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ІСТОРИЧНІ НАУКИ

УДК 947.045/У/

О. М. Іващенко,
кандидат історичних наук, професор
(Житомирський педуніверситет)
ЖИТОМИРСЬКА ЗЕМЛЯ ЗА КОЗАЦЬКИХ ЧАСІВ (КІНЕЦЬ XVI–СЕРЕДИНА XVII СТ.)
Розповідається про події на житомирській землі, пов’язані з боротьбою козаків і селян проти
польського гноблення (кінець XVI–середина XVII ст.).
Перше велике козацько–селянське повстання відбулося на Правобережній Україні в 1591–1593 рр.
Його очолив Криштоф Косинський (р. н. невід. – 1593) – гетьман українського реєстрового козацтва,
талановитий керівник козацько–селянського повстання проти гніту Речі Посполитої. За народженням він
був поліщуком, а за званням – запорізьким козаком. Як і коли прийшов він із Полісся в Запоріжжя –
невідомо. Це була вже немолода людина, яка мала неабиякі здібності і була популярною і знаною серед
запорожців [1: 60].
Почалося повстання в грудні 1591 р., а вже наступного року повстанці оволоділи Трипіллям,
Переяславом, захопили в білоцерківському та київському замках гармати, порох та військове
спорядження. В кінці 1592 р. – на початку 1593 р. великий повстанський загін з кількох тисяч чоловік під
проводом К.Косинського вирушив на Волинь і незабаром оволодів Острополем*, а згодом узяв ще кілька
міст і розташувався у володіннях князя К.Острозького. Скрізь до повстанців приєднувалися нові сили,
народний протест наростав, і події набирали характеру козацько–селянської війни. Повсталі
проголошували себе козаками і запроваджували козацькі порядки.
Невдовзі повстанський рух охопив і Волинь. До козацького війська приєдналися жителі Паволочі,
Ружина, Великих Коровинець, Чуднова, П’яток та інших містечок і сіл [2: 118–122]. Головною рушійною
силою повстання, яке набуло антифеодального та національно–визвольного характеру, стали селяни і
козаки. Разом з ними виступили нижчі верстви міщан. До них приєднувалася дрібна православна шляхта.
Як писав І.Крип’якевич, К.Косинський "боронив справедливість". Повсталі захоплювали замки, всюди
нищили документи на панське землеволодіння, намагаючись таким способом зруйнувати владу магнатів
[3: 162].
Проти повсталих спробував діяти князь К.Острозький, але зазнав від козаків поразки. Тим часом
польський уряд не вживав дійових заходів. Бачачи нерішучість уряду, магнати і шляхта вирішили
власними об’єднаними силами приборкати Косинського. Саме в цей час шляхта з’їхалася на чергові
повітові сеймики, але на заклик К.Острозького припинила свої засідання і стала готувати каральну
експедицію [4: 101–102]. Місцем збору панського війська став Костянтинів (нині м. Старокостянтинів
Хмельницької обл.). Сюди прибули надвірні загони Я.Острозького, черкаського старости
О.Вишневецького. Їх приклад наслідували магнати Гульські, Претвичі та інші, які набирали шляхетські
загони на Волині, Поділлі, а також вербували солдат в Галичині та Угорщині [5: 48–52]. Їм вдалося
зібрати значні сили, які були добре озброєні й споряджені, мали артилерію і кінноту. На чолі
шляхетського ополчення став сам К.Острозький.
З Острополя К.Косинський відійшов з військом до містечка П’ятка, яке в ті часи було справжнім
укріпленим містом з мурами і воротами. На думку гетьмана, поле біля П’ятки було зручним для
вирішальної битви. На відстані двох кілометрів на південь від містечка повстанці стали табором (нині
територія Чуднівського району). Варто пам’ятати, що в ті часи головною частиною тактики ведення бою
була облога. Вибравши зручне місце, одна сторона окопувалася, а інша, - як правило, дужча - облягала її
з усіх боків, роблячи спроби прорвати оборону та мучити голодом доти, доки ворог не піддався [6: 136].
