характеру. Драма містить передумови для прямого контакту актора і
глядача, концентрує в собі апелятивні можливості мовленнєвої діяльності, про які говорив К. Бюллер.
Співвідношення у драмі між монологами і діалогами історично змінне. Монолог як реалізація зв’язку
автора з читачем чи глядачем і діалог як зосередження дії драми взаємодоповнюють один одного і є
однаково необхідними.
О. Бондарєва [12] розглядає драму як ритуалізовану версію міфу, як жанр, що має дуалістичну
природу: свідомість міфопоетичну, а форму ритуальну. Простежуючи формування численних витоків
драматичного у надрах міфу, вона наголошує, що сюжетну основу багатьох міфів складає драматична
(найчастіше трагічна) сутичка певних полярних сил, характери героїв міфу висвітлюються у дієвому,
а не в оцінному моделюванні, кульмінаційні моменти багатьох міфів не позбавлені катарсису, а
текстова природа міфів є діалогічною. Діалогічне начало присутнє вже у ранніх обрядових дійствах і
театралізованих іграх, які передували драматичному театру. Діюча у них публіка нерідко поділялася
на дві групи, що обмінювалися репліками, котрі супроводжували танець. Цю діалогічність обрядовоігрових дійств успадкувала древньогрецька драматургія з властивими їй агональними сценами,
стихоміфією, діалогами хорів (напівхорів) і персонажів. Але не менш важливими тут були (особливо
у трагедіях, відмічених активним впливом хорової лірики) просторі висловлювання монологічного
характеру. Ранні, "доесхілівські" трагедії, що не збереглися, у яких діяв один актор (як це
приписується Феспіду), були по суті поєднанням монологів. Тому існує гіпотеза, згідно з якою діалог
давньогрецької трагедії виник на основі монологу. У відомих нам трагедіях на перший план висунуті
дифірамбічні, сповнені патетики монологи, вони послідовно відмежовані "від діалогічного і
індивідуального" начала [13: 249]. Найважливіше місце займають тут, кажучи словами Аристотеля,
"сцени пафосу", тобто сповнені патетики монологи, які протягом тривалого періоду розвитку драми
переважали над власне діалогом – обміном репліками, в тому числі в його агональній формі.
Відомо, що драматичний монолог структурно і навіть функціонально майже у всі епохи
наслідував традиції ліричної творчості. Ліричне начало драматичної мови сприяло безпосередньому
комунікативному єднанню сцени і глядача. Однак, не менш важливим, ніж її зв’язок з фольклорнопісенним началом, є контакт драми з ораторським мистецтвом, який бере свій початок ще з часів
античності. Аристотель відзначав подібність між вступами до судових промов і прологами
драматичних творів. Про роль ораторського мистецтва у розвитку античного театру писав Б. Варнеке
[14]. У драмі, що сформувалася при активному впливі на неї ораторського мистецтва, вирішальне
значення має риторико-поетичний, декламаційний монолог. Ораторське мистецтво у Древній Греції
було першочергово значущим. "Що на війні солдат, – писав про античність Ф. Зелінський, – то в
мирний час оратор; хто хотів чимось виділитися серед інших, той повинен був володіти або мечем,
або словом" [6: 199]. Актор, виголошуючи патетичний монолог, ніби переконував у своїй абсолютній
правоті, головне ж – виступав від імені якихось вищих сил. За переконливою характеристикою
М. Бахтіна, "у патетичній мові неможливо і кроку ступити, не привласнивши собі самочинно якоїсь
сили, сану, положения і т. д." [15: 206-207]. Публічна декламація не була обговоренням тих чи інших
проблем, об’єктивним зважуванням, тим більше не була закликом до самостійних роздумів. Вона
була проголошенням істин, що не підлягали сумніву, утвердженням незаперечних цінностей.
Висока публічна мова відповідала такому співвідношенню у комунікативній системі "промовець –
слухач", що промовець виступав в якості представника вищих надособистісних сил, а слухачі – в
якості осіб, які довірливо сприймають проголошувані істини. Вплив таких монологів мав виключно
імперативний характер.
Як бачимо, важливість монологу визначається самою сутністю давньогрецької трагедії, у якій
зовнішня дія була моментом вторинним по відношенню до духовного саморозкриття героїв.
Монологічне мовлення, яке у драмі актуалізується більше, ніж у інших родах літератури,
проявляється тут, по-перше, в якості прихованого компонента діалогічних реплік, адресованих
глядачам, а по-друге, у вигляді власне монологів – поширених висловлювань, що виходять за межі
взаємного спілкування персонажів і прямо звернені до глядачів. Монологічні висловлювання часто
ефектні, емоційно забарвлені, умовні своєю підвищеною експресивністю. Вони сприяють створенню
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загальної емоційної атмосфери для автора, персонажа, актора і глядача. Повідомляючі (референтні)
начала виражені у драмі слабше.
У структурі монологу між тим можуть спостерігатися діалогічні начала. Такими є висловлювання,
що направляються і стимулюються жестово-мімічною реакцією співбесідника. І навпаки, іноді
діалогічні висловлювання мають зовнішню форму, характерну для монологу. Це можуть бути
висловлювання, що унісонно розгортають одну і ту ж думку, виражаючи її у різних словесних
варіаціях. Взагалі монологи і діалоги здатні доволі легко взаємопереходити. У діалогічній мові
спостерігаються висловлювання монологічні. Ілюстративними тут можуть бути спогади Іфігенії, які
постійно переривають її діалог з Орестом у другому епісодії "Іфігенії в Тавриді" (Якби ще той із
рідних, що діставсь мені, / Такий був бездоганний! Є ж і в мене брат, / Та жаль, що не судилось його
бачити...). У монологах оповідного характеру зустрічаємо діалоги тих, про кого йдеться, наприклад,
діалог між Агамемноном і дочкою, що відображений у монолозі Іфігенії ("Іфігенія в Авліді": 1209 –
1249).
Зважаючи на незаперечний вплив античної драми на розвиток європейського театру, в тому числі
в експериментальній площині, комунікативний аспект її структурних елементів, зокрема,
монологічного мовлення може становити предмет подальшого наукового дослідження.
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Винар С.М. Виды монологической речи в драме: коммуникативний аспект.
Статья посвящена анализу одного из важнейших аспектов процесса художественной коммуникации
– проблеме классификации монологической речи, ее взаимодействию с диалогом в структуре
античной драмы. Рассматривается коммуникативный аспект функций монолога в системе
художественных традиций античной драмы. Анализ осуществляется на материале драм Еврипида
״Ифигения в Авлиде ״и ״Ифигения в Тавриде״.
Vynar S.M. Kinds of Monologue Speech in Drama: Communicative Aspect.
The article deals with the analysis of one of the most important aspects of artistic communication process:
the author attempts to classify the kinds of monologue speech, its interaction with dialogue in the structure of
the antique drama. The communicative aspect of the functions of monologue is studied in the context of its
artistic tradition. The analysis is made on the example of the dramas by Euripides ״Iphigenia in Aulis  ״and
״Iphigenia in Tauris ״.
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КОГНІТИВНИЙ ПРОСТІР МОВЦЯ ЯК СКЛАДОВА
КОГНІТИВНОГО ПРОСТОРУ СИТУАЦІЇ ПОРАДИ
У статті розглянуто когнітивний простір мовця поради в сучасній англійській мові.
Когнітивний простір мовця як складова частина когнітивного простору ситуацій поради
аналізується автором з точки зору акціонального фрейму з поступовим розгортанням
останнього у предметно-центричний фрейм.
Домінування когнітивної наукової парадигми окреслює основний спектр досліджень сучасної
лінгвістики. Когнітивна модель націлена на вивчення "людського інтелекту, на визначенні мови як
головної ментальної складової всієї інфраструктури мозку, інструменту мисленнєво-мовленнєвих
процесів, засобу пізнання довкілля і позагенетичної передачі людського досвіду" [1: 36]. На особливу
увагу в межах когнітивної моделі заслуговує питання когнітивного простору. Під когнітивним
простором розуміємо простір поведінки і розумової діяльності мовця та слухача [2: 91; 3: 61].
Відсутність аналізу когнітивного простору мовця як складової когнітивного простору ситуації
поради в сучасній англійській мові зумовлює актуальність нашого дослідження.
Метою цього дослідження є ідентифікація когнітивного простору суб’єкта поради. Досягнення
мети планується за рахунок розв’язання таких завдань: встановлення когнітивного простору мовця за
допомогою побудови відповідних фреймів.
Когнітивний простір ситуацій поради сучасної англійської мови окреслюється когнітивним
простором мовця/радника й когнітивним простором адресата. Дослідження останніх уможливлюється
через розгляд фреймів мовця та адресата. Такий аналіз дозволяє прослідкувати закономірність
співпадання когнітивного простору комунікантів, що, на думку В.В. Красних, "сприяє успішній
комунікації" [3: 100]. Фрейм розуміють як когнітивні структури, відомі також як "скрипти", "сцени",
"сценарії" [4; 5; 6]. Фрейми визначаються з функціональної точки зору як послідовність процедур, а з
конструктивної – як структури ознак, котрі характеризують учасників і їх дії в конкретних ситуаціях.
Сукупність перерахованих вимірів відображає спеціальну роботу людської свідомості по виділенню
елементів дійсності, розподіл предметної ситуації на складові елементи, що рефлектує безпосередньо
в ілокуції висловлювання. Окрім того, ілокутивний аспект відображає також світ дій мислення
адресанта [7: 26], який передбачає синхронізацію і проведення у відповідність своїх думок і думок
співрозмовника. Фрейми допомагають виявити мотивацію вживання тої чи іншої одиниці, адже при
заповненні слотів, складових фрейма, маємо справу не з ситуацією-типом вживання поради, а із
ситуацією-екземпляром, яка інтерпретується людиною як представник деякої узагальненої ситуаціїтипу [8: 248]. Зважаючи на той факт, що питання про типологію фреймів не знайшло однозначного
вирішення в сучасній лінгвістиці [9: 39; 10: 39; 11: 20], у нашому дослідженні при описі
концептуального поля поради ми будемо керуватися класифікацією С.А. Жаботинської. Дослідниця
звела різноманіття видів схемних структур, розроблених сучасними лінгвістами, до наступних
базових фреймів: предметного, акціонального, посесивного, таксономічного і компаративного [11:
20]. Ми пропонуємо розглянути когнітивний простір ситуації поради через призму акціонального
фрейму із його розгортанням у предметний фрейм. В акціональному фреймі складовими частинами є
декілька предметів ХТОСЬ/ЩОСЬ, які наділяються семантичними ролями та взаємодіють між собою
[11: 19], тоді як у предметному фреймі одна й та сама сутність (Щось чи ХТОСЬ характеризується за
своїми кількісними, якісними, буттєвими і локальними параметрами [12: 118]. Оскільки мовець є
основним інформаційним ядром, навколо якого ґрунтується когнітивний простір адресата [11: 19], то
правомірним вважаємо в цій статті розглянути фрейм мовця, а не слухача.
Наголосимо на тому, що порада є бенефективною для її адресата, а, відтак, мовець переслідує
безкорисливі цілі допомогти своєму співрозмовникові у вирішенні існуючої проблеми.
Безкорисливим порадником вважаємо суб’єкт поради, який висловлючи рекомендовану дію, не
керується вдаваною щирою приязню, тобто не вдається до різного роду хитрощів, які б дозволили
йому використати виконання наданої поради на власну користь. Когнітивний простір безкорисливого
порадника може бути окреслений у вигляді акціонального фрейму із його розгортанням у предметний
фрейм (за С.А. Жаботинською) наступним чином:
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Хтось

Причина, мета
спонукуваної дії
поради

Існуючий
порадник
Діє
радить

Такий

З таким
результатом

Атрибути
порадника

Рис. 1 Когнітивний простір безкорисливого порадника
Як бачимо, поряд із визначенням конкретної якісної та кількісної наповненості суб’єктного слоту,
що відповідає категоріальному типу безкорисливого порадника, аналіз концептуального поля
суб’єкта рекомендованої дії передбачає також розгляд наповненості його означувальними слотами,
тобто зонами атрибутів, функцій, мотивів та результатів.
Слот Хтось
Апеляція до фактичного матеріалу (3600 прикладів – 100%) дає підстави стверджувати, що
суб’єктний слот фрейма безкорисливого, доброзичливого порадника, тобто мовця, формується
здебільшого наступними концептами:
1) представник родинного кола (54%):
- батько / мати;
- брат / сестра;
- тітка / дядько;
- син / дочка;
- племінниця / племінник) і т. п.;
- представник будь-якого прошарку суспільства, який перебуває у дружніх стосунках із адресатом
спонукання, що долає між ними двома соціальну дистанцію у спілкуванні.
2) представник середнього класу (36%):
- лікар;
- художник;
- вчитель;
- священик;
- суддя;
- поліцейський;
- детектив і т.п.
3) представник вищого класу (3%):
- король;
- президент і т.п.
4) простолюдин (представники нижчих прошарків суспільства) (7%):
- раб / служниця і т.п.
Наведені вище результати кількісного аналізу засвідчують про те, що типовим суб’єктом
висловлювань поради (який безкорисливо вдається до спонукання), як правило, є представник
родинного кола або ж друг адресата. Доволі цікавими суб’єктами, котрі доповнюють прототип
"безкорисливого порадника", є представник середнього та вищого прошарків суспільства. На
периферії знаходяться простолюдини.
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Слот Такий (атрибути порадника)
Проаналізований ілюстративний матеріал дає змогу ідентифікувати статистичні атрибути
"безкорисливого порадника". Вважаємо, що до цих атрибутів належать наступні:
1. Компетентність (92%):
а) життєва;
б) професійна;
2. Розум (83%);
3. Розсудливість у складних життєвих, побутових, і т. под. ситуаціях (69%);
4. Уміння бути переконливим у доречності послідування наданої поради, тобто майстерність
мовця оперувати аргументами (64%);
5. Уміння експлікувати та зробити емфатичною бенефактивну сторону рекомендованої дії для
адресата (54%);
6. Уміння викликати довіру у співрозмовника (51%);
7. Тактовність (яка знаходить своє вираження у адекватному, релевантному до ситуації лексичної
експлікації висловлювання поради) (49%);
8. Ввічливість (45%);
9. Властивість відчуття вчасності і бажаності поради адресатом (39%).
Результати (кількісного) аналізу свідчать про те, що найтиповішим атрибутом безкорисливого
порадника є його життєва та професійна компетентність. Значна роль відведена таким атрибутам як
розсудливість та вміння вдало експлікувати спонукання, передбачаючи можливий перлокутивний
ефект та беручи до уваги фактор адресата. У той же час (властивість) / уміння мовця відчувати
власність і бажання поради адресатом є найменш типовим атрибутом, зважаючи на той факт, що у
більшості випадків ініціатором висловлювання поради є мовець, а не слухач.
Слот Діє (зона функцій)
До зони функцій, тобто до кола дій безкорисливого радника належать:
1. Оцінка існуючого стану речей, який склався навколо адресата (98%). Причому оцінка може
бути як позитивною, так і негативною і відповідно реферувати до:
- вчинків, поведінки адресата;
- зовнішнього вигляду адресата;
- часового показника;
- власності адресата і т. п.
2. Прагнення допомогти у вирішенні існуючої проблеми (76%);
3. Пояснення якомога детальніше і переконливіше, тобто обґрунтування необхідності
послідування наданої ним (мовцем) поради (62%);
4. Вказівка на результат послідування або ж ігнорування виконання рекомендованої дії (45%);
5. Постійна позитивна оцінка наслідку послідування адресатом наданої йому поради (100%);
6. Відчуття доцільності і корисності спонукуваної дії для співрозмовника (38%);
7. Заповнення лакуни знань, досвіду, компетентності адресата з певного питання чи то проблеми,
яка виникла на момент вираження спонукання (23%).
Зона функцій безкорисливого порадника задається у сучасній англійській мові нерівномірно, про
що і засвідчують дані наведеного вище кількісного аналізу.
Найбільш частотними і відповідно характерними функціями є оцінка мовцем існуючого навколо
адресата стану речей, а також константність позитивної оцінки мовцем наслідку послідування
співрозмовником рекомендованої дії. Однак, мовець не завжди акомпанує рекомендовану дію
аргументативною частиною, відверто вказує на результат виконання або ж нехтування порадою.
Слід зауважити, що ідентифіковані вище функції суб’єкта рекомендованої дії, зустрічаючись у
певних конфігураціях, утворюють цілий ряд концептуальних послідовностей, найтиповішою серед
яких є наступна:
прагнення допомогти + відчуття доцільності та корисності поради + оцінка існуючого
стану речей + позитивна оцінка виконання поради + аргументація рекомендованої дії
Слот Причина / мета
До концептуальної зони каузативності належать мотиви, причини і цілі дій безкорисливого
порадника – все те, що обумовлює його висловити спонукання у вигляді рекомендованої дії. Зона
каузативності суб’єкта висловлювання поради формується/продукується такими причинами як:
1. Намір допомогти адресату подолати існуючу проблему (98%);
2. Намір вберегти адресата від можливої небезпеки (97%);
3. Намір застерегти адресата від того, що оцінюється у системі прагматичних координат зі знаком
"мінус" (97%);
4. Намір нагадати адресату забуті ним важливі події (73%);
5. Намір підбадьорити адресата до послідування спонукуваної дії (45%);
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6. Намір повчально вказати на правильний шлях вирішення існуючої проблеми (42%);
7. Намір присоромити адресата для подальшого уникнення ним схожих вчинків (37%);
8. Намір висловити кращу перспективу для слухача в існуючій ситуації (33%);
9. Намір поділитися своїм досвідом та знаннями щодо вирішення існуючої проблеми (28%);
10. Намір ідентифікувати можливі варіанти виходу із ситуації, що склалася (26%);
11. Намір запропонувати адекватні альтернативи для вирішення того чи іншого питання (23%);
12. Намір заборонити адресату виконання певної дії (14%).
Вищеназвані мотиви/причини визначають провідний задум мовця № 1, навколо якого можуть
скупчуватись на периферії й інші мотиви. Крім того, поле каузативності дозволяє пояснити появу
різноманітних прагматичних модифікацій висловлювань поради.
Слот З таким результатом
На основі тріади іллокуція – локуція – перлокуція, тобто причина – дія – результат, останній
визначається причиною, яка обумовила висловлювання поради. У з в’язку з цим список фактитивних
(фактичних) причин висловлювань поради дуже схожий по змісту із низкою каузативних результатів.
1. Попередження адресата від можливої небезпеки (63%);
2. Застереження адресата від того, що оцінюється зі знаком "мінус" у системі прагматичних
координат (16%);
3. Пригадування адресатом забутих ним важливих речей, подій, і т.п. (7%);
4. Уникнення адресатом аморальних, неадекватних ситуацій, вчинків (5%);
5. Заповнення лакуни знань, досвіду, компетентності адресатом щодо подолання існуючої
проблеми (4%);
6. Невиконання адресатом заборонної йому у пораді дії (3%);
7. Вибір адресатом адекватної альтернативи запропонованої мовцем (1%);
8. Вибір адресатом кращої перспективи щодо вирішення існуючого питання (1%).