Так було і цього разу. У відкритому полі був розбитий табір із возів, у середині якого розмістилося
козацько–селянське військо, погано споряджене. У більшості своїй повстанці не були обізнані з
військовою справою. Селяни, міщани були переважно озброєні косами, ціпами, вилами, багато з них не

*

Тепер село Старокостянтинівського району Хмельницької області, розташоване біля кордону з
Житомирською областю.
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мали самопалів. До того ж на ту пору стояли великі морози, земля глибоко промерзла і окопатися було
неможливо.
23 січня 1593 р. почалася кривава битва. Повстанці хоробро й мужньо відбивали численні атаки
шляхетських добре озброєних вояків. На початку битви був момент, коли повстанці почали тіснити
шляхетське військо. Тоді К.Острозький вивів на поле битви нові загони кінноти. Проти закованих у лати
ворожих вершників козацько–селянське військо вистояти не змогло. Супротивнику вдалося розірвати
козацькі вози і проникнути в табір. Обороняючись, повстанці відступили за мури П’ятки, втративши
понад дві тисячі чоловік, 26 гармат і кілька коругов [7: 97]. Рештки козацько–селянського війська ще
тиждень трималися в облозі, незважаючи на голод і нестачу зброї. Врешті повстання було залито кров’ю.
Однак втрат зазнали обидві сторони, і тому шляхта пішла на переговори. Згідно з досягнутою угодою
К.Косинський мав зректися гетьманства, реєстрові козаки повинні були вірно служити королю і не
здійснювати нападів на маєтки магнатів і шляхти, а також просити вибачення перед Острозьким і
повернутися на Запорізьку Січ. Підписуючи угоду, пани розуміли, що їм не вистачає сили покінчити з
повстанцями. Тому в документі не зачіпалися такі важливі питання, як чисельність реєстру і відносини із
Запорізькою Січчю. Саме про це йдеться в угоді, яка вміщена в Архіві Південно–Західної Росії [5: 53–
57]. Прийнявши умови миру, нав’язані карателями, К.Косинський і не думав складати зброю.
Повернувшись на Січ, він знову почав готуватися до походу.
А тим часом магнати почали люто розправлятися з повстанцями, стратили сотні жителів навколишніх
сіл і містечок, зокрема П’яток, Слободищ, Чуднова [8: 56]. Всіх загиблих козаків і селян поховали в
братській могилі. До 30–х років ХХ ст. могила мала форму кургану, висота якого сягала до трьох метрів.
З організацією колгоспу козацька могила опинилася на території його господарського двору. Курган
поступово був розкопаний. Дві поодинокі могили знаходяться поряд на городі місцевого жителя П’яток
К.І.Сахневича. Кількість похованих та їхні прізвища невідомі. Але жителі села із покоління в покоління
доглядають за могилами, як за святими пам’ятками [2: 102–103].
Потопивши в крові повстання К.Косинського, магнати і шляхта сподівалися, що добилися миру і
спокою на Україні. Та то були марні сподівання. Повстання К.Косинського, охопивши як запорізьке
козацтво, так і значні маси селянства, завдало відчутного удару по феодальному ладу на Україні і
відкрило, як справедливо зазначає О.Я.Єфименко, "козацьку епопею" – епоху озброєної національно–
визвольної боротьби українського народу проти польського панування [9: 200, 451].
Прапор боротьби проти ненависного польського гноблення підхопив Северин Наливайко (р. н. невід.
– 21.04.1597), який народився на Волині у сім’ї кушніра. Уславлений походами на турків і татар, він
вважався найкращим пушкарем, талановитим і освіченим керівником козацького війська. Це була
непересічна особистість, яскравий борець за свободу свого народу. Його особлива хоробрість була
загальновідома [3, 162].
С.Наливайко не був гетьманом запорозьких козаків. Він спирався на козаків Брацлавщини*, які
любили i поважали його за вміння гуртувати й організовувати козаків, за справедливість і добру вдачу.