Зважаючи на те, що вирішальну роль у результативному аспекті відіграє бажання адресата
послідувати наданій йому пораді, то перераховані фактитивні результати можна поділити на дві
групи: автономні та залежні (від бажання адресата поради). Відтак, автономними можна назвати
результати 2, 3, 5, оскільки, не дивлячись на те, чи виявить бажання адресат виконати рекомендовану
йому дію, він почує адресоване йому застереження, пригадає забуті ним важливі події, отримає
інформацію, яка заповнить існуючу лакуну щодо вирішення його проблеми.
Отже, типовий безкорисливий порадник у сучасній англійський мові є другом або членом родини
адресата, володіє неабиякою життєвою та професійною компетентністю, доволі розсудливий.
Надаючи пораду, мовець прагне допомогти своєму співрозмовникові у вирішенні існуючої проблеми,
при цьому він оцінює стан речей, який склався навколо адресата, а також надає однозначної
позитивної оцінки висловленій пораді, котру ґрунтовно намагається аргументувати. Основним
наміром мовця є його прагнення допомогти адресатові подолати існуючі труднощі. Така інтенція
суб’єкта висловлювань поради може акомпануватися додатковою, більш "звуженою" у своєму
спрямуванні, що дає змогу виявити прагматичну спрямованість поради. Слот зони результату
дозволяє зробити припущення про те, що мовцеві, навіть у разі небажання послідувати спонукальній
дії, вдається досягти часткового перлокутивного ефекту (про що засвідчують "автономні" фактитивні
концепти). Перспективу подальшого дослідження складає питання когнітивного простору адресата.
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О.В. Наумук. Когнитивное пространство говорящего как часть
когнитивного пространства ситуации совета.
В статье рассматривается проблема когнитивного пространства адресанта в ситуации совета
современного английского языка. Когнитивное пространство адресанта, как неотъемлемая часть
ситуации совета, рассматривается автором с позиции акционального фрейма с последующим
разворачиванием его в предметно-центрический фрейм.
Naumuk O.V. Conceptual Space of Speaker as a Part of Conceptual Space of Advice.
The article deals with the problem of addressee conceptual space in the situation of advice in modern
English. The constituent part of addressee conceptual space in the situation of advice is highlighted by the
author from the perspective of action frame and object-centred frame.
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МЕТАХУДОЖНІЙ КОМЕНТАР ЯК СТРУКТУРНА ОСОБЛИВІСТЬ
РОМАНУ "ПУШКІНСЬКИЙ ДІМ" А. БІТОВА
У статті розглянуто феномен метахудожнього коментаря як фундаментальної ознаки роману
А. Бітова "Пушкінський дім", що визначає його художню значимість. Проаналізовано структурні
елементи коментаря. Досліджено різні форми наявності коментаря в романі і простежено його
поетичні функції.
У сучасному літературознавстві тривають критичні та наукові дискусії про неодновимірність
оповіді у "Пушкінському домі" А. Бітова. Багаторівневість оповідного дискурсу автора стимулює
виникнення різних аналітичних підходів до його аналізу – формалістський, структуралістський,
деконструктивістський.
Актуальність
роботи
зумовлена
потребою
вивчення
дискурсивнопороджувальних можливостей структурних елементів роману. Мета статті –
проаналізувати структуру оповіді роману, виявити найбільш значимі її елементи, з яких
вибудовується макроструктура роману "Пушкінський дім".
Коментуючи відсутність системної теорії оповіді, В. Мартін зазначає: "У той час, коли критики
дискутують про теорії, письменники створюють нові художні твори, які змінюють принцип дискусії"
[1: 27].
А. Бітов якраз цим і займався. Протягом багатьох років оповідний дискурс А. Бітова наче ігнорує
численні спроби критиків класифікувати його. Порівнюючи прозу А. Бітова з прозою його
сучасників, ми вкотре знаходимо підтвердження тези про безсюжетність його оповіді, що насичена
численними уривками з літературної теорії, критики, філософських та метафізичних роздумів, які
кидають виклик, за Женеттом, "традиційній рівновазі форми роману" [2: 259].
Витоки прози А. Бітова можна віднести до російсько-радянського авангарду 1920-х років та
початку 30-х, до художньої літератури початку ХІХ століття (О. Пушкіну та М. Гоголю). Коли 1996
року у своєму есе про А. Бітова С. Волков включив роботи А. Бітова в "Петербурзький текст" (термін
був запропонований В. Топоровим і позначав ряд творів, що створюють міфологію міста та його
образ в історії), "Пушкінський дім" посів заслужене місце в ієрархії сучасних текстів: "Попросіть
будь-якого начитаного росіянина подати вам перелік цих творів, він, певно, почне з "Мідного
вершника" О. Пушкіна, потім назве загальновідомі твори М. Гоголя, Ф. Достоєвського, О. Блока. У
подальшому все залежить від того, наскільки освіченими є опитувані, але багато з них згадають
"Петербург" А. Білого, романи Вагінова, поезію О. Мандельштама та А. Ахматової. "Пушкінський
дім" А. Бітова буде зазначений серед сучасної літератури. Можливо, це єдине значне доповнення до
"Петербурзького тексту" за останні п’ятдесят років, якщо говорити про художню літературу" [3: 87].
Помітно, що "Петербурзький текст" майже повністю складається з метахудожньої літератури.
Коли структураліст Дмитро Сегал зробив спробу структурувати розвиток метахудожнього письма в
Росії, він переходив від "Євгенія Онєгіна" та "Мертвих душ" до "Щоденника письменника" у ХІХ
столітті. Згідно з Д. Сегалом, у дореволюційний період традиція "літератури про літературу"
виявляється найповніше в "Solitoria" Розанова (1912) та "Опалому листі" (1913-1915), потім
продовжується й розвивається у серії творів, починаючи від "Єгипетської ночі" О. Мандельштама й
досягаючи апогею в "Пушкінському домі" А. Бітова.
Зважаючи на плідне літературне начало ХХ століття, можна побачити, що по духу роботи
А. Бітова належать російській класичній традиції ХІХ століття настільки, наскільки метахудожня
література тривалий час була способом письма, знайденим саме у російській літературі. Проза
А. Бітова, безперечно, належить до визначної російської класичної традиції, поділяючи стиль оповіді
з О. Пушкіним, М. Гоголем, М. Лермонтовим та Ф. Достоєвським, що вирізнявся численними
коментарями та авторськими вкрапленнями в оповідь.
У нашому дослідженні увагу зосереджено на метахудожньому способі написання і вперше на
техніці метахудожнього коментаря, який був поза увагою дослідників. Але саме він формує стратегії
оповіді автора загалом та структури оповіді "Пушкінського дому" зокрема.
Хоча метахудожня література – давній літературний феномен, сам термін з’явився у другій
половині ХХ століття, близько 1970 року, і відтоді критичні обговорення метахудожньої літератури
не вщухають. Об’єднавши численні визначення цього терміну, можна зазначити, що це художня
література, головною метою якої є вираження досвіду письменника, процес його власної творчості.
Загалом метахудожні роботи аналізують акт комунікації між автором та читачем у межах художньої
літератури. Автори метахудожньої літератури зважають на всі аспекти літературної конструкції –
мову, умовність сюжету та героя, ставлення художника до свого мистецтва та письма. В аспекті
© Ноткіна Я.О., 2008
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вищезазначених визначень значення коментаря для метахудожньої літератури стає очевидним: жоден
інший засіб не може краще задовольнити потребу оповідача рефлектувати щодо свого твору
(композиції, структури) під час його написання.
Американський літературознавець І. Крістенсен стверджує, що до того, як залучитись до дискусії
про метахудожню літературу, необхідно, першочергово, "дослідити основи художньої літератури" [4:
13], у той час як художня оповідь включає в себе відношення автор – оповідач – оповідь – художній
(вигаданий) читач (аудиторія) – дійсний читач, художня література вважає автора й дійсного читача
зовнішніми елементами. Метахудожня література відрізняється від художньої літератури тим, що у
першій зазначені елементи вважаються невід’ємними частинами. Коли автор "поміщає себе в
художній світ і фігурує як структурний елемент в романі", він постає як вигаданий автор, водночас
"як історичний автор буде існувати поза твором чи окремо від нього" [4: 13]. Вигаданий автор-герой
тому стає героєм, наділеним історичним та біографічним автором спроможністю передавати не тільки
його ідею, але й безпосередньо трактувати художній процес, де читач має важливу роль як суттєва
складова акту комунікації.
Відмінна від реалістичної літератури, чия головна мета – це мімесіс, метахудожня література
перебуває на відстані між мистецтвом та реальністю, фіксуючи гостре усвідомлення цієї відстані. У
цьому контексті внутрішньо текстовий коментар стає важливою технікою, що дозволяє
метахудожнику виявити – чи краще виставити напоказ – відмінність метахудожньої літератури від
реальності.
Концепти "метахудожня література" й "метахудожній коментар" співвідносні, але не є одним і тим
самим. У той час коли метахудожня література – метод, завдяки якому мистецтво створює власну
дійсність, що не має нічого спільного зі справжньою дійсністю, металітературний коментар є одним з
головний інструментів метахудожньої літератури. Цей засіб коментаря являє собою переважно
внутрішньо текстові відступи, що використовуються щоб привертати увагу до художнього статусу
роману й композиційним процедурам всередині художнього тексту.
Романи А. Бітова надмірно насичені прикладами метахудожнього коментаря: він постійно
використовує такі прийоми, як "книжка в книжці", виявляє, за Набоковим, "антропоморфну
божественність", раптом зупиняючи оповідь, щоб по-іншому переказати ситуацію, чи пропонує інші
варіанти та версії сюжету. Так, він демонструє те, що художня література має свої правила й закони, і
нагадує читачеві, що він має справу не зі справжнім життям, а з вигаданим.
Для побудови своїх мультипросторових світів А. Бітов використовує прийом оповіді "книжка в
книжці". У своїх роздумах про таку техніку Гутчин зауважує, що "часто "книжка в книжці" містить
критику самого тексту"; це підтверджується цитатою з Боргеса "Tlion, Uqbar, Orbis Tertius": "Книжку,
що не має контркнижки, можна вважати незавершеною" [5: 55].
Зважаючи на це, "Пушкінський дім" можна вважати цілком завершеним, оскільки: 1) автор-герой
зустрічає вигаданого головного героя, який дає йому есе з лінгвістики, написане здогадно його дідом;
2) роман містить критичну статтю, автором якої є головний герой; 3) оповідь містить новели,
написані одним з героїв, дядьком Діккенсом, і прочитані героєм; 4) уривок зі справжньої газети
вміщено в оповідь.
Значна увага автора приділена письму як професії, адже у всіх своїх творах він подає визначення
природи літературного процесу. У цьому аспекті в "Пушкінському домі" наявні чисельні приклади
метахудожнього коментаря, коли слово "відступ" стає непридатним зважаючи на роль коментаря.
Спостерігається те, що Женетт називає "вторгнення в оповідь своїм дискурсом" [2: 259].
Головний механізм метахудожнього коментаря – це оповідач, який пояснює структуру оповіді.
Дослідження того, якому персонажу належить голос коментатора, стає пріоритетним під час аналізу
коментарів.
У "Пушкінському домі" оповідач постійно поділяє зі своїм передбачуваним читачем, до якого він
часто безпосередньо апелює, радості й труднощі, що він зустрічає під час створення роману. Так, він
відчуває потребу ввести в оповідь пояснення, перериваючи оповідь від третьої особи зауваженням від
третьої особи множини: "Заканчивая отчет об этой встрече, мы должны сознаться, что несколько
увлеклись, несколько чересчур прямо поняли задачу и легко клюнули на жирную наживку. Все это
водевиль, и не стоит того… Теперь уже поздно: мы вытоптали это пространство прозы, – на нем уже
не растет трава…" [6: 217] чи щасливо оголошує: "Мы можем обрадовать читателя – дядя Диккенс
еще жив! По крайней мере, для романа он оживет еще раз и еще раз умрет" [6: 326].
Захоплення А. Бітова метахудожніми коментарями в "Пушкінському домі" приголомшує. Довести
це можна подивившись на зміст, який являє собою метахудожній мінікоментар щодо структури
роману, що зазвичай виконують назви глав та епіграфи. Окрім постійного авторського втручання в
оповідь, кожна глава "Пушкінського дому" містить примітки "Курсив мой. – А.Б. ", де автор подає
величезний коментар щодо "воссоздание современного несуществования героя" [6: 14], "неизбежное
сотрудничество и соавторство времени и среды" [6: 15], "опыт автора и героя" [1: 15] тощо.
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"Цей роман має справу із загальними проблемами текстової єдності, вигаданої реальності й
літературного статусу нехудожніх елементів" [7: 265] – як зауважив Гелебаст; онтологічний статус
художнього світу А. Бітова характеризується нечіткими межами, особливо між світом героїв та
вигаданим автором-оповідачем. У своєму аналізі складної "ієрархії світів, виявлених в
"Пушкінському домі" як художній світ" [7: 266], Гелебаст пропонує таку схему: "У тексті
запропоновано, окрім основного художнього світу героя Л. Одоєвцева, паралельний світ автораоповідача. (Останнього, як редактора чи академічного коментатора, можна співвіднести з "А.Б. " у
повторюваній фразі "Курсив мій. – А.Б. "). Обидва світи художні щодо дійсного чи реального світу"
[7: 266]. Застосовуючи цю схему до структури "Пушкінського дому" і враховуючи такі чинники, як
"частина тексту, присвячена своєму тлумаченню, позиція одного тексту в межах оповіді, його
відношення до назви роботи" для установлення першочерговості одного світу над іншим, Гелебаст
доходить висновку, що "випадок з "Пушкінським домом" простий: світ А.Б. чітко апелює до
умовності авторського коментаря щодо тексту" [7: 268].
У першому розділі, названому "Батько" ("Отец"), яка складається з розповіді про походження сім’ї
героя, майже кожен параграф починається з нагадування про те, що це не реальна історія, а вигадана
конструкція: "Тут и объявляется старик-пьяница, о котором мы упомянули вскользь" [6: 31] чи "Вот
в это-то историческое время, на которое мы намекнули узькими брюками" [6: 2]. Існує не тільки
оповідь від третьої особи, часто перемежовується з першою особою множини, але також є вставки, де
автор ухитряється назвати себе "я": "И здесь я снова оглядываюсь из времени, о котором повествую,
во время, в котором пишу" [6: 28], "Почему я их не видел ни разу во все эти бурне годы? " [6: 29]. Всі
такі театральні "ремарки", як А. Бітов сам називає свої металітературні засоби, призводять до
критичних роздумів про зміну поглядів в оповіді про природу реалізму в літературі, про
альтернативні варіанти оповідання: "Автору очень хочется изложить сейчас второй вариант семьи
Левы Одоевцева…" [6: 5].
На відміну від Набокова, "книжка в книжці", яку А. Бітов розмістив у "Пушкінському домі",
виявляється не професійною критичною працею, подібно до нехудожньої критичної біографії "Життя
Чернишевського" в "Дарі", а просто художніми новелами, написаними дядьком Діккенсом, навіть
непрофесійним письменником. У межах надто ускладненого контексту, загруженого літературною
теорією та критикою, ці традиційні новели, визначені як "наївні" героєм-снобом А. Бітова, постають
виразно справжніми. Не тільки одна з них, названа "Дзеркало" (слово, що в контексті метахудожньої
літератури набуває особливої конотації, відноситься до прийому "книжка в книжці"), але всі вони
дають можливість для оповідача подати до першої частини роману додаток із метакритичними
коментарями щодо есе про стиль, названого "Дві прози". Автор-герой А. Бітова, коментуючи есе про
літературну теорію та критику, розповідає, що Льова думає про якість письма дядька Діккенса: " (С
прозой, в отношении оценок, вообще обстоит сложнее… Ее труднее оценивать категорически, как
поэзию…) …Он не может судить объективно потому, что чтение прозы Диккенса-дяди для него
скорее непостредственный, личный опыт, нежели опыт опосредованный, читательский" [6: 120].
Таким чином, А. Бітов пояснює своєму читачу правила та закони своєї прози, але робить це не прямо,
а через дії свого героя.
Метахудожній коментар може функціонувати як зв’язок між художньою літературою і критикою.
Як зазначає Гутчин: "Метахудожня література – це художня література про художню літературу, що
містить коментарі щодо власної оповіді або лінгвістичну тотожність" [5: 1]. Припускаючи, що в
метахудожній літературі відмінність між літературними та критичними текстами почне поступово
щезати, можна побачити наскільки виразний цей процес в текстах А. Бітова.
Стаття Льови "Три пороки", що розміщена в межах структури основного тексту, є яскравим тому
прикладом. Коли вона була вилучена з контексту і з’явилася в липні 1976 року в журналі "Вопросы
литературы", багато літературних експертів сприйняли її як справжню критичну наукову працю
критика Одоєвцева. З іншого боку, проаналізовану в межах контексту роману, статтю можна
сприйняти як коментар А. Бітова щодо власної праці.
Отже, "Пушкінський дім" має всі ознаки наукової літературної критики: його поділено на розділи;
оснащено додатками та примітками; назви розділів й епіграфи взято з класичних романів російських
письменників; герой – спеціаліст з творчості О. Пушкіна, працює в Пушкінському будинку, Інституті
російської літератури Академії наук в Ленінграді, що є найдавнішим літературно-видавничим
інститутом такого роду, а також музеєм. Як зазначає С. Волков, А. Бітов зробив героя "Пушкінського
дому" професійним філологом для того, щоб "прикрасити свій статичний сюжет гірляндою есе про
видатних російських письменників" [8: 524].
У "Коментарях" А. Бітова до "Пушкінського дому", написаних пізніше, примітки до кожної
сторінки розкидані по тексту. Коментарі дають пояснення різним питанням щодо культури,
літератури, історії, політики, філософії, критики. Це ностальгія та самоусвідомлення А. Бітова, що
змушують його втілювати в життя ознаки й прикмети минулої епохи мовою сучасного часу й навіть
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майбутнього, стимулює детальну інтерпретацію понять, так само як і довгий перелік неіснуючих
предметів, зазначених в коментарях. У вступі А. Бітов пояснює, що сучасні "общеизвестные вещи"
такі, як "цены, чемпионы, популярные песни", що завжди здавалися дивними для іноземних читачів,
водночас стали іноземними для вітчизняного читача, тому потребують перекладу й тлумачення. До
цього й аргумент А. Бітова: "С национальной точки зрения восприятие в переводе есть уже
восприятие в будущем времени" [6: 357]. Що спонукає письменника подати цей "переклад" чи
коментар – це його зацікавленість у збережені культури, а не цін чи пісень, як він іронічно говорить.