Як писав польський хроніст П.П’ясецький, Наливайко був людиною “сільського походження, але у
доблесті найвизначніший". За свідченням іншого польського історика М.Бєльського, Северин Наливайко
був "людиною надзвичайною та прекрасним артилеристом” [10: 66].
Повернувшись iз військом після походів до Молдавії, Угорщини й Поділля, С.Наливайко наказав
козакам разом iз міщанами напасти в Брацлаві на шляхту, яка з’їхалася в жовтні 1595 р. на судові
засідання й розгромити її. Це й стало початком повстання. Рада повстанців у м. Барі ухвалила звернення
до українського народу, в якому містився заклик боротися проти шляхетсько-польського гноблення,
об’єднуватися в загони й озброюватися.
З прибуттям армії С.Наливайка на Волинь повстання розгорнулося з небувалою силою. Міщани
Житомира, Овруча, Звягеля (тепер Новоград–Волинський), селяни Коростишева, Брусилова, Паволочі та
навколишніх сіл охоче вступали до повстанських загонів, їхні представники командували окремими
загонами [11: 443-445; 344, 357, 461, 579].
Повсталі селяни й міщани розправлялися зі своїми гнобителями: виганяли шляхту, магнатів, палили
їхні садиби й маєтки, забирали хліб і майно, знищували документи, які узаконювали народне безправ’я.
Вони оголошували себе козаками, скликали козацькі ради, обирали атаманів, вступали в повстанське
військо.
Тут же на Волині було вирішено, що повстанське військо ділиться на дві частини: одна на чолі з
С.Наливайком рушає на північний схід до Луцька, а потім в Білорусію, друга – під керівництвом
Г.Лободи і М.Шаули – направляється в Київське Полісся, в район м. Овруча.
Шлях Наливайка був важким. Стояла пізня осінь, обози тонули в болотах, не вистачало харчів. Та
повстале військо підтримували місцеві жителі. Тим часом запорожці на чолі з Г. Лободою діяли на
* ²ñòîðè÷íà îáëàñòü XIV–XVIII ñò., ùî çàéìàëà òåðèòîð³þ òåïåð³øíüî¿ Â³ííèöüêî¿ ³ ÷àñòèíó
Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñòåé.
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Київщині. Вони оволоділи Каневом і Черкасами. М.Шаула на чолі окремого загону з–під Овруча
вирушив на з’єднання з Наливайком і водночас зібрати "стації" (утримання) для свого війська. Сувора
зима й голод у війську Наливайка робили свою справу – його загони танули. В Овруцькому повіті
успішно діяв озброєний загін селян і козаків, яким керував овруцький міщанин О.Слуцький [5: 102–103].
Настав 1596 рік – рік Брестської унії. Україна вирувала. Значна частина Волині й Київщини
опинилася в руках козаків, шляхта рятувалася втечею. На землях, охоплених повстаннями, селяни й
міщани звільнялися від влади старост і каштелянів, оголошували себе вільними козаками. Боротьба
проти шляхетської влади проходила під релігійними гаслами – за православ'я. Тому противників унії
називали наливайківцями.
Довідавшись про підготовку шляхти до наступу на Україну, С.Наливайко зі своїми загонами
повертається з Білорусії на Волинь. Г.Лобода після зупинки в Овручі займає північні прикордонні повіти
Київського воєводства, розганяє панів і шляхту [12: 165].
Магнати й шляхта почали вимагати від короля рішучих дій проти повсталих. Після завершення війни
у Молдавії король Сигізмунд ІІІ наказав направити каральне військо проти наливайківців. Наприкінці
січня 1596 р. король надіслав свій універсал волинській шляхті, в якому пропонував їй об'єднатися з
каральним військом проти спільного ворога [5: 85–86]. Зi вступом на Україну карального війська
коронного гетьмана С.Жолкевського між ним і загонами Наливайка розгорнулися жорстокі бої в
районах Лабуня, Острополя, Мацеєвичів, Любартова (сучасний Любар) [13: 206].