Автор повідомляє, що "роман написан наспех – за 3 месяца и 7 лет" [6: 402], що спочатку роман
був задуманий як довге оповідання під назвою "Аут", що під час написання роману він надавав
перевагу назвам, складеним з коротких слів, таким як "Дім". Потім автор описує пошук назви і
зазначає, що вибір зупинився на "Пушкінському домі". Варто звернути увагу на примітку до
основного тексту роману: "Роман несколько раз переменил название, последовательно отражая
степень авторських посягательств… Наконец, пришло последнее – ПУШКИНСКИЙ ДОМ. Оно,
бесспорно, вызовет нарекания, но оно – окончательное. Я никогда не бывал в "Пушкинском доме" –
учреждении, и потому (хотя бы) все, что здесь написано, – не о нем. Но от имени, от символа я не мог
отказаться. Я виноват в этой, как тепер модно говорить "аллюзии" и бессилен против нее. Могу лишь
ее расширить: и русская литература, и Петербург (Ленинград), и Россия – все это, так или иначе,
ПУШКИНСКИЙ ДОМ без его курчачого постояльца… Академическое же учреждение, носящее это
имя, – позднейшее в таком ряду" [6: 345].
Повертаючись до додатків до "Коментарів", можна побачити, що оповідання про назву
продовжується веселою розповіддю, як автор намагався вжити назви, що встановили б й адекватно
визначили жанр роману: "филологический роман", або "роман-музей", або "Ленинградский роман"
тощо [6: 403-404]. Зрештою автор визнає, що він відмовився від ідеї називання, тому що "роман
написан в единственной форме и единственным методом, как я мог, так и написал. Думаю, что иначе
не бывает" [6: 404]. Тому не тільки в основному тексті, але й в додатках до "Коментарів" А. Бітов
задовольняється міжродовим експериментом. Еліптичний коментар щодо сюжету міститься в
додатках до "Коментарів" у вигляді поеми, під назвою "Дванадцять" (конспект роману "Пушкінський
дім"). Власне додаток написано в жанрі удаваної сповіді, перерваної раптовим зауваженням,
адресованим читачу "Ну, что? В чем еще признаться?" [6: 404]. Воно завершується бібліографією
подальших публікацій його семікритичних робіт, що мають відношення до "Пушкінського дому": "И
позднее автор застает себя время от времени за дописыванием статей, не дописанных Левой, как-то:
"Середина контраста" (см. "Предположение жить" в сб.: "Статьи из Романа". М., 1986) или "Пушкин
за границей" ("Синтаксис". Париж, 1989), или мысль уносит его в далекое будущее (2099 год), где
бедные потомки авторського воображения (правнук Левы) вынуждены выходить из созданного нами
для них будущего (см.: "Вычитание зайца". М., 1992)" [6: 407].
Факт існування цього додатку перетворює всю ідею коментаря: текст, що за визначенням не може
бути нічим як доповненням до основного тексту роману, перетворюється в основний текст, до якого
додатки виявляються доповненням.
А. Бітов ніколи не вважав коментарі додатковим чи другорядним текстом. Коли у квітні 1989 року
вони були надруковані в "Новом Мире" як автономний текст, під назвою "Близкое ретро, или
комментарий к общеизвестному", А. Бітов акцентував на автономності, пояснюючи: "Странный
опыт!.. Комментируя то то, то это, автор мог только удивляться такой разрозненности и неглавности
жизни, когда же наконец перечитал подряд – получилась картина, вышло повествование, неожиданно
логичное. Автору даже не хотелось бы, чтобы читатель прерывал чтение романа заглядыванием.
Комментарий этот – род чтения самостоятельного для тех, кто романа не читал; род перечитывания –
для тех, кто его читал когда-то" [6: 357].
Вторгнення таких коментарів не є короткою анотацією, а повним і завершеним есе. Разом з
додатками до коментарів воно охоплює такі проблемні питання, як особистісний стан, пояснення назв
и різні тлумачення. Це есе супроводжено поясненням природи літературного впливу. Саме тут, на
відміну від В. Набокова, який постійно заперечував будь-які порівняння і впливи, А. Бітов наголошує,
що "от влияний было бы глупо отказываться" [6: 396]. Він заперечує "упреки в прямых подражаниях"
[6: 396], називаючи Б. Пруста й Ф. Достоєвського імітацією на В. Набокова. Щодо впливів А. Бітов
формулює своє ставлення до цієї проблеми так: "Литература, слава богу, не спорт и не наука –
свершения в ней не принимают вид формул и рекордов, в ней могут иметь цену одни и те же сюжеты,
поднятые разными индивидуальностями, в ней могут одновременно и разновременно самостоятельно
зарождаться близкие формы – они будут ценны. Но и в ней первое, как правило, сильнее независимо
от него рождение второго. С рождением и повторением новых форм обстоит сложнее: гении, как
правило, не изобретали новых, а синтезировали накопленное до них… Но "Процесс" все-таки мощнее
"Приглашения на казнь"; но как жаль было бы, если В. Набоков "вовремя прочитал" Кафку и не стал
бы браться за "Приглашение" [6: 396].
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Висловлення щодо "отрицания моральной цели и социальных комментариев" так само як і "отказ
от общих идей" розкидані по всьому тексту коментаря. Тут А. Бітов дійсно перевершив себе в
обговоренні заборонених питань, за одну згадку про які він міг попасти за ґрати. "Коментарі"
літературно насичені "антисоціальними" коментарями за такими забороненими темами, як:
антисемітизм, культ Сталіна і політичні табори. Влучно висміюючи метод соцреалізму й абсурдність
радянського життя загалом, А. Бітов чергує побіжні іронічні коментарі з серйозними зауваженнями.
Наприклад, коли на сторінці 281 роману Льова розповідає неосвіченій дівчині: "В отличии от Виктора
Набутова, дорогая… Владимир Набоков – списатель", відповідна примітка пояснює: "В те времена,
когда у нас всего было по одному, в том числе и футбольный комментатор был один, тогда голос
Набутова у нас был известен каждому из двухсот миллионов граждан и зеков. Голос его соперничал с
голосом самого Синявского (не путать с писателем…)" [6: 388]. Цю коротку, але складну примітку
треба прокоментувати для пояснення, що тут, як і в основному тексті роману, А. Бітов 1) згадує імена
двох тоді заборонених письменників, В. Набокова й Андрія Синявського; 2) змушує громадян та зеків
звучати синонімічно, і, роблячи це, підкреслює жах Сталінських репресій, протягом яких жоден не
був застрахований від участі перетворення з громадянина в зека за одну ніч.
Тексти А. Бітова мають складні структури оповіді й насичені рівномірно складними коментарями,
що були вже зазначені. Їх складність підтверджена тим фактом, що більшість цих текстів і коментарів
є сумішшю удаваних і справжніх елементів і потребують подальшого дослідження.
"Самоусвідомлений задум" праць А. Бітова на додаток до пародії й алюзії, також критикує
суспільство, що потребує пояснень, звідти так багато приміток щодо радянських установ, а, зважаючи
на те, що ці установи змальовані автором як абсурдні, примітки, природно, іронічні.
Романи А. Бітова – це автокоментарі. Вони ставлять високі інтелектуальні вимоги до читача,
очікуючи, що він добре ознайомлений з культурою, наукою, починаючи від філософії, мистецтва,
релігії й завершуючи питаннями про буденність.
Отже, після "Пушкінського дому" А. Бітов зарекомендував себе як видатний майстер
метахудожньої літератури, автором "літератури в літературі", приєднавши у такий спосіб своє ім’я до
славетних імен класичної літератури.
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Ноткина Я.О. Метахудожественный комментарий как структурная особенность
романа "Пушкинский дом" А. Битова.
В статье рассматривается феномен метахудожественного комментария как фундаментального
признака романа А. Битова "Пушкинский дом", который во многом определяет его художественную
значимость. Исследованы различные формы его присутствия в романе и прослежены поэтические
функции.
Notkina Yа.O. Metafictional Commentary as a Structural Feature
of the Novel "Pushkin House" by A. Bitov.
The article deals with the phenomenon of metafictional commentary as a fundamental peculiarity of the novel
"Pushkin house" by A. Bitov. This commentary defines the functional significance of the novel. The author
has researched different forms of the commentary presence in "Pushkin house" and retraced its poetical
functions.
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19-Й ТА 12-Й СОНЕТИ ШЕКСПІРА В ПЕРЕКЛАДІ Д. ПАЛАМАРЧУКА
(ДО ПИТАННЯ МЕХАНІЗМІВ ПЕРЕКЛАДУ ПОЕТИЧНОГО ТВОРУ)
У статті подано визначення двом механізмам перекладу за класифікацією автора (перекодування та
перестворення), проведено порівняльний аналіз оригінального тексту 19 і 12 сонетів Шекспіра та їх
перекладу українською Д. Паламарчука, а також зроблено висновок щодо використання механізмів
перекладу (перекодування і перестворення).
Об’єктом дослідження даної статті є творчість В. Шекспіра та її сприйняття українськими
перекладачами. Предметом розвідки обрано перекладацькі стратегії за нашою класифікацією,
матеріалом стали 19 і 12 сонети англійського барда у перекладі Д. Паламарчука. Актуальність
дослідження полягає у незникаючому інтересі науковців до проблем поетичного перекладу, що
підтверджується великою кількістю публікацій на цю тему [1-3]. Метою даної статті є порівняльний
аналіз оригінального тексту 19 і 12 сонетів Шекспіра та їх перекладу українською Д. Паламарчука.
Новизна роботи полягає у використанні нової класифікації підходів до перекладу поетичного твору.
Перспективою дослідження може бути аналіз образу шекспірівського стилю, створеного
Д. Паламарчуком.
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 оригінала, 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 оригінала 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 скоріш аналог оригінала, орієнтуючись
перш за все на сприйняття твору читачем, його емоційне враження, задля чого проводить
функціональну заміну формальних параметрів (наприклад, типові очікування читача від того чи
іншого ритму [4]), таким чином замінюючи код культури.
Перейдемо до безпосереднього порівняльного аналізу вихідного та цільового творів. Пропонуємо
приділити увагу спочатку певним особливостям форми двох текстів, після чого зосередитися на їх
змістовно-стильовій характеристиці.
1. Форма. Перш за все, хотілося б відмітити особливості розміщення твору на сторінці: оригінал
являє собою суцільний текст, лише останні два рядки виділено дещо більшим відступом від поля. Тип
римування ababcdcdefefgg. Використаний метр – п’ятистопний ямб; кількість складів – 10; наголос
падає на останній склад.
Переклад же розбито на три чотиривірша та один двовірш, за традицією оформлення сонетів
українською мовою. Тип римування перекладу той самий, що і в оригіналі – ababcdcdefefgg (але
присутні пірихії). Непарні рядки налічують 11, а парні – 10 складів, причому в парних рядках наголос
падає на останній, у той час як у непарних – на передостанній склад.
2. Зміст. Оскільки перекладач додержувався української традиції форми сонета – три катрена та
один двовірш, ми будемо зіставляти оригінал та переклад по катренах. Перший катрен:
Devouring Time, blunt thou the lion’s paws,
Левині пазури притуплюй, з пащі
And make the earth devour her own sweet brood;
Тигриної, о часе, зуби рви,
Pluck the keen teeth from the fierce tiger’s jaws,
Руйнуй всі витвори землі найкращі
And burn the long-lived phoenix in her blood;
І фенікса спали в його крові,
На перший погляд, перекладач переробив весь перший катрен: так, наприклад, в оригіналі він
починається зі звернення до часу, чого немає в перекладі. Втім, якщо роздивитися уважніше, стає
ясним, що цільовий текст просто інакше організований, окремі частини помінялися місцем, але майже
всі деталі катрену збережені: звернення опинилось у середині другого рядку, фраза про "потомство
землі" (другий рядок) – у третьому, а третій рядок було перенесено в кінець першого – початок
другого. Зазначимо, що вираз in her blood можна зрозуміти і як "в повній силі, в розквіті". На наш
погляд, буквальна передача даного вислову призводить до деякого затемнення змісту, бо "спалити в
крові" здається не зовсім зрозумілим. Навпаки, підхід до нього як до фразеологічного звороту міг би
водночас і зберегти стилістичні якості першотвору, і влучити точно у його смисловий контекст. Це
єдине зауваження стосовно цього катрену не заважає цілісному та адекватному сприйняттю його
художньої структури; адже в іншому лексико-семантичне наповнення перекладу відповідає
оригіналові.
© Пермінова А.О., 2008
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Другий катрен:
Make glad and sorry seasons as thou fleets,
Спустошуй світ, і радощі, і горе,
And do whate’er thou wilt, swift-footed Time,
Людські утіхи знищуй без жалю,
To the wide world and all her fading sweets;
Хай твій леміш всю землю переоре,
But I forbid thee one most heinous crime:
Що хоч роби, – лиш про одне молю:
Про зміст другого катрену в перекладі Д. Паламарчука можна сказати наступне: без сумніву, його
було переосмислено та перероблено; при тому, що семантична сторона катрену залишилася без змін
("роби що хочеш з цим світом, окрім одного"), лексичний та стилістичний бік зазнав значної
модифікації. Так, з виразу "періоди радощів та печалі" зникли "періоди", метафора swift-footed Time не
знайшла свого втілення в перекладі, так само і як вирази most heinous crime та all her fading sweets.
Третій рядок цільового тексту являє собою цілковитий витвір перекладача, в якому можна побачити
характерні українські архетипи – леміш та орання землі. Таким чином, цей катрен є прикладом
змішаного підходу до перекладу: вказані рядки відмічені цілком очевидним перестворенням на
лексичному рівні (підстановка власних слів, які відсутні в оригіналі, та, навпаки, залишення поза
уваги авторських зворотів), в той час як на рівні культурних реалій здійснилася зміна коду. На рівні ж
художньої структури відбулося типове перекодування.
Третій катрен:
O, carve not with thy hours my love’s fair brow,
У злобі не карбуй чола ясного
Nor draw no lines there with thine antique pen;
Моєму другові своїм різцем.
Him in thy course untainted do allow
Хай врода образу його земного
For beauty’s pattern to succeeding men.
Для всіх віків залишиться взірцем.
У цілому, при перекладі даного катрену Д. Паламарчук додержувався тексту оригіналу, хоча деякі
розбіжності мають місце. Так, з’явилися злоба, земного, але зникли with thy hours my love’s, Nor draw
no lines there with thine antique. Правда, щодо останнього, це опущення можна виправдати
об’єктивними причинами, а саме – намаганням додержуватися метрики оригіналу, адже семантичного
наповнення та стилістичних характеристик даного катрену було збережено. З приводу цих зауважень
треба зробити висновок, що незважаючи на деякі зміни лексичних елементів, тут відбувається
справжнє перекодування, а не перестворення, бо перекладач відбиває особливості змістовного,
формального та стилістичного боку твору.
Yet, do thy worst, old Time: despite thy wrong,
Проте роби, о часе, все найгірше, –
My love shall in my verse ever live young.
Я збережу його в безсмертнім вірші.
В останньому двовірші використано аналогічний підхід до тлумачення та передачі першотвору.
Хоча тут трапляються деякі неточності – такі, як, наприклад, не перекладений прикметник old або
вираз despite thy wrong, – але вони мотивуються цілком об’єктивним фактором, а саме: намаганням
дотримуватися метричних вимог оригінала. Адже загальновідомо, що перекласти поетичний твір
буквально, додержуючись метра оригінала, неможливо. Класифікація перекладу останніх двох рядків
сонету як перекодування підтверджується збереженням їх сенсу та композиційної функції підбиття
висновків поетичного висловлювання.
Отже, зробивши порівняльний аналіз оригінала 19 сонета Шекспіра та перекладу, виконаного
Д. Паламарчуком, ми дійшли наступного узагальнення: з чотирьох виділених частин твору в трьох
було дотримано його художньої цілісності, під якою ми розуміємо єдність форми та змісту, а одну –
перероблено. На основі виконаного аналізу форми та змісту даного сонету можна зробити висновок
про намагання перекладача відбити в іншомовному тексті якомога більше особливостей оригінала, не
займаючись власною творчістю; що ж до розбіжності з першотвором, що ми їх викрили, то вони є
наслідком не свавілля виконавця перекладу, а об’єктивних факторів, які виникають при перенесенні
вірша з однієї мову на тло іншої. До цього ж викриті розбіжності не є численними. Тому даний
переклад ми віднесемо до перекодування з елементами перестворення.
Подібно до того, як перекодування неодмінно відбувається на мовному або естетичному рівні
першотексту, при будь-якому перекладацькому підході оригінал перестворюється, тобто набуває
іншої матеріально-лексичної форми. Але якщо у випадку перекодування перестворення відбувається
лише у царині вербального висловлювання, то при протилежному відношенні до вихідного тексту
воно охоплює саме художньо-поетичний зміст віршу. Це підтверджує діалектичну взаємозалежність
чинних явищ, більш того, їхню взаємооберненість. Дійсно, перекодування вербально-мовної тканини
твору обертається її перестворенням; навпаки, перестворення художньої структури означає її
перекодування. Оскільки сутність поезії полягає у тотожності змісту та форми, найважливішим
фактором збереження цієї сутності є незмінність чинної тотожності. Тому якщо твір набуває лише
іншомовної форми, він залишається цілісним організмом, що відбиває авторський задум. Це дає
право віднести такий переклад до перекодування, незважаючи на його перестворення на мовному
рівні. Коли ж перекладач намагається передати своє бачення першообразу, який лежить в основі
вихідного тексту, тобто порушує споконвічну невідривність змісту від способу його вираження,
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притаманну поезії, перестворюєтсья твір, а не його культуромовна форма. Саме такий тип перекладу
ми й називаємо перестворенням. Таким чином, в обох термінах суто лексичний шар відбиває смисл
змін, які відбуваються у процесі перекладу. Це дає змогу при безпосередньому аналізі віршу
абстрагуватися від одного боку текстової трансформації і акцентувати домінуючу. Водночас, ми
маємо на увазі, що в паралель відбувається і парна оперативна дія.
Звичайно, що під час роботи над цільовим текстом, а частіше – ще впродовж першого
ознайомлення з оригіналом, у перекладача з’являється певне цілісне враження від віршу, яке
неодмінно впливатиме на процес створення перекладу. Вже в залежності від цього враження
перекладач буде підбирати відповідні лексичні та стилістичні еквіваленти та прийматиме рішення
щодо остаточної форми твору своєю мовою. При цьому на нього впливає безліч чинників, серед
котрих обізнаність у цільовій літературі відіграє не останню роль. А оскільки кожен акт читання вже
є інтерпретацією, не дивно, що перекладач, власне кажучи, відтворює не оригінальний текст як такий,
а своє бачення вихідного твору, зі своїми власними акцентами. Отже, коли в перекладача
індивідуальна інтерпретація суттєво відрізняється від об’єктивного, сталого тексту оригінала (адже
тільки об’єктивну частину можна проаналізувати з досить високою ступеню вірогідності), можна
казати, що ми маємо справу з перестворенням на рівні індивідуального сприйняття. Зміни, які були
внесені виконавцем перекладу до цільового тексту через різницю в літературних традиціях двох країн
(напр., використання певного метру у певному жанрі), призводять до перестворення на рівні
літератури. Якщо ж у творі були замінені певні реалії або використані певні мовні звороти,
віддзеркалилися інші культурні архетипи тощо, то можна казати про перестворення на рівні культури.
Як буде показано на прикладі Д. Паламарчука, один перекладач у підході до творів одного
письменника не завжди працює у рамках тільки перекодування чи тільки перестворення, ніби
намагаючись випробувати кожен з них для створення рівноправних іншомовних версій оригіналу.
Перейдемо до 12 сонету Шекспіра.
1. Форма. Формальні характеристики двох творів збігаються з проаналізованим 19 сонетом, тому
ми не будемо на них зупинятися.
2. Зміст.
Перший катрен:
When I do count the clock that tells the time,
Коли годинника подзвіння сонні
And see the brave day sunk in hideous night;
Звістують дня померклого відхід
When I behold the violet past prime,
Коли безжально сніг ляга на скроні
And sable curls all silver’d o’er with white;
І осипається фіалки цвіт;
Отже, катрен Шекспіра містить чотири образи – по одному на кожен рядок: це "годинник, що каже
час", антитеза "чудового дня" та "жахливої ночі", "фіалка, весна котрої вже минула", та нарешті
"чорні локони, що їх посріблила сивина". Крім того, мова ведеться від першої особи: "Коли я рахую…
бачу… спостерігаю". У Д. Паламарчука центральні образи набувають зовсім іншого характеру:
годинник отримає "сонні подзвіння", день стає "померклим" (про ніч взагалі немає ніякої згадки,
тобто антитеза руйнується), сніг (мабуть, заміна слова white, загалом прийнятна) перетворюється на
"безжальний". Єдина розбіжність, яка суттєво не змінює поетичний образ, припадає на останній
рядок: І осипається фіалки цвіт; хоча точність перекладу тут теж не є абсолютною, але зміст
більшою мірою зберігається. Як бачимо, образ, який виникає у Д. Паламарчука, є суто елегійним,
складаючись з типових поетичних атрибутів, притаманних тематиці втрати, прощання, розлучення,
туги за минулим, самотності. Зміст цільового твору вражає застиглістю, статичністю, "чорно-білою"
тональністю зображення. На противагу цьому сонет Шекспіра характеризується внутрішньою
динамікою, відчуттям живого життя, рухом почуттів, рельєфними контрастами. Так, годинник в
оригіналі відстукує час, наближаючи, як випливає з контексту, до заходу життя; яскравий день
поступово поглинається темрявою; фіалка ще пам’ятає минулу весну; чорні локони посріблюються
білим кольором. Зауважимо, що слова, які ми виділили курсивом, в оригіналі відсутні, але вони
відбивають зміст відповідних рядків. Як бачимо, Шекспір малює образ переходу в інший вимір життя,
в той час як Д. Паламарчук створює результат цього процесу. Суто інтерпретаційним заходом
бачиться використання перекладачем метафор, що вступає в протиріччя з авторським текстом, стиль
якого не тяжіє до метафоричності. Визначені розбіжності призводять до виникнення фактично нового
фрагменту твору у порівнянні з оригіналом, але на ту ж саму тему. Тобто, поняття "зміст" тут вказує
лише на збіг вихідної думки, не охоплюючи ані зовнішньо-естетичний, ані внутрішньо-естетичний
бік твору. Таким чином, про перший катрен можна зазначити, що він є цілком перествореним.
Виходячи із запропонованої наукової концепції про рівноцінність різних форм культуромовного
буття поетичного твору, версія Д. Паламарчука здається художньо переконливою, складаючи
виразний образ, певний поетичний настрій, характеризується досить вишуканою метафоричністю.
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А.О. Пермінова. 19-й та 12-й сонети Шекспіра в перекладі Д. Паламарчука
(до питання механізмів перекладу поетичного твору)

Другий катрен:
When lofty trees I see barren of leaves
Коли тремтять безлисті верболози,
Which erst from heat did canopy the herd,
Де в спеку тінь була для череди,
And summer’s green all girded up in sheaves
А вицвіт літа у снопах на возі
Borne on the bier with white and bristly beard,
Трясе остюччям сивим бороди, –
Шекспір дає чудову метафору часу у двох останніх рядках, дорівнюючи віз, на якому звичайно
возять снопи, до похоронних дріг – bier. Ця метафора повністю загублена в перекладі: віз залишився
просто возом, без будь-якого натяку на похоронну процесію. Крім того, перекладач удався до прямих
доповнень та переробок: у тексті оригінала немає ніякого "верболозу" – замість нього присутні lofty
trees (тобто "величні дерева"), які, до речі, зовсім не тремтять – автор їх просто "бачить".
Аналізуючи вказані перекладацькі вільності, треба зауважити, що всі вони викликані обраним
Д. Паламарчуком вихідним образом старості, який у другому катрені набуває значення осені в
природі. Так само, власно кажучи, відбувається й у Шекспіра, але англійський поет пізнього
Відродження мислить осінь в образі метафори смерті, у той час як його перекладач створює
поетичний осінній пейзаж. Не менш важливим здається тлумачення Д. Паламарчуком того підходу до
образу, який був присутній у першому катрені, тобто нерухомість, картинна застиглість, монолітність
настрою. Тим самим, він досягає художньої єдності вторинного твору, не порушуючи заданого
алгоритму розгортання тексту. На противагу цьому у Шекспіра образ дихає, рухається, об’єднує в
собі сьогодення та живу пам’ять про минуле. "Величні дерева" більше не мають листя, але
пам’ятаються з густими кронами, здатними вкрити від літньої спеки худобу; "зелень літа" згорнута в
осінні снопи; водночас вони вкриті "білою бородою" та знаходяться на возах – "похоронних дрогах".
Як і у попередньому прикладі, ми додержуємося тут загального змісту Шекспірівського тексту,
виділяючи лапками точні цитати з нього, а курсивом – важливі, з нашого погляду, смисли. Виникає
сітка ключових слів та словосполучень, в якій розташований зміст катрену. Таким чином, другий
чотиривірш перекладу також є типовим зразком перестворення.
Третій катрен:
Then of thy beauty do I question make,
Я думаю про квіти нетривалі –
That thou among the wastes of time must go,
Краси твоєї швидкоплинний цвіт, –
Since sweets and beauties do themselves forsake
Невже судилось їм в років проваллі
And die as fast as they see others grow;
Загинути, осиротивши світ?
В оригіналі ліричний герой думає про красу коханої, яка із плином часу зникає з тією ж
швидкістю, як молоді ростуть. У перекладі ж він думає про квіти, тим самим додаючи "зайвої"
метафори до тексту. Крім того, в цільовому тексті спостерігається додаткове питання зі ще одною
"зайвою" метафорою: в років проваллі; взагалі, весь катрен, за винятком, мабуть, другого рядку, являє
собою плід власної творчості перекладача, тобто поетичного втілення вихідної ідеї оригінала, а не
його поетичного змісту, що призводить до перестворення всієї формально-змістової єдності катрену.
Двовірш:
And nothing ’gainst Time’s scythe can make defence
О ні! Не знищить їх коса осіння,
Save breed, to brave him when he takes thee hence.
Коли від них залишиться насіння.
Стосовно останніх двох рядків сонета можна сказати наступне: перекладач більш-менш зберіг
думку заключного двовірша, безсумнівно додержавши вимоги скласти в ньому "висновок" всього
віршу; але й тут він обирає поетичну форму, надто далеку від оригіналу, однак, відповідну художнім
особливостям вторинного тексту. Так, "коса Часу" оригіналу перетворилася на косу осінню, що
безперечно було підказано метафорою дівчини-квітки, створеною перекладачем. Що стосується ідеї
боротьби проти часу, яка висловлена в оригіналі словами to brave him, то вона не знайшла свого
відображення в тексті перекладу, і це бачиться цілком закономірним, бо збігається з обраною
Д. Паламарчуком інтонацією елегійного висловлення, яке не передбачає активності почуттів, дієвості,
бунтівливості, тяжіючи до пасивного самоспоглядання, поглиблення у внутрішній стан, сприйняття
життєвої колізії як закономірної та такої, що неможливо перебороти. Тобто, останній вірш перекладу
також є типовим перестворенням.
Отже, на основі виконаного аналізу форми та змісту даного сонета можна зробити наступний
висновок. Відношення перекладача до першоджерела обумовлювалося скоріше емоційним
враженням, бажанням надати фабулі сонету Шекспіра власного розуміння, відгукнутися на вічну
тему смерті, пропускаючи її крізь особистий досвід людини іншого історичного часу та національної
культури. Можна припустити, що у сприйнятті Д. Паламарчука твору англійського письменника
віддзеркалилась та типово українська національна філософія серця, яка сягає спадщини Григорія
Савича Сковороди. Дійсно, пружний за складом почуттів та стилем їх висловлювання сонет Шекспіра
у перекладі пом’якшав, став дуже плинним, неквапливим, перетворившись на елегію, як типовий для
слов’янських літератур спосіб втілення настрою туги та теми втрати, особливо – смерті. Таким чином,
цей переклад відбувається не тільки на рівні мови, а й на рівні культури також, тобто сонет Шекспіра
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одержує друге життя в умовах іншої національної традиції, підкоряючись її законам. Через те, що в
перекладі Д. Паламарчука зміни торкнулися не тільки лексичного шару твору, але й смислового та
стилістичного, це неминуче призвело до виникнення іншої поетичної єдності твору. Тому даний
переклад ми без всяких сумнівів віднесемо до перестворення.
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Матеріал надійшов до редакції 10.04. 2008 р.
Перминова А.А. 19 и 12 сонеты Шекспира в переводе Д. Паламарчука.
В статье дается определение двум механизмам перевода по классификации автора статьи
(перекодировка и пересоздание), проводится сравнительный анализ оригиналов 19 и 12 сонетов
Шекспира с их украинскими переводами, выполненными Д. Паламарчуком, и делается вывод о
превалирующих механизмах в двух переводах (перекодировка и пересоздание)
Perminova A.O. Shakespeare’s Sonnets XIX and XII as Translated by D. Palamarchuk.
The article suggests the definition of two translation mechanisms under A. Perminova’s classification (recoding and re-creation), gives a comparative analysis of the original and Ukrainian translation of Sonnets
XIX and XII and comes to a conclusion of the prevailing translation mechanisms in the two target texts (a recoding and a re-creation)
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ВІДТВОРЕННЯ МЕТАФОРИЧНОЇ ОБРАЗНОСТІ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ
АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАННЯ В. ВИННИЧЕНКА "ГОЛОД")
У статті розглядається проблема еквівалентності метафоричної образності при перекладі з
української мови на англійську. Наводяться основні стилістичні прийоми перекладу метафор.
Визначаються засоби передачі авторської метафоричної образності в оповіданні В.К. Винниченка
англійською мовою, зокрема переклад з частковою заміною образу.
Дослідження метафоричного концептопростору художнього твору допомагає не лише
прослідкувати динаміку розгортання художнього образу та текстових концептів твору в цілому, але й
зробити важливі висновки про особливості світосприйняття та асоціативно-образного мислення
автора твору і, таким чином, поглибити психолінгвістичні аспекти текстової інтерпретації. Оскільки
основною особливістю художнього перекладу є необхідність відворення у перекладі, нарівні зі
смисловими, також і формальних текстових елементів, особливого значення набуває відтворення
художніх образів, що будуються на основі образного значення окремих слів та асоціативності
мислення, яка є, головним чином, у метафорично-образній системі художнього твору [1: 145].
Актуальність роботи визначається лінгвістичним аналізом метафори на концептуальному рівні та
поєднанням положення перекладознавства і концептуального аналізу для дослідження
перекладацьких трансформацій метафори на концептуальному рівні.
Загалом дослідження перекладів творів українських письменників є досить актуальним питанням
у наш час. Актуальність визначається потребою дослідження історії художнього перекладу з
української на англійську мову. Без вивчення історії іншомовних перекладів творів класиків
української літератури неможливо повноцінно розвинути теорію художнього перекладу в Україні.
Творчість Володимира Винниченка в англомовній інтерпретації досі залишається не дослідженою.
Тому в межах зазначеної проблематики зроблена спроба дослідити відтворення метафоричної
образності на матеріалі оповідання українського письменника "Голод" і його перекладу англійською,
який здійснили перекладачі Л. Гірна та Д. Струк. Метою дослідження є аналіз збереження образності
у перекладі.
Постать Володимира Винниченка на диво складна й суперечлива, завжди привертала до себе
пильну увагу, навколо неї точилися суперечки, одні беззастережно приймали, інші – відкидали, або ж
прагнули поставитись до його діяльності з урахуванням усіх складностей тієї тривалої доби, коли він
жив і творив. Загалом твори цього видатного письменника перекладені англійською, французькою,
німецькою, російською, голландською, норвезькою, іспанською, івритом, чеською, болгарською,
італійською й татарською мовами. З точки зору перекладу оповідання Винниченка є досить цікавими
для аналізу.
Ступінь метафоричності мови художнього твору залежить від індивідуальних установок автора —
є яскраві метафористи, а є письменники, не схильні до надмірних вживань цього тропа. Винниченко
відноситься до другої групи, тим не менше, в його творах є велика кількість метафор, яка дозволяє
судити про особливості його індивідуального стилю. Лаконічність, щирість, простота композиції,
імпульсивність і динамічність розповіді, вміння вкласти важливу ідею і розмаїття подій у невеликі за
розміром твори, широка панорама характерів, поглиблений психологічний аналіз – все це характерні
ознаки художнього стилю Винниченка.
Зі стилістичної точки зору оповідання "Голод" привертає увагу використанням значної кількості
метафор, особливо при змалюванні пейзажу. Розуміючи під словом "пейзаж" будь-яке зображення
природи у матеріалі мистецтва слова, визначимо дві основні позиції щодо його вербального втілення
– пейзаж займає визначене, виокремлене місце у творі, або присутній у ньому імпліцитно. Передусім
це обумовлено авторською концепцією, яка відтворює двоїстий характер пейзажу, що, зрештою, є
основою діалектики всього сущого, а саме – відображає об’єктивний і суб’єктивний моменти
наявності теми природи у творі. Перший, тобто об’єктивний момент, пов’язуємо з такими
формальними чинниками, як сюжет, композиція, зовнішня сторона дійсності, тло подій тощо. Другий
– суб’єктивний – з вираженням внутрішнього стану автора чи ліричного героя, який часто в
літературному творі стає екстрактом життя, відображає момент причетності до вічності, полегшує
подолання меж людського пізнання, нівелює почуття часу, допомагає читачеві не тільки зрозуміти
настрої й емоції автора чи ліричного героя, а й наблизитися до світу власної душі [2: 126]. Оповідання
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Винниченка є чудовим прикладом саме суб’єктивного моменту зображення пейзажу. В оповіданні
йдеться про трьох селян, доведених злиднями до відчаю, які намагаються вкрасти на залізниці зерно.
"Страшний голос нужди" і залізна рука голоду штовхає нещасних до злочину, до втрати людської
гідності. При змалюванні природи, яка передає зовнішню сторону дійсності та внутрішній стан
головних героїв, письменник використує такий вид тропів, як антропоморфна метафора.
Метафора — це перенесення певної якості з одного об’єкта на інший, або можливість реалізації
двох лексичних значень одночасно [3: 140]. Антропоморфна метафора базується на перенесенні
якостей людини на неживі істоти. Н.Д. Арутюнова визначає метафору як "використання слова, що
позначає певний клас предметів (явищ, дій, ознак) для характеризації або номінації іншого об’єкта,
подібного з даним у якому-небудь співвідношенні" [4: 81]. І.Г. Гальперін вбачає у метафорі
"співвідношення предметно-логічного значення та значення контекстуального, яке основане на
подібності ознак двох понять" [5: 125]. Метафоричну семантику складають кілька взаємопов’язаних
елементів: початкове значення слова, образ, який створюється в результаті співставлення та новий
понятійний зміст, нова номінація, яка виникає в результаті осмислення метафори [6]. У зв’язку з цим
можна казати про семантичну двоякість, двоплановість метафори, що призводить до
поліфункціональності певного тропу, що викликає певні труднощі при перекладі.
Аналізуючи переклад метафор у цьому творі, ми використовуємо стилістичний прийом перекладу.
Цей стилістичний прийом застосовується у тих випадках, коли об’єктом перекладу служать
стилістично відзначені одиниці вихідного тексту, в даному випадку антропоморфні метафори. Як
відомо, деякі зі стилістичних одиниць взагалі не можуть бути перекладені, інші вимагають істотних
перетворень, і лише незначна частина стилістично відзначених елементів вихідного тексту отримує
при перекладі стандартний відповідник. Переклад метафори багато в чому залежить від того,
наскільки близькі одна від одної культурно-мовні традиції вихідної мови, та як здійснюється
переклад. У цілому до основних прийомів стилістичного перетворення відноситься заміна
словникового складу, заміна образу, заміна тропа (або фігури мови), вилучення перенесеного
значення, повний переклад (з коментарем або без нього) [1: 56].
Порівняльний концептуальний аналіз метафор в даному оповіданні здійснено в межах
концептуальних полів "Світ людини" та "Фізичний світ природи". У межах концептуального поля
"Фізичний світ природи" можемо спостерігати інтенсивну метафоризацію концепту вітер та зорі. У
перекладі антропоморфні метафори, які відображають концепт вітру як людини, передані:
а) повністю – вітер, несміло пошелестівши травою, забігав у рівчак і зараз же боязко ховався в
степу – the wind soughed shyly in the grass, then passed on into the ditch, then veered timidly into the
steppes; і навіть з поля прибіг вітер і зашелестів чимсь коло їх ніг – and even the wind fluttered from the
fields, rustling something at their feet; цікавий вітер боязко шелестів у віттях – a curious wind rustled
anxiously among the twigs. Вітер зображений як людина боязка, несмілива. Цікавим для аналізу є
переклад речення вітер, несміло пошелестівши травою, забігав у рівчак і зараз же боязко ховався в
степу. Маємо такий переклад: The wind soughed shyly in the grass, then passed on into the ditch, then
veered timidly into the steppes. Щодо перекладу метафори, то переклад є повним – і троп, і образ
збережено. Відмінним є те, що у перекладі зустрічаємо яскравий приклад полісиндетону, створюючи,
таким чином, ефект послідовності подій – "then passed on into the ditch, then veered timidly into the
steppes". В оригіналі таке явище ми спостерігати не можемо; б) відбулася часткова заміна образу – і
чуть було, як несміло терся вітер біля їх, як зітхало щось у степу й неслися звуки сміху із маленького
садка. Переклад звучить наступним чином: one could hear how softly the wind lingered near them, the
sighing of something in the steppes, and the sounds of laughter emanating from the orchard. Аналізуючи
переклад метафори, слід зазначити, що, у порівнянні з українським варіантом, англійський переклад є
дещо спрощеним. "Несміло" та "softly" – мають різну конотацію, причому відносяться вони до різних
семантичних полів. "Softly" є дещо невдалим варіантом, оскільки автор поставив собі за мету
зобразити характер напруженості, ніяковості, знервованості, несміливості головних героїв і цей
характер передається через концепт вітру, в перекладі цей ефект було втрачено. Те ж саме стосується
і лексем "терся" і "lingered", в оригіналі лексема є більш стилістично забарвленою ("терся вітер біля
їх"), "lingered" є дещо спрощеним варіантом. Слід також зазначити, що у перекладі досить талановито
передано алітерацію: і чуть було, як несміло терся вітер біля їх, як зітхало щось у степу й неслися
звуки сміху із маленького садка – one could hear how softly the wind lingered near them, the sighing of
something in the steppes, and the sounds of laughter emanating from the orchard. Алітерація допомагає
передати напругу та тишу ночі звуком "с" та "s".
Концепт зорі зображені як люди і перекладені повністю – зорі мовчки слідкували за ними і
моргали одна одній – the stars were mutely watching their progress, knowingly nodding to each other; а
вгорі, у темнім небі, пильно слідкували за ними мовчазні, таємні зорі – and in the dark sky above the
silent, mysterious stars kept diligent watch over them; зорі напружено моргали одна одній – and the stars
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glimmered at one another; зорі сумно дивилися з темного неба і крізь листя здавалися заплаканими –
the stars looked down sadly from the dark skies, and, peering through the foliage, it seemed that they were
crying. На відміну від концепту вітер, який зображений як несмілива, боязка людина, учасник подій,
концепт зорі передано антропоморфною метафорою, зображуючи людину, яка спостерігає за тим, що
відбувається, яка не є безпосереднім учасником подій, але є їх активним уболівальником. Зорі
зображені мовчазними, таємними, напруженими.
Окрім того, зустрічаємо концепт станція, яка також зображена як людина, і виконує у творі
функцію антропоморфної метафори. Головним чином концепт станція перекладено повністю:
станція дрімала – the station was asleep; станція одсунулася вбік – the station had moved aside; а
станція збоку їх дрімала собі під нічний спів у садку – and the station on their side dozed peacefully to the
gentle singing in the orchard; всі (вагони), як один, темні й однакові, наче домовини на колесах, вони
мов ждали їх, замерши й ховаючи в собі щось невідомо страшне, незриме – all the same, dark and
identical, like coffins on wheels, it seemed as if they waited there for the men immobilely, hiding within
themselves something mysteriously terrible and invisible [7]. Проте, як і в прикладі з концепцією вітер,
тут також відбувається часткова заміна образу – у реченні рельси, вибігши з полоси світла,
пропадали у тьмі, і тільки ледве видко було там, попереду, куди повзли вони, темні ряди вагонів та
його перекладі the rails, having left the zones of light, vanished in the gloom, and one could barely see,
there in front, where they were crawling, the long rows of cars можемо спостерігати таку заміну.
Відбувається заміна "вибігши" на "having left" та "з полоси світла" на "zones of light". Переклад є дещо
спрощеним і не таким лексично-забарвленим у порівнянні з оригіналом, де метафора має вужче
значення. Концепт станція, також виконуючи у реченні функцію антропоморфної метафори,
зображена як людина, яка не є безпосереднім учасником головних подій, у порівнянні з попередніми
двома концептами, а є другорядною особою, яку не хвилюють переживання основних дійових осіб,
вона знаходиться осторонь.
Отже, ми можемо зробити висновок про те, що для вираження зовнішньої сторони дійсності та
внутрішнього стану головних героїв автор у своєму оповіданні досить активно користується таким
стилістичним засобом як антропоморфна метафора. Вітер, зорі, станція – основні концепти твору і
зображені як 3 дійові особи. Вітер зображений як безпосередній учасник головний подій, зорі – як
активний вболівальник, а станція – дійова особа, яку не хвилюють переживання інших. Вітер і зорі у
творі зображені як люди – мовчазні, таємничі, напружені, сповнені несміливості, співпереживання.
При перекладі антропоморфних метафор основні концепти зберігаються і повністю відтворені.
Як бачимо, при перекладі в основному здійснювався повний переклад метафор і лише у 2
реченнях відбувається часткова образна заміна. Образ при перекладі досить вдало було збережено.
Загалом, переклад вважається таким, у якому якнайточніше з розглянутих варіантів перекладу
відтворено оригінальний авторський метафоричний концептопростір.
У творі алітерація взаємодіє з антропоморфною метафорою і була талановито відтворена при
перекладі.
Таким чином, високий ступінь еквівалентності відтворення авторського метафоричного
концептопростору в перекладі з української мови на англійську оповідання Володимира Винниченка
"Голод" підтверджує тезу про можливість максимального відтворення оригінальної метафоричної
системи в умовах художнього перекладу.
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Романюга Н.В. Отображение метафорической образности при переводе украинской прозы на
английский язык (на материале рассказа В. Винниченка "Голод").
В статье рассматривается проблема эквивалентности метафорической образности при
переводе с украинского языка на английский. Приводятся основные стилистические
приемы перевода метафор. Определяются способы передачи авторской метафорической
образности в рассказе В.В. Винниченка на английский язык, в частности перевод с
частичной заменой образа.
Romanyuga N.V. Conveying of Metaphorical Figurativeness in Translation of Ukrainian Prose into
English (on the basis of the story "Hunger" by V. Vynnychenko).
The article deals with the problems of metaphorical equivalents in translation from Ukrainian into
English. The main stylistic devices of translation of metaphor are given. The ways of conveying of
author’s metaphor into English and translation with a partially substitution of image in particular
are defined in Vynnychenko's novel.
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ПРАГМАТИЧНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗСПОЛУЧНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
У роботі досліджуються основні принципи організації безсполучникових речень у структурі
дискурсу, описано та проаналізовано їх види, що виділяються відповідно до характеру зв'язку
простих речень у складі складного, а також комунікативні і когнітивні фактори їх появи в
розмовному мовленні. До результатів роботи також віднесено спробу обґрунтування частотних
показників досліджуваних видів речень.
У пропонованій роботі ми зосередили увагу на дослідженні безсполучникового зв’язку
предикативних конструкцій, а також специфіці прагматичного аспекту їх функціонування.
Феномен безсполучникового зв’язку і безсполучникових речень давно зайняв свою позицію в
науковій картині світу, що склалася на початок XXI ст. Перелік науковців, які зробили свій внесок у
теорію безсполучниковості, нараховує багато імен. Наведемо тільки авторів найбільш відомих
публікацій [1; 2; 3; 4; 5].
Пропонуємо результати свого аналізу того, що становить собою безсполучникове приєднання як
комунікативний феномен, як воно вбудовується у структуру дискурсу, яких функцій набуває,
циркулюючи в комунікативному просторі. Дискурсивно-комунікативний підхід до досліджуваного
питання з безумовним урахуванням класичного опису дозволить розглядати безсполучникове речення
в колі найбільш актуальних проблем сучасної лінгвістичної парадигми [4]. При вивчені
безсполучникових конструкцій ми спираємось на уявлення про дискурс, який розглядаємо з позицій
комунікативної лінгвістики, тобто як закінчене, цільноформлене вербальне повідомлення, яке
вміщене в структурно і функціонально ідентифіковане ціле, тобто в деяку текстову парадигму. У
роботі ми використовуємо матеріал розмовного мовлення, приклади якого узяті з корпусу носіїв
англійської мови, що представлене в Survey of English Usage [6].
Через те, що в потоці усного спонтанного мовлення досить важко, а почасти просто неможливо
визначити межі речення, при аналізі дискурсу розмовного мовлення ми будемо говорити про речення
умовно, як про структурне утворення, що становить собою такий відрізок мовлення, який при записі
відокремлюється на письмі від інших синтаксичних структур крапкою (питальним або окличним
знаком) [7]. Причини умовності приховані в суб’єктивності структурування і пунктуації оформлення
на письмі усного мовленнєвого потоку.
При аналізі запису усного розмовного мовлення англійської мови було виявлено, що
найпоширенішим видом синтаксичного зв’язку предикативних конструкцій є приєднання, у
визначенні якого ми дотримуємося наступного формулювання М.Я. Блоха: приєднання – це зв’язок
не стільки всередині складного речення, скільки між окремими більш або менш самостійними
реченнями. Сам характер зв’язку цього роду одночасно підкреслює відокремленість сполучуваних
елементів, їх роз’єднаність у предикативній єдності, як це має місце при приєднанні або складанні
речень звичайними формами підрядності або сурядності [8].
Приєднувальні зв’язки в усному мовленні принципово відрізняються за характером і метою від
приєднувальних зв’язків у письмовій мові: побудова синтаксичних конструкцій в усному мовленні
здійснюється не у відповідності з логічним розгортанням думки, а у відповідності з постійним
приєднанням за асоціативною ознакою нанизування думок.
Таким чином, приєднання предикативних конструкцій у розмовному мовленні спирається
головним чином не на суворі логічні зв’язки між з’єднувальними пропозиціями, а на природний
перебіг думки у процесі породження вислову. Безсполучникове приєднання в розмовному мовленні
має досить вільний характер, тобто лексико-граматичні зв’язки між предикативними конструкціями
факультативні. За таких умов функціонування приєднувані предикативні конструкції рідко
звертаються по допомогу до сполучникових засобів для зв'язку і диференціації закладених в них
логіко-смислових відносин, чим і пояснюється поширеність безсполучникового приєднання в
розмовному мовленні [9].
Удаючись до генерування вислову, мовець має тільки приблизну ідею його організації. Будуючи
мову відповідно до своєї програми, він змушений, зрештою, контролювати її лексико-граматичний
зміст. У результаті контролю в спонтанному розмовному мовленні, як правило, відбувається зміна
синтаксичної структури вислову. Втілення авторського задуму обмежується дефіцитом часу, сил і
пам’яті. Проте це не єдині фактори, що перешкоджають "гладкому" викладу думки: повний контроль
над виробленням мови неможливий в принципі. Тому основні зусилля автора концентруються на
поточному моменті. Отже, спираючись на єдиний задум, смислову програму, мовець змушений
контролювати формування вислову. В умовах часового дефіциту, коли формування задуму і
© Ткаченко Л.С., 2008
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розгортання його у зовнішнє мовлення відбувається фактично одночасно, мовець, незадоволений
лексико-граматичним оформленням раніше висловленої думки, змушений постійно доповнювати або
розгортати її, що приводить до приєднання нових синтаксичних конструкцій. Відповідно до
характеру приєднання синтаксичні конструкції можна поділити на доповнюючі і розвиваючі [8].
Аналіз дискурсу розмовного мовлення проводився нами без чіткої диференціації рівня
надфразової єдності (НФЄ) і рівня речення за вищезазначеними причинами умовності і
суб’єктивності структурування мовленнєвого потоку. Всього аналізувалось 2350 речень з розмовного
мовлення. При цьому потрібно зазначити, що мовленнєві побудови, як от Yeah, Mm, erm тощо, що
зустрічаються в розмовному мовленні як заповнювачі пауз хезитації для вираження участі і розуміння
в процесі комунікації, за окремі речення нами не приймались. Серед досліджуваних речень було
виявлено 4584 випадки вживання безсполучникового зв’язку предикативних конструкцій.
Приймаючи загальну кількість досліджуваних речень за 100%, ми вважаємо, що кількість випадків
вживання безсполучникового зв’язку щодо них складає у розмовному мовленні 19,4%.
Те, що кількість випадків присутності безсполучникового зв’язку в розмовному мовленні майже у
два рази переважає загальну кількість самих речень, свідчить про те, що безсполучникове приєднання
предикативних конструкцій у дискурсі розмовного мовлення надзвичайно поширене і характеризує
здебільшого зв’язки на рівні НФЄ, а не на рівні структури одного речення.
На підставі аналізу результатів проведеного дослідження різних видів безсполучникового
приєднання в дискурсі розмовного мовлення нами було з’ясовано, що загальна кількість випадків
вживання безсполучникового приєднання в розмовному мовленні до загальної кількості
досліджуваних речень (умовних речень) складає 19,4%. Такий результат показує, що
безсполучниковий зв’язок предикативних конструкцій у дискурсі розмовного мовлення становить
собою досить поширений спосіб синтаксичного приєднання. При цьому широко представлені усі
види приєднувального зв’язку: ординативний, кумулятивний і оккурсивний.
З урахуванням логіко-смислового характеру відносин приєднувальних пропозицій ми поділили всі
типи безсполучникового приєднання, що зустрілися нам при аналізі дискурсу розмовного мовлення,
на наступні: безсполучникове приєднання з експлікацією; безсполучникове приєднання з замиканням;
безсполучникове приєднання з уточненням; безсполучникове приєднання з паралельним темарематичним
членуванням;
безсполучникове приєднання з
додатковою тематизацією;
безсполучникове приєднання з додатковою рематизацією; безсполучникове приєднання з
послідовною номінацією; безсполучникове приєднання з незакінченими синтаксичними структурами;
безсполучникове приєднання з комунікативними одиницями; безсполучникове приєднання з
метакомунікативними елементами; безсполучникове приєднання з плеонастичними займенниками;
безсполучникове приєднання з інференцією; безсполучникове приєднання зі структурою
повідомлення-запитання; безсполучникове приєднання з додаванням за асоціацією у відповідь на
непорозуміння, безсполучникове приєднання з "синтагматичними розривами".
Найпоширенішим видом безсполучникового приєднання в дискурсі розмовного мовлення є
безсполучникове приєднання з комунікативними інтрордукторами, в основі яких лежить
розчленування в актах судження чуттєвих даних, зв’язаних з виділенням людиною самої себе з
навколишнього середовища; психофізичний розподіл у свідомості людини суб’єкта і об’єкта [9].
Кількість прикладів такого типу безсполучникового приєднання становить майже половину всіх
таких типів, які зустрілися нам при досліджені дискурсу розмовного мовлення (48,86%).
"Комунікативний інтродуктор" – синтаксична конструкція, яка вводить вислів, надаючи йому
характеристику за приналежністю до певного комунікативного типу [10]. Такі конструкції часто
називають "перформативними висловами" [10]:
І think, I mean, a man coming from, well, say, from Pabley to Mighton [6: 102].
Слідом за безсполучниковим приєднанням з комунікативними інтродукторами в дискурсі
розмовного мовлення широко представлені і такі, що мають незакінчені синтаксичні структури
(24,96%). Здебільшого безсполучникові приєднання з незакінченими синтаксичними структурами
зобов’язані своїм панівним становищем у розмовному мовленні когнітивним процесам, що зв’язані з
роботою пам’яті, мислення, увага тощо. Психофізіологічні механізми формування мовлення
приводять до автокоректування, обривам предикативних конструкцій, самоперебивам, переходам з
однієї теми вислову на іншу тощо.
People are getting choosy. The... there's more to do, of course...[6: ex. 13].
Well, they... er it was a very cold night, and they yd never been out before, and I thought... [6: 8].
Досить поширеними в дискурсі розмовного мовлення є й такі типи безсполучникового приєднання
як: безсполучникове приєднання з уточненням (5,24%); безсполучникове приєднання з експлікацією
(4,54%). Їх функціонування здійснюється завдяки особливостям роботи пам’яті і уваги.
Безсполучникове приєднання з уточненням зобов’язане своєю появою невідповідності між
конкретною мовною формою і абстрактністю думки, яке приводить до необхідності постійного
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доповнення і уточнення повідомлення за допомогою мовних засобів, а це, у свою чергу, вимагає від
мовця додаткових структур, приєднання яких до предикативних конструкцій з основною пропозицією
відбувається на безсполучниковій основі. При безсполучниковому приєднанні з уточненням
приєднувана предикативна конструкція уточнює інформацію, вводячи частково нові інформативні
моменти, які вже мають пропозиціональне вираженні у змісті предикативної конструкції з основною
пропозицією:
Well, the grounds are scruffier than they used to be, ... / mean, they never do these grounds up, do
they?... I mean they're progressively getting worse. [6: 1]
У випадках з приєднуваною предикативною конструкцією з експлікацією – інформація, яка
міститься в частині або в усьому цілому змісті предикативної конструкції з основною пропозицією,
експлікується. Безсполучникове приєднання з експлікацією викликане в мовленні хаотичністю і
неорганізованістю розумових образів, що виникають у свідомості не по мірі їх логічного розгортання,
а довільно. У таких випадках безсполучникове приєднання, наприклад, може відображувати процеси,
які відбуваються в когнітивному апараті людини і зв’язані з виробленням мовлення, у прямій мовній
формі: And n -n-no tea! Wait a minute, I'm just catching up on this conversation. No Christmas tea? [6:
11].
За ними йдуть дещо менш поширені безсполучникові приєднання з замиканням (3,49%), що
підводять підсумок висловленому, даючи його узагальнення або фактично роблячи умовивід на
підставі викладеного в головній предикативній конструкції: Well, the night she put her tooth under the
pillow, we forgot to put the money there, and take it away - we forgot all about it! [6: 12] і безсполучникове
приєднання з паралельним тема-рематичним членуванням (3,49%), що доповнює і розвиває
інформацію, вводячи тему і повідомлення послідовно: They've been, they've been, I've got the money!
[6: 12].
Найменш поширеними серед усіх досліджуваних типів безсполучникового приєднання в дискурсі
розмовного мовлення є наступні: безсполучникові приєднання з додаванням за асоціацією у відповідь
на непорозуміння (0,52%); безсполучникові приєднання з плеонастичними займенниками (0,52%):
The Art – it is ...; Anderson – he is..; Ufe – it is… безсполучникові приєднання з мегакомунікативними
одиницями (0,52%); безсполучникові приєднання з додатковою лематизацією (0,87%), при якій
приєднувані предикативні конструкції доповнюють або розвивають одну й ту ж тему повідомлення;
безсполучникові приєднання з послідовною номінацією (1,05%), що містять предикативні
конструкції, які відображують послідовну пропозиціональну організацію номінацій: частин цілого,
різних аспектів цілого, відтінків почуттів і емоцій тощо.
Специфічним видом безсполучникового приєднання в дискурсі розмовного мовлення є
безсполучникове приєднання з інференцією, яке багатьма лінгвістами сприймається як граматична
помилка мовлення, у той час як насправді становить одну із синтаксичних особливостей
безсполучникової організації вислову в умовах спонтанного мовлення і його лінійності. Будучи
породженням саме розмовного мовлення, безсполучникове приєднання з інференцією, проте, дуже
маловживане в дискурсі розмовного мовлення (1,4%).
Приєднувані предикативні конструкції, як правило, займають постпозицію щодо приєднувального
елементу. Досить вживаними для розмовного мовлення виявляються і предикативні конструкції в
інтерпозиції (так звані вставлені конструкції). У початковому положенні зустрічаються тільки з
предикативними конструкціями з інформативними дієсловами та мегакомунікативними одиницями.
Вставлені предикативні конструкції відносяться до приєднувальних, оскільки вони відповідають
загальній властивості приєднувальних елементів. Вставлені предикативні конструкції самостійні в
предикативному сенсі, вони лише співположені з реченням, до якого відносяться, не стаючи його
органічною частиною. Вставлені предикативні конструкції відображують природний перебіг думки,
яка не підлягає структурації та чіткій упорядкованості.
На підставі аналізу результатів проведеного дослідження різних видів безсполучникового
приєднання в дискурсі розмовного мовлення сформулюємо основний висновок роботи: загальна
кількість випадків вживання безсполучникового приєднання в розмовному мовленні значно
перевищує кількість вживання інших видів. Такий результат показує, що безсполучниковий зв'язок
предикативних конструкцій в дискурсі розмовного мовлення становить собою досить поширений
спосіб синтаксичного приєднання. Крім того, безсполучникове приєднання представлене в
досліджуваних текстах різними видами. Проте, зазначимо, що почасти різні види безсполучникового
зв’язку виступають в розмовному мовлення не в "чистому" вигляді, а у сполученні з іншими його
типами. Мішані види безсполучникового зв’язку відображують комплексну дію факторів, що не
залежать від людської свідомості, і без участі яких не відбудеться жодний усний мовленнєвий твір.
Тут відбивається також і той факт, що безсполучникове приєднання як тип синтаксичного зв'язку
певним чином залежить від ступеня виявлення когнітивних і прагматичних факторів при формуванні
різних типів мовного дискурсу і на різних етапах вироблення мови.
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Ткаченко Л.С. Прагматические принципы организации бессоюзной связи.
В работе рассматриваются основные принципы организации бессоюзных предложений в структуре
дискурса, описаны и проанализированы их виды, выделяемые в соответствии с характером связи
простых предложений в составе сложного, а также коммуникативные и когнитивные факторы их
появления в разговорной речи. К результатам работы также относится попытка обоснования
частотных показателей исследованных видов предложений.
Tkachenko L.S. The Pragmatical Principles of Organising the Asyndetic Connection.
Тhe work considers the main principles of forming asyndetic sentences in the structure of discourse, analyses
their kinds distinguished in accordance with the character of the connection of simple sentences in the
structure of a compound sentence as well as communicative and cognitive factors of their appearance in the
oral speech. A result of the work is also an attempt to substantiate frequency indices of the studied kinds of
sentences.
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ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ЕЛІПТИЧНОГО ПИТАЛЬНОГО РЕЧЕННЯ
В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ХІІ–XVII СТ.
Стаття присвячена дослідженню англійського еліптичного питального речення у діахронії
(XII–XVII ст.), відслідковуються особливості його структури, яка варіюється в окремо
взяті періоди середньо- й ранньоновоанглійського часового відрізка. Розглядаються
особливості вживання таких речень у різних за жанром текстах, визначаються основні
чинники, що впливають на довжину таких питальних речень.
Питальне речення (ПР) англійської мови ХІІ–XVII ст. представлене низкою структурних типів, в
основу виокремлення яких покладено взаємне розміщення конституентів [NP], ([AUX]), [VP].
Вочевидь, вирішальним для такої класифікації є структурна повнота речення. Особливе місце
обіймають еліптичні ПР, які є предметом дослідження цієї статті. Недостатня вивченість таких ПР у
діахронії зумовлює актуальність цієї статті. Мета дослідження полягає у виявленні структурних
особливостей еліптичних ПР у діахронії, для вирішення поставлених задач використовується новітній
інструментарій, розроблений генеративною граматикою, що становить новизну дослідження. Ми
розуміємо еліпсис як структурну "неповноту" синтаксичної конструкції, пропуск у тексті
передбачуваної мовної одиниці. У реченні як еліпсис визначається: а) випущення того чи іншого
члена речення, компонента висловлення, який легко відновлюється з контексту, причому смислова
ясність забезпечується смисловим й/або синтаксичним паралелізмом, б) відсутність якогось
компонента висловлення, який легко відновлюється з конкретної мовленнєвої ситуації [1: 592].
Оскільки матеріалом дослідження слугують віддалені у часі писемні пам’ятки, особливістю
еліптичного ПР у діахронічній перспективі є забезпечення смислової ясності через контекст,
конкретна мовленнєва ситуація виявляється не релевантною. Еліптичне ПР періоду МЕ1*
представлене, передусім, у теологічному тексті Ancrene Wisse й віршованому диспуті The Owl and the
Nightingale й характеризується відсутністю більшості компонентів речення як головних, так і
другорядних його членів. З періоду МЕ3 спостерігається залучення парцельованих сегментів, які
обіймають контактну позицію відносно базової частини речення. Напр.:
(1) Why make ye so dull chere? For yeur love at home? [2: 73] – "Чому в тебе такий сумний
вигляд? Через твою любов удома?"
ПР, що не містять присудка, отримують наступний запис: COMPL ec______ NP? Незаповнена
категорія умовно позначається ес_____ (empty category). Відсутність присудка (здебільшого дієслова
'be') трапляється переважно в клішованих виразах на зразок:
ME2 (2) what ______ thow? [3: 2134];
COMPL ec_____ NP?
(3) what _______ tiding (=news) [3: 4262];
COMPL ec_____ NP?
ENE1 (4)'What ______ tydynges (=news) fro Notyngham?' [4: 712];
COMPL ec_____ NP
PP?
ENE2 (5)'What _______ news with you?' [5: V.V.18];
COMPL ec_____ NP
PP?
Мовленнєві одиниці, залучені до складу еліптичного ПР, демонструють схильність до варіювання.
У той час, коли для періоду МЕ1, МЕ2 характерні короткі (одно-, двослівні) еліптичні ПР, то у МЕ3
чітко простежується тенденція до їх подовження з високою питомою вагою біноміналів, з’єднаних
координативним зв’язком, наприклад, протиставним сполучником or [6: 1377]; (6) Frend or elles fo?
[6: 1377]; (7) Frendship or sotilte, or els hardines? [2: 1994]; (8) Tribulacion or anguish? [8: I.68.1930].
Окрім того, збільшується асортимент клішованих одиниць й формулоподібного характеру речень
метакомунікатиного призначення на зразок: МЕ3 (9) How now? [6: 1814]; (10) And why? (ibid., 250);
(11) And what more? [8: 1014]; (12) And how? (ibid., 1109); (13) Bot what thereof? (ibid., IV.390); (14) But
how? (ibid., 58.2024); (15) What thanne? [7: I.52.1494]; МЕ4 (16) Wel, ser (= go on)? [9: I.II.54.3148].
Збільшення таких одиниць у текстах пояснюється, в першу чергу, інтенсивним проникненням
розмовного стилю у тексти літературних пам’яток. Кількість довгих еліптичних речень стабільно
зростає у період МЕ4. Розширення речення відбувається за рахунок кількох чинників: по-перше,
шляхом залучення звертань; по-друге, шляхом використання підрядних речень, що розширюють один
з членів еліптичного ПР; по-третє, еліпсис відбувається за рахунок використання одиниць
другорядного плану на зразок NP2, на відміну від періоду МЕ1, МЕ2, у якому еліптизуються
одиниці, що належать до NP1, або VP. У період ENE1-ENE2 спостерігається послаблення тенденції
© Калитюк Л.П., 2008
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тяжіння до використання поширених еліптичних речень, відбувається подальше залучення
клішованих одиниць для обслуговування метакомунікації. Наші спостереження знаходять своє
підтвердження у дослідженні І.С. Шевченко, яка відзначає значний вплив еліптичних речень на
лексико-граматичний об’єм англійських висловлювань у XVI–XX ст. [10: 86]. Напр.:
ENE2
(17) How now, mad lads, whither away so fast? [5: V.II.129];
(18) whither away so early? [5: V.II.7].
Довгі еліптичні ПР-парцеляти, ускладнені підрядними різних типів, з’являються, переважно, в
текстах теологічного спрямування, характерною рисою яких є повтори, паралельні конструкції, що
надають повідомленню необхідної експресивності (19). Й, навпаки, нанизування коротких ПР може
включатися до одного речення з фінальним еліптичним (20). Пор.:
ENE1
(20) Was euer like to this? seene, herd or read? [11: 4];
(21) <…> there is a peculiar expression called interrogative; as /[ What is it], [when shall it], [how
is it done], [and why so]? [12: 45].
Парцельовані еліптичні ПР зустрічаємо в драматичних творах періоду ENE2, головна відмінність
яких від таких одиниць у теологічних текстах полягає в залученні спрощених структур, не обтяжених
підрядними. Напр.:
ENE2
(22) Any points, pins, or laces, any laces, points or pins? / Fine gloves, fine glasses, any buskes, or
maskes? [13: XI.1557-58].
Тексти теологічного спрямування залучають указані ПР для скорочення дистанції між
продуцентом ПР й цільовою аудиторією, що, ймовірно, зумовлено намірами створити сприятливу
атмосферу спілкування й видимість жвавої дискусії. Такі тексти періоду МЕ4 (напр., The Pails of
Honoure) можуть містити інверсовані еліптичні ПР з постпозитивним базовим інверсованим
реченням, як, наприклад, Neg VP AUX NP1 (In faith, not tell can I), особливо у паралельних
конструкціях з анафоричними повторами (quhat (= what), які ми вважаємо особливим прийомом
текстотворення, що полегшує сприймання типових для теологічних текстів поширених й ускладнених
синтаксичних структур. Напр.:
МЕ4
(23) Quhat sang (= what song)? quhat joy? quhat armony? quhat lycht? / Quhat myrthfull solace,
plesance all at ryght (= in good order)? / Quhat fresch bewte? quhat excelland estate? / Quhat
swete vocis? quhat wordis suggurate (honeyed)? / Quhat debatis (= discussions)? quhat lufsum
(=loveable) lady is bright? / Quhat lusty gallandis (gentlemen) did on thair servyce wate (= wait)? /
Quhat gudlypastance (= recreation) and quhat menstraly (= minstrelsly)? / Quhat game (=
amusement) thay maid? In faith, not tell can I VP AUX NP1 [14: 400-10].
На поверхневому рівні еліптичне ПР у ранньосередньоанглійський період знаходить своє
представлення:
- прислівником: МЕ1 hwer [15: II.14]; for hwi (ibid., VII.99) (24), (25), МЕ2 МЕ3 how nowe [2:
3712]; why so (ibid., 2985); how soo (Tryamour, 1312);
- заперечною часткою na [15: V.393] (26);
- займенником МЕ1 hwet [15: II.351] (27), МЕ3 querto [16: 822];
- одним з головних членів, здебільшого підметом NP (28) або PP (29);
- частиною присудка, AUX або V(30), (31). Пор.:
(24) Hu? (= how) (прислівник) [15: VII.171].
(25) 'Wend ut ant ga!' he seith. / Hwider? Ut of this hehschipe, of this muchele menske [15: II.608]
(прислівник).
(26) 'Nis nawt Godd,' quoth ha, 'se grim as ye him fore makieth.' 'Na?' he seith Davith [15: V.393] –
ModE: 'God is not' she says, 'so grim as you make him out [to be].' 'No?' he says, David.
(заперечна частка).
(27) Hwet? [15: II.351] (питальний займенник).
(28) Amadas and Ideyne, / Tristrem, Yseude, and alle theo? [17: 67] (NP).
(29) Ector with his scharpe meyne, / And Cesar riche of wordes feo? [17: 69-70] (PP).
(30) Than min erende is ido, / scholde ich bileue? nai, [w]arto? [18: 463-64] – When my world’s
finished, / should I stay on? No, why should I? (AUX).
(31) A sol clath wel i-weschen? [15: V.281] – ModE[Will] a soiled cloth [be] well washed? (V).
Відновлення структури речення в МЕ1-МЕ3 відбувається за рахунок попереднього речення, яке
маніфестує еліптичне ПР, іншими словами, семантична прозорість речення залежить від
контекстуальних чинників, а не ситуативних, що в першу чергу пояснюється особливостями
матеріалу, що досліджується (віддалені у часі тексти). З періоду МЕ4 в основу еліптичних ПР
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закладаються паралельні конструкції й парцеляти, відповідно, значно зменшується питома вага
еліптичних речень на зразок And why? Hwæt? For hwi? Еліптичне ПР з відсутнім смисловим
дієсловом й дієсловом зв’язкою без попереднього контекстного представлення відсутніх елементів у
період МЕ4 вважається ознакою недостатньої мовної компетенції, такий структурний зразок ПР
промовляється іноземкою, що звертається до Марджері Кемп: (32)'Margerya in povertè?' [9:
I.I.38.2181].
Луна-ПР нами розглядаються як (не)повне відтворення прямим чи інверсованим порядком
слідування одиниць попереднього мовленнєвого фрагмента. Напр.:
ENE2
(33) Mar. A lady, sir, is fall’n in love with him. Over. With him? [19: II.III.92-93] (прямий порядок,
неповне відтворення).
(34) <…> sure my master is horn-mad.
Adriana Horn-mad, thou villain? [20: II.I.57-58] (неповне відтворення)
Ralph Yee protract [1], master Frier, I obsecrate [2] ye with / all curtsie, omitting complement [3],
you would vouch [4], / or deigne [5] to proceede.
Frier Deigne, vouch, protract, complement, obsecrate? (5,4,1,3,2) [13: VI.835-38) (інверсований
порядок неповного відтворення).
Керуючись тим, що всі приклади таких ПР нашої вибірки містять неповне відтворення
попереднього фрагмента, тобто у структурі наявний еліпсис, ми вважаємо за доцільне розглядати
луна-ПР як різновид еліптичних. Кількість ПР указаного типу детермінована типом тексту (тексти,
що містять діалогічне мовлення, переважно драматичні, містять значну кількість таких ПР).
Універсальною властивістю таких речень є тяжіння до їхнього застосування у рамках репліки-реакції.
Названий тип ПР спорадично зустрічається у середньоанглійський період, більшість прикладів лунаПР нами засвідчена у драматичних творах ранньоновоанглійського періоду ENE2. Показовим у цьому
плані є твір В. Шекспіра The Comedy of Errors, який містить переважну кількість ПР указаного типу,
що, на наш погляд, пояснюється, у першу чергу, особливостями сюжету комедії, в основу якого
покладено непорозуміння та збіг обставин, й герої упродовж усього дійства перепитують й
уточнюють почуте, активно залучаючи саме еліптичні луна-ПР. Характерною особливістю луна-ПР у
період, що досліджується, є їх неповне відтворення попереднього мовленнєвого відрізка, переважно
експлікується його медіальна або фінальна частина. Напр.:
ENE2
(35) Marg I pray, let them go; there be more maids than / Mawkin, more men than Hodge, and more
fools than Firk.
Firk Fools? Nails! [5: III.I.19-20].
Отже, еліптичні ПР англійської мови ХІІ-ХVII ст., як складова частина текстів, демонструють
тенденцію до варіювання їхньої довжини, характеру присутніх конституентів речення, й
функціонального навантаження (від специфічних засобів текстотворення (МЕ1) до виконання ними
метакомунікативної ролі (ENE1-ENE2) з подальшим залученням еліптичних луна-ПР (ENE2).
Перспективним вбачається діахронічне дослідження розповідних й питальних еліптичних речень у
порівнянні, й визначення їхньої структурної залежності від жанру твору.
* Періоди відповідають рокам: МЕ1 – 1151-1250; МЕ2 – 1251-1350; МЕ3 – 1351-1420; МЕ4 – 14211500; ENE1 – 1501-1570; ENE2 – 1571-1640
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Калитюк Л.П. Особенности структуры эллиптического вопросительного предложения
в английском языке ХІІ–XVII вв.
Статья посвящается исследованию английского эллиптического вопросительного предложения в
диахронии (XII–XVII вв.), рассматриваются особенности его структуры, которая подвержена
варьированию в отдельно взятый период исследуемого временного отрезка. Анализируются
особенности употребления таких предложений в текстах, принадлежащих к разным жанрам,
опpеделяются основные факторы, влияющие на длину таких вопросительных предложений.
Kalytyuk L.P. Structural Peculiarities of Elliptical Interrogative Sentences in the English Language of
XII–XVII c.
The article presents the investigation which seeks to explain structural peculiarities of English elliptical
interrogative sentences in diachronic perspective (XII–XVII c.). These sentences are viewed as having
changeable structure which depends on the genre of the literary monument. Elliptical sentences occur not
only in informal speech. Our claims are checked against the facts analysed in the article.
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МІЖПОЛЬОВА ВЗАЄМОДІЯ В ЛЕКСИЧНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
(НА МАТЕРІАЛІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ПОЛІВ ПРОСТОРУ І ЧАСУ)
Стаття присвячена лексико-семантичним полям просторовості й темпоральності. Здійснено
спробу дослідити основу польової взаємодії та встановити точку пересікання міжпольових зв’язків у
лексичній системі та на матеріалі різних частин сучасної англійської мови й виділити зони
пересікання лексико-семантичних полів простору й часу.
Сучасний етап розвитку науки про мову характеризується новим розумінням деяких традиційних
лінгвістичних проблем, до яких, безперечно, відноситься і проблема польового підходу до аналізу
мовних одиниць. Пошуки шляхів вивчення системних зв’язків лексичного складу призвели до
виникнення теорії семантичного поля. Цьому питанню було присвячено цілий ряд робіт вітчизняних
лінгвістів (Г.С. Щур, Ю.Н. Караулов, Є.В. Кузнєцова). Дослідження мовних явищ на основі польової
моделі стали важливими і достатньо сформованим напрямком у сучасній лінгвістиці. У свою чергу
мовна взаємодія також викликає інтерес з боку лінгвістів (Л.А. Козлов, Б.Є. Зернов,
В.С. Храковський). Оскільки лінгвісти, торкаючись цієї теми, стикаються з деякими труднощами її
формулювання, комплексного уявлення про мовну польову взаємодію до цих пір не отримали, що і є
актуальним питанням на сьогоднішній день. Проблема польової взаємодії є багатогранною, проте
залишає невивчені аспекти, зокрема дослідження взаємодії полів темпоральності й просторовості на
матеріалі різних частин сучасної англійської мови. А тому метою цієї статті є дослідження польової
взаємодії на матеріалі лексичних одиниць англійської мови. Для досягнення поставленої мети
потрібно розв’язати такі завдання: 1) визначити формулювання терміна "взаємодія", зокрема "польова
взаємодія"; 2) дослідити основу мовної польової взаємодії; 3) встановити точку перетину
міжпольових зв’язків у лексичній системі; 4) виділити зони перетину лексико-семантичних полів
простору й часу в дієсловах, прикметниках прислівниках та прийменниках. Теоретичне значення
дослідження полягає в тому, що воно робить внесок у теорію поля, розширює і поглиблює знання про
структурну організацію системи мови. А практична цінність вбачається у можливості використання
одержаних результатів у теоретичному й практичному курсах граматики та лексикології сучасної
англійської мови.
Системність поля включає такі фундаментальні якості, як взаємозалежність складаючих поле
елементів та його структурна самостійність. Ідея діалектичної єдності двох особливостей поля
полягає, з одного боку, у здатності виділити загальний склад лексико-семантичних полів, а з іншого
боку, у тісних зв’язках даного поля з рештами [1: 8]. Концепція поля, як правило, розгортається в
систему. Поле не є замкнутою системою, а має відкритий характер [2: 97]. Тому необхідно врахувати
явища перетину підсистем мови, розглядаючи зони взаємодії. Мовне поле взаємодії при цьому
виступає в якості часткового випадку взаємодії взагалі. Отже, у нашій статті, взаємодія – це процес
взаємного впливу тіл одне на одне шляхом перенесення матерії та руху, універсальна форма зміни
стану слів. Базуючись на цьому положенні, мовна взаємодія може проявлятися у різних формах, а
саме: взаємозв’язку, взаємозалежності, взаємообумовленості. Виходячи з цієї позиції, взаємозв’язок є
однією із форм існування мовної взаємодії і, на наш погляд, було б більш правильним і виправданим
вважати, що взаємозв’язок поглинається широким поняттям взаємодії, оскільки всезагальний зв’язок
явищ – найбільш загальна закономірність існування світу, яка є результатом та проявом універсальної
взаємодії всіх предметів та явищ [3: 76].
Як зазначав Л.В. Щерба, лексика кожної мови в кожен даний момент часу є певною системою, а
слова кожної мови утворюють систему і зміна їх значень цілком зрозуміла лише в середині такої
системи [4: 89]. Загально теоретичними проблемами та розробкою конкретних методів практичного
дослідження лексики як системи займався також В.В. Виноградов, який стверджував, що слова та їх
значення в тій чи іншій загальнонародній, загальнонаціональній мові утворюють єдину та загальну
для всіх членів суспільства систему. Він виділив наступні особливості лексико-семантичної системи:
1) польовою основою лексико-семантичної системи мови є основний словниковий фонд; 2) зміни у
словниковому складі не ламають лексичну систему мови, не знищують її основний словниковий
фонд, його структурну основу, також і лексико-семантичні системи не замінюють одна одну, як
вартові, а взаємопроникають одна в одну [5: 186-188]. Основним поняттям при аналізі та описі
семантики з’явилося ствердження системності слів мови, яке і знайшло своє втілення в методі
дослідження лексико-семантичного поля (ЛСП). Незважаючи на природну специфіку побудови
різних лексико-семантичних полів, їх вирізняє однакова структура. Польовий принцип, перш за все,
базується на виділенні ядра та периферії досліджуваних мовних одиниць. Для ядра характерна
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максимальна концентрація полеутворюючих ознак, для периферії – неповний набір цих ознак при
можливому послабленні їх інтенсивності. Ядро консолідує навколо компонента-домінанти, яка
виражає загальне значення для всіх лексико-семантичних варіантів у полі. Методика встановлення
центрального члена ядра була запропонована Ш. Баллі [6: 131] та далі розроблена в працях
вітчизняних лінгвістів [7: 100; 8: 238; 9: 112]. Дослідження показали, що це має бути слово широкої
семантики, яке характеризується високою частотою вживання та має властивість групувати навколо
себе лексичний матеріал. Перехід від ядра до периферії здійснюється поступово, витісняючи ряд
периферійних зон. Така нечіткість межі між ядром та периферією вбачається І.А. Стерніним як одне
із головних положень польової концепції мови [10: 38]. До периферії поля входять периферійні
лексеми інших ЛСП. За словами Н.І. Толстого, саме через периферійну зону може бути встановлений
зв’язок різних полів, які перетинаються і входять одне в одне, що і надає лексико-семантичній
системі мови не лише міцну внутрішню цілісність, але й мобільність та гнучкість [11: 52].
Можливість перетину окремих полів є важливою характеристикою лексичної системи: цей
перетин призводить до утворення загальних сегментів, зон семантичного переходу [12: 5] та
здійснюється завдяки декільком семемам, специфіка яких полягає у тому, що вони знаходяться на
перетині різних груп, полів; вони виражають різні ступені людського пізнання, різні градації у
вираженні явищ об’єктивної дійсності [13: 120].
У нашому дослідженні ми розглядаємо просторові та темпоральні лексико-семантичні поля,
центральними лексичними одиницями ядер яких у полях є простір і час.
Перетин полів можливий лише при наявності багатозначних членів поля. Багатозначні слова
входять до складу ЛСП не всіма своїми лексико-семантичними варіантами, а лише тими, які мають
загальну сему з іменем поля. Ті значення, які не увійшли в поле, забезпечують міжпольові зв’язки.
Таким чином, полісемія – точка перетину полів. Полісемія, або багатозначність, є "ефективною та
продуктивною класифікаційною категорією", визначається універсальним семантичним явищем, яке
трактується як здатність одного слова слугувати для позначення реально різних предметів, явищ і
процесів дійсності та вживається в різних за змістом контекстах. У нашому випадку слова і простору,
і часу є полісемантичними, тому це і дає нам підстави говорити про перетин цих ЛСП.
Методом суцільної вибірки виявили 108 дієслів із просторовою семою та 71 дієслово із
темпоральною семою, 112 прикметників із семою простору та 115 прикметників із семою часу,
90 прислівників із просторовою та 95 – із темпоральною семою, 45 прийменників із семою
простору й 38 прийменників із семою часу. Для уточнення внутрішньої структури слова
використовуємо три тлумачні словники: Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Longman Dictionary of
Contemporary English, Webster’s New World Dictionary та один перекладний English-Russian Dictionary
by Muller. На наступному етапі дослідження встановлюємо долю семи просторовості та
темпоральності в семантичній структурі кожної частини мови, яка визначається відношенням
(у відсотках) кількості значень прислівника, до загальної кількості його значень. Доля семи як
просторовості так і темпоральності коливається від словника до словника, а тому вважаємо за
доцільне визначити ступінь їх усталеності К (різницю між максимальним і мінімальним значеннями
долі семи просторовості й темпоральності кожної частини мови). Чим менша різниця між
максимальним та мінімальним значеннями, тим стійкіша характеристика семи просторовості й
темпоральності лексем у словниках.
Підрахунки показали, що показник ступеня усталеності долі семи просторовості й темпоральності
коливається від 0 (максимальний ступінь усталеності) до 100 (мінімальний ступінь усталеності). А
тому наступним кроком буде визначення порогу для встановлення груп досліджуваних лексем за
ступенем усталеності сем простору й часу. Відкидаємо максимальний та мінімальний рівні й
розподілимо решту досліджуваних лексичних одиниць на п’ять груп: високий ступінь усталеності,
ступінь вище середнього, середній, нижче середнього й низький. Для цього різницю між показниками
останнього перед мінімальним ступенем і першого після максимального ступеня поділімо на 5.
Одержана частка буде показником порога для встановлення груп досліджуваних лексем за ступенем
усталеності семи просторовості та темпоральності.
Методами семного та компонентного аналізів ми виділили 29 дієслів, 27 прикметників, 26
прислівників та 31 прийменник, у яких перетинаються семи просторовості й темпоральності.
Виділяємо ядро-периферію перетину досліджуваних ЛСП. До ядра відносяться лексичні одиниці, які
попали в зону максимального, високого та вище середнього рівня усталеності, периферійну зону
будуть складати ступені нижче середнього, низький й мінімальний, а межею між ядром та
периферією є середній рівень усталеності. Розмістили лексеми за показниками ступеня усталеності у
зростаючому порядку, позначаючи просторові лексичні одиниці (lexical unit1), а темпоральні (lexical
unit2). У зону перетину попали: 6 дієслів, 13 прикметників, 10 прислівників та 7 прийменників.
Як бачимо перетин ЛСП простору й часу відбувається на рівні ядро-ядро, де розмістилися 22 пари
дієслів: measure 1/measure 2, enter1/enter2, draw 1/draw 2, extend1/extend2, set1/set2, reach1/reach2,
take1/take2,
come1/come2,
occupy1/occupy2,
pass1/pass2,
approach1/approach2,
span1/span2,
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advance1/advance2, fill1/fill2, fly1/fly2, sit1/sit2, stretch 1/stretch 2, separate1/separate2, go1 /go2, run1 /run2, do1
/do2.
На цьому ж самому рівні ми зафіксували ще й 5 пар прикметників: regular1 /regular2, remote1
/remote2, forward2 /forward1, short1 / short2, infinite1 /infinite2; 6 пар прислівників: forward / forward2, up1 /
up2 , over1 / over2 , further1 / further2, straight1 / straight2 , distantly1/distantly2 та 19 пар прийменників: against2
/against2, towards1 /towards2, in1 /in2, with1 /with2, through1 /through2, of1 /of2, into1 /into2, by2 /by1, within1 /
within2, on2 /on1, under2 /under1, over2 /over1, to2 /to1 , at2 /at1 , from1 /from2, before1/before2, for1 /for2, past1
/past2, round2 /round1.
На рівні периферія-периферія – 4 пари дієслова: live1/live2, recess1/recess2, near1/near2, dog1 /dog2.
Ще на цьому ж рівні виявлено 6 пар прикметників: rapid2 /rapid1, sequential2 /sequential1, extended1
/extended2, swift1 /swift2, coincident1 /coincident2, next1 /next2, 6 пар прислівників: back2 /back1, ahead1 /
ahead2, endlessly1 / endlessly2, farther1 / farther2, swiftly1 / swiftly2 , way1 / way2 та 3 пари прийменників:
throughout1 /throughout2, between1 /between2, near1 near2.
На рівні ядро-периферія виявлено 3 пари дієслів: spread1/spread2, follow1/follow2,
arrange1/arrange2; 6 пар прикметників: furthermost1 /furthermost2, immediate1 /immediate2, long1 /long2,
farthest1 /farthest2, present1 /present2, ample2 /ample1; 7 пар прислівників: quickly2/quickly1, near2/near1,
upwards2 / upwards1, about2 / about1 , off2 / off1 , here2 / here1 та 2 пари прийменників: after2 / after1, down2
/down1
Дане дослідження дає нам змогу констатувати той факт, що лексико-семантичне поле, а також
семантичне поле загалом, являє собою системну організацію лексичних одиниць мови, якій властиві
зв’язки однорідних мовних засобів не лише всередині одного поля, а й зв’язки між полями. Такий
підхід до вивчення лексичної семантики дає змогу розширити уявлення про обсяг семантики слова та
тих процесів, які в ньому відбуваються.
Отже, поставлену мету досягнуто та подальшою перспективою буде встановлення польових
зв’язків у решті частин сучасної англійської мови, описі зон перетину та дослідженні семантичної
природи тих лексичних одиниць, в яких перетинаються ЛСП часу й простору.
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Каноник Н.П. Междуполевая взаимосвязь в лексической системе современного английского
языка (на материале лексико-семантических полей пространства и времени).
Статья посвящена лексико-семантическим полям пространственности и темпоральности. Сделана
попытка исследовать основу полевого взаимодействия, установить точку пересечения
междуполевой взаимосвязи в лексической системе и на материале частей речи современного
английского языка и выделить зоны пересечения исследованых полей.
Kanonik N.P.. Interfield Interrelation in the Lexical System of Modern English
(on the material of the lexico-semantic fields of space and time).
This article is devoted to the lexico-semantic fields of space and time. The attempt to investigate the basis, to
establish the point of intersection of the interfiled connections in the lexical system and on the material of
speech parts of Modern English and to distinguish zones of intersection of the investigated fields is done.
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ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕМ
У ПОВІСТІ "БІС ПЛОТІ" ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА
Увага статті зосереджена на детальній характеристиці функціонально-стилістичних типів
фразеологічних одиниць повісті Валерія Шевчука, зокрема виявлених у творі розмовних, книжних та
просторічних фразем. Залучений до аналізу матеріал дає змогу простежити специфіку
функціонування таких фразеологізмів у творі під кутом зору їх художньо-виражальних функцій. У
статті виявлено прикметні риси індивідуального стилю письменника, а саме нанизування цілого ряду
фразеологізмів у вузькому контексті та авторські перетворення фразем.
Творчість Валерія Шевчука, як одного із найталановитіших українських письменників ІІ пол. ХХ
– поч. ХХІ ст. викликає посилений інтерес і літературознавців, і мовознавців.
Метою нашої розвідки є дослідити 1) специфіку використання фразем у повісті В. Шевчука "Біс
плоті" з погляду їх семантико-стилістичного навантаження, 2) особливості функціонування
фразеологізмів у тексті під кутом зору їх художньо-виражальних функцій. Дослідження мовного
аспекту ідіостилю письменника, зокрема використання фразеологічних одиниць (ФО), дає можливість
виявити індивідуальну авторську неповторність митця, оцінити його внесок у систему
функціонуючих словесних художніх засобів національної мови, визначити закономірності і тенденції
розвитку літературної мови.
Здійснюючи функціонально-стилістичну класифікацію фразеологізмів, ми звернемо увагу на їх
функціональне навантаження в контексті. "Мова виступає як сукупність кількох стилів, кожному з
яких властиві особливі мовні засоби та способи, які залучаються мовцями із загальнонародного
мовленнєвого запасу для вираження певного змісту" [1: 193], тому у художньому творі наявні групи
фразеологізмів, які мають різне стилістичне забарвлення.
Проблемі класифікації фразем, характеристиці їх семантико-стилістичних властивостей
присвячені праці Г. Їжакевич, Б. Ларіна, Н. Москаленко, Я. Януш, Л. Авксентьєва, В. Ужченка та ін. З
огляду на те, що науковці пропонують різні методи та аспекти стилістичного дослідження стійких
словосполучень, у мовознавстві наявні різні класифікації ФО. Так, М. Шанський виділяє чотири
основні стильові групи фразеологізмів: 1) міжстильові фразеологічні звороти; 2) фразеологічні
звороти розмовно-побутового характеру; 3) фразеологізми книжного характеру; 4) фразеологічні
архаїзми та історизми [1: 183-200]. Л. Авксентьєв розрізняє дві групи фразеологізмів:
1) загальновживану народну фразеологію, що включає розмовно-побутову і фольклорну, зокрема
народнопісенну фразеологію; 2) книжну фразеологію, характер і стилістичні функції якої змінюються
залежно від специфіки стилю [2: 52]. В. Ужченко у своїй класифікації виділяє такі основні
функціонально-стильові розряди фразеологізмів: розмовні, просторічні, фольклорні й книжні [3: 246].
Досліджуючи ФО повісті Валерія Шевчука "Біс плоті", ми послуговуватимемося класифікацією,
запропонованою Т. Цимбалюк-Скопненко, яка, враховуючи роль фразеологізмів у художньому тексті,
виокремлює розмовні, просторічні, знижено-емоційні та книжні [4: 65]. Оскільки в аналізованому
творі ми не виявили знижено-емоційних ФО, то розглядатимемо розмовні, просторічні та книжні.
Серед арсеналу фразем у повісті вагоме місце займають книжні ФО. Такі фразеологізми, як
наголошує Т. Цимбалюк-Скопненко, "відрізняються від усіх інших фразеологічних одиниць
підвищеною експресивно-стилістичною характеристикою. Їм властивий відтінок урочистості,
поетичності" [4: 85]. В основі повісті – розповідь про життя головного героя – мандрівного
ієромонаха Климентія; і це пояснює наявність у творі великої кількості біблійніих та релігійних
фразеологізмів, які ми відносимо до книжних.
Валерій Шевчук використовує такі фраземи як в оповіді, так і в мовленні героїв. Вже в експозиції
твору, знайомлячи читача з головним героєм, письменник застосовує прийом самохарактеристики: "А
я не чоловік, – сказав Климентій, – а коли й чоловік – то Божий. А Божий чоловік, сподоньки, ангелу
уподібнюється, тобто він безплотний" [5: 217]. У наведеному контексті автор сам розкриває значення
цієї фразеологічної одиниці. У фразеологічному словнику української мови зафіксовано значення цієї
сполуки: "Божий чоловік" – це паломник, прочанин; юродивий" [6: 950]. Сполуку ²Божий чоловік²
зустрічаємо у повісті близько десяти разів. Така номінація вжита з метою не тільки підкреслити
духовний сан Климентія, а й його щирі намагання якнайкраще виконувати місію, покладену на нього
Богом: вчити людей правильно жити. Розкриття змісту фразеологізмів, мотивація їх використання
зустрічається у тексті нерідко і є, на наш погляд, однією з ознак ідіостилю Валерія Шевчука. Так,
фразеологізм "закопувати талант" автор ужив кілька разів, наприклад: "А що сказав про того,
котрий закопав таланта?" [5: 224]; "Адже янгол, котрий явився, виразно сказав йому не закопувати
© Царик Г.В., 2008
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таланта та й тільки" [5: 230]; "–Чи ж не велів, Климентію, Христос не закопувати таланта, як про
це вістить святий Матвій?" [5: 224], "...бо дав мені талант, і не закопую його в землю, а намагаюсь
ростити..." [5: 238]. Розкриваючи зміст фразеологізму, автор намагається таким чином донести до
читача прагнення героя пояснити всім, а головне собі самому, власну поведінку, спосіб життя.
Одним із елементів авторської характеристики нерідко виступають ФО, зокрема ті, що побудовані
на вживанні конфесійної лексики. У повісті Валерія Шевчука знаходимо цілий ряд фразеологізмів, в
основі яких лежить слово "Бог". Аналіз тексту твору показує, що такі фраземи часто зустрічаються у
мовленні героїв та в авторській розповіді і несуть вагоме функціонально-стилістичне навантаження.
Наприклад, ФО дають змогу авторові повніше відобразити внутрішній світ ченця Климентія, його
роздвоєність на "духовне" і "світське": "Зрештою, і в мандри подався не тому, що був в монастирях
свавільний та непокірний, а таки з Божої волі" [5: 223], "...коли Бог дав, то Богу потрібен... Іди в люди
і множ свого таланта на десять" [5: 224], "Ще ніхто не бачив моєї наготи... Дасть Бог і не побачить!"
[5: 281], "Дай Боже в добрий час говорити... Живому чоловікові все потреба і все чогось кортить" [5:
281]. Пояснюючи свою поведінку та рід занять, герой наголошує "Я не прошак, а із школи тільки тим,
що там переночував, за милістю Божою" [5: 218]. Роздумуючи над призначенням чоловіка і жінки у
подружжі, Климентій приходить до висновку, що, вступивши у "невідповідний" шлюб, люди
створюють грунт для царства біса плоті: "Кара ж Божа таким родинам... і є у тому, що біса в них
допускає, дозволяє творити маленьке пекло, аби людей урозумити..." [5: 269]. Органічно вписуються
фразеологізми з лексемою "Бог" і у мовлення співрозмовників ієромонаха, відображаючи їхне різне
ставлення до Климентія: то байдуже, то приязне, то щире: "сядьте, поїжте, а тоді йдіте з Богом" [5:
218], "Сідай, панотче, поїж та йди собі з Богом...", [5: 221] "лишайся з Богом..." [5: 279], "Але Бога
ради, не втечіть і не покиньте з бідою нашою" [5: 264], "слава Богу, прийшли, панотче..." [5: 272], "ну,
слава Богу, тоді ви ще не зовсім святий..." [5: 285]. Фразеологізм "слава Богу" вживається у повісті як
із значенням "добре, гаразд", так і в значенні "дуже багато" [6: 823-824]: "У вас їх слава Богу" [5: 285].
Крім наведених вище прикладів, зустрічаємо в повісті ще цілий ряд фразеологізмів книжного
характеру, які вирізняються словниковою різноманітністю, наприклад: "Отже, дяк мав рацію...",
"Маєш рацію, – сумно звістив Климентій" [5: 249, 260], "але все-таки не втратив надії повчити умарозуму цей збір" [5: 217], "...і ніколи в це містечко не повертатися й не заходити, а викреслити його з
пам’яті" [5: 265]. Переважна більшість книжних фразеологізмів використовується письменником у
мові ієромонаха Климентія – людини вченої, адже, як зазначає Т. Цимбалюк, "книжна фразеологія
функціонує переважно при відтворенні мовлення персонажів освічених і вказує на їхній культурний
рівень" [4: 97].
Найбільший пласт фразеологізмів у повісті "Біс плоті" складають розмовні фразеологічні одиниці.
Зокрема, автор вводить у твір фраземи "за мить" [5: 280, 289], "до кінця" [5: 217], "з часом" [5: 229],
"час від часу" [5: 231]; "до решти" [5: 233], "з маху" [5: 285], "не в лад" [5: 250], "у світ" [5: 238], "хто
зна" [5: 286], "перед носом" [5: 272], "немає кінця" [5: 217], "в спину" [5: 264], "брати верха" [5: 243],
"світу не бачити" [5: 230], "кидатись в очі" [5: 232], "схопити оком" [5: 252], "триматися віддалік"
[5: 234], "простягнути ноги" [5: 223], "ніби корова язиком злизала" [5: 280], що надає розповіді
образності, експресивного забарвлення. Письменник активно використовує ФО також для
відтворення внутрішнього стану, настрою героїв. Так, наголошуючи на силі слова Климентія,
здатності впливати на людей, Валерій Шевчук пише: "І хоч одна чи друга вскакувала вряди-годи з
місця, очевидно, діткнута за живе, але її хапали сусідки за руки й садовили; дехто й сльозу пускав..."
[5: 221]. В авторській характеристиці ієромонаха, у змалюванні вчинків героя зустрічаємо ще ряд
розмовних фразем: "стояти, мов укопаний" [5: 221], "і пальцем не кивнути" [5: 222], "просвітліло на
серці" [5: 267], "прийшло до голови" [5: 267], "дивитись іншими очима" [5: 279], "дати драла" [5: 252],
"не до того" [5: 271], "аж за вухами лящить" [5: 222], "ріски в роті не мати" [5: 278], "заморити
черв’ячка" [5: 232], "як хлющ" [5: 289], "дрижаки б’ють тіло" [5: 289]. В авторських характеристиках
інших героїв повісті прозаїк теж активно використовує фразеологічні одиниці: "Та стояла на вступі до
шинку, як грім, вбивши руки в боки, і лице її аж пашіло від гніву" [5: 221], "І схлипнула вона,
пройшов тілом її дрож, а тоді подивилась на Климентія із жахом" [5: 276]. Як бачимо, вжиті автором
фраземи підсилюють експресивну характеристику внутрішнього стану героїнь – шинкарки і Тодосі.
Розмовні ФО активно використовуються письменником і в мові персонажів повісті "Біс плоті",
виступаючи одним із засобів мовностилістичної характеристики, наприклад: "– Такий сором мені, що
місця не знаходжу, а жениха, щоб одружити її, нема" [5: 226]; "– Кирпу гнуть, що грамотні, а голота
голотою, ще й голотою поганя" [5: 232]; "–...а коли ні, беріть ноги на плечі, не в обиду вам мовити, і
чешіть світ за очі" [5: 247]; "– Що з тобою, Кириле? – спитала.– На тобі лиця нема!" [5: 274]; "– Хочу
сказати, що не взяв з вашого отамана ані шага..." [5: 283]; "– ...Коли б не це, то ми з убозтвом своїм і
ноги б простягли" [5, 284]; "– ... через що на вас ввагу і взяв, бо шкода, коли такий чоловік пропадає
ні за цапову душу" [5: 247]. Аналіз мовлення персонажів повісті показує, що фраземи, вжиті у
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репліках героїв, роблять їх висловлювання природними, живими, виступають важливими засобами
індивідуалізації образів та допомагають глибше відтворити внутрішній світ кожного із них.
Цікавим є використання фразеологізмів у портретних характеристиках героїв повісті, зокрема при
образному відтворенні очей, поглядів. Аналіз показує, що письменнику імпонує у цьому сенсі
фразема ²блискати оком²: ²...блиснув гордо оком Климентій² [5: 218]; ²При цьому Климентій ...
блискав очима² [5: 220]; ²...вона блиснула заклично оком² [5: 261]. Уникаючи повторів, намагаючись
виділяти художні деталі при індивідуалізації персонажів, Валерій Шевчук використовує синонімічні
ФО, що стосуються людської діяльності, пов’язаної із зором: ²...світила до панотця величезними
чорними й палкими очима² [5: 252]; ²... спитала наймолодша, граючи очима² [5: 219]. ²Ніздрі її
затріпотіли, а очі заметали чорними блискавками ² [5: 263].
Як бачимо, одним із шляхів урізноманітнення авторської мови, є використання фразеосинонімів,
які "мають близьке значення, хоч і різні семантичні відтінки" [3: 95]. Так, поруч із фразеологізмом "не
раз" у значенні "часто, багаторазово" [6: 727], який зустрічається у повісті найчастіше (8 р.) у різних
контекстах, вживається і синонім "не раз і не два", але в авторському перетворенні: "Із кутків раптом
полинув спів: злагоджений, гарний, видно, не раз і не десять так співали" [5: 285]; "...зрештою,
ночувати під відкритим небом йому не первина – чинив так не раз і не сто" [5: 236]. Широке
використання Валерієм Шевчуком фразеологічної синонімії підкреслює майстерність прозаїка і є
однією із важливих ознак його авторського стилю.
Розглядаючи розмовні ФО в повісті "Біс плоті", окремо хочемо звернути увагу на ті, які
А. Супрун, Т. Цимбалюк-Скопненко, В. Ужченко та ін. виділяють в окрему групу, називаючи їх
просторічними. Ці фраземи вважаються "найбільш зниженою частиною усього ідіоматичного
запасу" [4: 248], а також "помітніше виражають негативне ставлення до чогось, різку іронію² [7: 54].
На наш погляд, до просторічних можна віднести фраземи "лупати очима" [5: 260], "шкірити зуби²,
²роздирати горлянки² [5: 245], ²плескати язиком² [5: 249], ²чорт приніс² [5: 228]. На думку
В. Ужченка, такі ФО вживаються в художній літературі "звичайно в мові персонажів" [3: 248].
Валерій Шевчук уміло використовує стилістичні можливості просторічних фразеологічних одиниць і
вживає їх у контексті цілеспрямовано, не тільки у мовленнєвих портретах, а й у авторській мові. ФО
із значенням мовної діяльності ²роздирати горлянки² та ²плескати язиком² належать до двох різних
груп (О. Селіванова): змістових фразем та фонаційних. ФО ²плескати язиком² відображає модальну
характеристику – неправдивість інформації, що передається словом "Поширювати плітки, вигадувати
що-небудь таке, чого немає і не було" [8: 645]. Як зазначає О. Селіванова, "концептуальний зміст
несправедливості поєднується зазвичай із безпідставністю, вигадками, дотепністю, наклепом,
несправедливістю... (як правило, переважає негативне ставлення етносу до неправди)" [8: 132]. Так, у
розмові із Климентієм Пелагія, наголошуючи, що у їхньому містечку нічого не можна приховати,
говорить: "Отож таємно сказане, явним стає, хоч би як не ховались. А бува й гірше: хтось тільки
подумав, а про те вже язики плещуть" [5: 249]. Змальовуючи персоніфікований літній пейзаж, прозаїк
підкреслює багатоголосся природи: "І цвіркуни роздирали горлянки, цього літа було їх так багато, що
коли йшов стежкою, трава аж ворушилася – коники злітали в повітря і розскакувалися врізнобіч" [5:
245]. "Гучність мовлення оцінюється українським етносом узагалі як негативна ознака", про що
свідчать конотації фразем переважно із метонімізованими соматизмами горло, рот, живіт, пуп тощо"
[8: 129], тому названі вище фраземи ми відносимо до просторічних. Загалом вживання
просторічнихих фразеологічних одиниць продиктоване зображеною в контексті ситуацією,
прагненням автора правдивіше передати стан персонажів, їх думки і почуття.
Отже, Валерій Шевчук у повісті "Біс плоті" широко і влучно вживає три групи фразем: книжні,
розмовні і рідше просторічні, які дають змогу глибше розкрити ідею твору, його проблематику,
охарактеризувати персонажів. Індивідуальна творча манера талановитого прозаїка проявляється у
використанні фразеологічних одиниць для творення мовленнєвих характеристик героїв, у способах
контекстуального перетворення фразем та у майстерному поєднанні-нанизуванні цілого ряду
фразеологізмів у вузькому контексті.
У нашій розвідці ми здійснили функціонально-стилістичну класифікацію фразеологізмів повісті
В. Шевчука "Біс плоті", звертаючи увагу на їх функціональне навантаження в контексті. Оскільки у
творі також зустрічається велика кількість оказіонально змінених фразеологічних одиниць, у
результаті чого можна спостерігати модифікації, які призводять як до незначного, так і до суттєвого
відходу від початкової моделі ФО, то, на наш погляд, доцільно було б проаналізувати специфіку
використання фразем якраз з боку їх трансформацій, що може бути предметом окремого дослідження.
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Царик А.В. Функционально-стилистическая характеристика фразеологизмов
в повести ²Бес плоти² Валерия Шевчука.
Статья посвящена анализу трёх типов фразеологических единиц произведения. Анализируемый
материал даёт возможность выявить некоторые особенности функционирования таких
фразеологизмов в повести с точки зрения их художественно-выразительных функций. Исследование
способствует определению характерных особенностей индивидуального стиля писателя.
Tsaryk H.V. The Functional-Stylistic Characteristics of Phraseological Units
in Valeriy Shevchuk’s Story "Devil of Flesh" ("Bis ploti").
The article focuses on the detailed characteristics of the functional-stylistics types of phraseological units in
the story "Devil of Flesh" by V. Shevchuk. The analysed material enables to trace the peculiarities of
functioning of such phraseological units in the story from the point of view of their artistic expressive
functions. The article shows the peculiar features of the individual style of the writer.
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27 лютого 2008 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.178.01 в Інституті літератури
ім. Т.Г. Шевченка НАН України відбувся захист дисертації Горбань Анфіси Василівни "Мала
проза В. Винниченка у світлі авторської суб’єктивності" на здобуття наукового ступеня кандидата
філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література.
Науковий керівник: Білоус Петро Васильович – доктор філологічних наук, професор кафедри
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- Хархун Валентина Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент, докторант відділу
української літератури ХХ Століття Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України.
11 березня 2008 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 в Інституті української
мови НАН України відбувся захист кандидатської дисертації Ящук Лесі Валеріївни "Антропонімія
Житомирщини ХVI – XVII ст." на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за
спеціальністю 10.02.01 – українська мова.
Науковий керівник: Мойсієнко Віктор Михайлович – доктор філологічних наук, в.о. професора,
директор навчально-наукового інституту філології та журналістики Житомирського державного
університету імені Івана Франка.
Офіційні опоненти:
- Пахомова Світлана Миколаївна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри
словацької філології Ужгородського національного університету;
- Осташ Роман Іванович – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу
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ПРАВИЛА
для авторів "Вісника Житомирського державного університету імені Івана Франка"
У "Віснику Житомирського державного університету імені Івана Франка" публікуються оригінальні
(раніше не опубліковані) статті теоретичного і експериментального характеру з різних галузей науки. Вони
повинні бути певним науковим внеском в ту галузь, якій присвячена робота. Редакція просить авторів при
оформленні статей керуватись такими правилами:
Мова рукопису – українська. Рукопис подається на дискеті 3,5 дюйма, що містить матеріали, набрані у
вигляді документа Word (російський варіант редактора Microsoft Word 97 for Windows чи пізніших версій). До
дискети додається підписана автором роздруківка тексту. Текст рукопису має бути перевірений коректором
(філологом), а роздруківка тексту – ним підписана. Матеріал рукопису на дискеті повинен бути ідентичним
роздруківці.
1. Параметри сторінки: формат А4, поля – 3 см з усіх боків, верхній колонтитул – 1,27 см, нижній
колонтитул – 2 см. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті).
2. Текст набирається гарнітурою Times New Roman Cyr 10 пунктів, без переносів. Допускається виділення
символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Бажано уникати (там, де це
можливо) набору тексту великими літерами. Назву статті не допускається набирати лише великими літерами.
Необхідно використовувати прямі лапки (не парні). При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу та
тире (тире відокремлюється з обох боків пропусками та є більшим за довжиною від дефісу). Текст повинен бути
виконаним стилем Обычный. Використання інших стилів не допускається.
3. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 0,5 см, відступи зліва і справа – 0 мм, інтервал між рядками
одинарний, інтервал між абзацами – 0 мм. Вирівнювання абзаців – за шириною (якщо інше не передбачено
даними правилами).
4. Рисунки нумеруються. Елементи окремого рисунку групуються в один об'єкт і разом з надписами
поміщаються у рамку, для якої встановлюється горизонтальне вирівнювання по центру поля. Нижній абзац
рамки містить номер та назву рисунка, виділяється курсивом та вирівнюється по центру.
5. Таблиці виконуються в редакторі за допомогою пункту меню "Таблиця".
6. Формули в статтях мають бути набраними за допомогою редактора Equation Editor і відповідати
наведеним нижче формам (рис. 1). Параметри редактора формул: розміри - Full 10 pt, Subscript/Superscript 7 pt,
Sub-Subscript/Superscript 5 pt, Symbol 16 pt, Sub-Symbol 10 pt. Крім того, усі формули мають бути вставлені у
таблиці без обрамлення. Формула вставляється в таблицю без абзацу з виключкою вліво, а номер формули - в
другу колонку з виключкою вправо. Перша колонка таблиці зсунута відносно поля на 20 мм вправо.
7. Обсяг публікації прийматиметься в межах:
стаття – 0,5 др. арк. (за вимогами п.п.3-5 – орієнтовно до 4½ сторінки тексту, включаючи
формули, таблиці, рисунки тощо, без тексту анотацій);
повідомлення – 0,25 др. арк.
рецензія – 0,3 др. арк.
хроніка – 0,2 др. арк.
8. Матеріали розташовуються у такій послідовності:
а) індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю);
б) ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
в) вчене звання, вчений ступінь, посада (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
г) місце роботи: назва установи, населеного пункту (якщо його назва не входить до складу назви
установи), назва країни (для іноземних авторів). Всі дані про місце роботи беруться у дужки та
поміщаються в окремий абзац з вирівнюванням по правому краю;
д) персональна e-mail адреса (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
е) назва статті (напівжирний шрифт, малі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з
вирівнюванням по центру);
є) анотація статті (5 рядків) українською мовою без назви статті і прізвища автора (курсив, окремий абзац
з вирівнюванням по центру);
ж) текст статті;
з) список використаної літератури;
і) місце для запису дати надходження рукопису до редколегії, наприклад "__"_____ 2000 р. (окремий
абзац, вирівнювання по правому краю);
ї) анотації статті російською та англійською мовами.
9. Список використаної літератури подається у порядку посилань. У тексті статті посилання позначаються
в квадратних дужках, наприклад, [4]; номер сторінки відділяється двокрапкою, наприклад, [6: 35]; номер тому
також відділяється двокрапкою, наприклад, [6: 2: 35] (6 пункт списку літератури, другий том, 35 сторінка);
декілька джерел відділяються крапкою з комою, наприклад, [6; 7; 8], [8: 21; 9: 117]. Список починається
підзаголовком "Список використаних джерел та літератури" (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру).
Зразки:
Книга (монографія)
Янков М. Материя и информация. – М.: Прогресс, 1979. – 336 с.
Grimmet G. Percolation. – N.Y.: Springer, 1992. – 272 p.
Стаття у журналі
Рудяков О.М. Функціональна семантична одиниця // Мовознавство. – 1988. – № 6. – С. 18-25.
Olemskoi A.I. Fractal in condensed matter physics // Phys. Rev. – 1995. – Vol. 18. – P. 1-173.

Стаття у збірнику
Арутюнова Н.Д. Стратегия и тактика речевого поведения // Прагматические аспекты изучения
предложения и текста. – К.: Наукова думка, 1983. – С. 9-12.
Searle J. R. What Is a Speech Act? // Philosophy in America. – London: Longman Group, 1965. – Р. 221-239.
Автореферат дисертації
Васько Р.В. Лінійна синтагматика кінакем у консонантних групах готської мови: Автореф. дис. ... канд.
філол. наук: 10.02.04 / Київськ. держ. лінгвіст. ун-т. – Київ, 1997. – 24 с.
Дисертація
Квеселевич Д.И. Интеграция словосочетания в современном английском языке: Дис. … д-ра филол. наук:
10.02.04. – Житомир, 1985. – 328 с.
Тези доповіді
Манакін В.М. Актуальні завдання контрастивного вивчення лексики слов'янських мов // Проблеми
зіставної семантики: Тези міжнародної наукової конференції / Університет мовознавства НАН України. – Київ,
1996. – С. 29-31.
10. Анотації статті російською та англійською мовами з іменем автора та назвою статті (курсив).
Зразки:
Стеценко О.И. Особенности стиля научно-технической литературы в украинском и английском языках
(на материале журнальных статей по машиностроению).
Выявлены изоморфные и алломорфные характеристики украинского и английского научного функционального
стиля на разных уровнях: морфологическом, лексическом, фразеоматическом, синтаксическом и текстовом.
Stetsenko O.I. Style peculiarities of scientific technical literature in Ukrainian and English (on the material of
journal articles in the field of mechanical engineering).
Isomorphic and allomorphic characteristics of the scientific functional style in Ukrainian and English are revealed at
different levels: morphological, lexical, phraseomatic, syntactic and textual.
Матеріали, оформлені з порушенням вказаних вище вимог, прийматися не будуть.
Дискети з текстами статей авторам не повертаються.
Редколегія
ПОСТАНОВА
15.01.2003 N 7-05/1
Про підвищення вимог до фахових видань,
внесених до переліків ВАК України
Необхідною передумовою для внесення видань до переліку наукових фахових видань України є їх
відповідність вимогам пункту 7 постанови президії ВАК України від 10.02.1999 р. N 1-02/3 "Про публікації
результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію". Однак окремі
установи-засновники таких видань не дотримуються вимог до складу редакційної колегії видань, не
організовують належним чином рецензування та відбір статей до друку, не надсилають свої наукові видання до
бібліотек, перелік яких затверджено постановою президії ВАК України від 22.05.1997 р. N 1Б/5, тим самим
обмежуючи можливість наукової громадськості знайомитися із результатами дисертаційних досліджень. У
зв'язку з цим президія Вищої атестаційної комісії України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Попередити установи-засновники наукових фахових видань, що у разі відсутності видань у фондах
визначених ВАК бібліотек вони будуть вилучені з переліку наукових фахових видань України, в яких
дозволяється друкувати результати дисертаційних досліджень.
2. Установам-засновникам фахових видань оновити склади редакційних колегій так, щоб більшість у них
становили фахівці, основним місцем роботи яких є установа-засновник фахового видання.
3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку.
Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші роки, лише наукові
статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими чи практичними
завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад
основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного
дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
4. Спеціалізованим ученим радам при прийомі до захисту дисертаційних робіт зараховувати статті,
подані до друку, починаючи з лютого 2003 року, як фахові лише за умови дотримання вимог до них,
викладених у п.3 даної постанови.
5. Встановити обов'язковим подання до ВАК України разом із клопотанням про внесення видання до
переліку фахових також копії свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу у Державному комітеті
інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України.
6. Зобов'язати установи, які є засновниками фахових видань, протягом 2003 року надсилати до ВАК
України один контрольний примірник видання із супровідним листом.
7. Експертним радам ВАК України провести до 1 січня 2004 року аналіз наукового рівня публікацій у
фахових виданнях і подати президії ВАК України пропозиції щодо внесення відповідних змін до переліку
фахових видань.
Голова ВАК України
В.В. Скопенко
Вчений секретар
ВАК України Л.М. Артюшин
"Бюлетень Вищої атестаційної комісії України", № 1, 2003 р.