Особливо запеклий бій між польським військом і наливайківцями стався в ніч з 28 на 29 лютого
1596р. під селом Мацеєвичі* між Лабунем і Острополем на Волині (тепер Старокостянтинівський район
Хмельницької області, що межує з Любарським районом Житомирщини). 500 козаків мужньо билися,
але змушені були перейти до оборони. Жовніри з боєм брали кожний дім і вулицю. Коли на пропозицію
здатися козаки навіть не відповіли, жовніри підпалили село. Оточені полум'ям, козаки на чолі зі своїми
сотниками Марком і Татаринцем трималися до останнього і всі загинули [14: 437–438].
Польське каральне військо жорстоко розправлялося з повстанцями. Селян–повстанців піддавали
тортурам і мордували. С.Жолкевський називав козаків й покозачених селян С.Наливайка
"наливайківською сектою" [15: 91]. Наприкінці лютого 1596 р. жовніри розгромили загін брата
Северина-Дем'яна Наливайка. Керівника загону відправили на розправу до князя Острозького.
С.Наливайко з основними силами вирішує уникати відкритого бою з поляками, покидає Волинь і
відступає в уманські ліси на з'єднання із загонами Г.Лободи і М.Шаули. 16 травня 1596 р. польське
військо почало облогу повстанського табору в урочищі Солониця поблизу Лубен. Після двотижневої
облоги в таборі повстанців виник розкол, що призвів до капітуляції. Повстанців було жорстоко покарано,
самого Наливайка і його сподвижників привезли до Варшави, де майже всіх їх стратили, однак
Наливайка ще катували понад 10 місяців. 27 квітня 1597 р. вождя повстанців було страчено [13: 207].
Пам’ять про славного козацького лицаря донині живе в народі.
Наприкінці 40–х років XVIІ ст. гноблення Речі Посполитої на українських землях стало нестерпним.
Серед козаків і селян визрівало нове повстання, яке вибухнуло на початку 1648 р., поступово охопило
майже всю територію України й переросло у визвольну війну, яка тривала близько 6 років. Метою її було
скинення влади Речі Посполитої, звільнення українського народу від експлуатації іноземних та місцевих
гнобителів, захист рідної мови, віри, культури, звичаїв. Основною рушійною силою стало пригноблене
селянство, яке активно підтримало трудове населення міст. Очолили повстання представники козацького
стану, що мали досвід військової організації та бойових дій. На чолі повсталого народу став Богдан
Хмельницький.
У переддень Визвольної війни 1648–1654 рр. територія сучасної Житомирщини входила до складу
Волинського і Київського воєводств. У них проживало відповідно 650 і 500–550 тис. чоловік. Основну
масу населення становило селянство, яке страждало не лише від малоземелля, а й від низької якості
грунтів та примітивних знарядь праці. В умовах посилення феодального гніту постійно зростало
безземелля селян. Основною формою визиску була панщина, яка постійно збільшувалася. Крім
землеробства, селянство займалося тваринництвом і бджільництвом.
Частина населення краю займалася промислами й ремеслами. Значного поширення набували поташні
й залізорудні промисли. Міста й містечка краю були невеликі. В Житомирі, Чуднові налічувалося більше
600 міщанських будинків, у Паволочі – понад 700, а в Ружині – лише 42. Мешканці міст займалися
ремеслами, торгівлею і сільським господарством [16: 32].
Звістка про перемоги козацько–селянської армії під Жовтими Водами та Корсунем швидко долетіла
до поліського краю. Відгуком на неї були повстання селян і міщан у багатьох містах і селах краю. Одним
із перших повстали малинці, які вбили пана, спалили його маєток. Багато жителів пішло в козацькі
загони [17, 411]. У Звягелі (нині Новоград-Волинський) міщани спалили ненависний їм костьол,
розгромили замок, вигнали шляхту із міста. У Радомишлі повсталі селяни разом із козаками захоплювали
*
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поміщицькі землі, знищували документи на володіння, вбивали шляхту і великих орендаторів. Подібні
виступи були в Житомирі, Любарі, Олевську, Горошках (нині Володарськ-Волинський), Овручі,
Ходоркові, Паволочі (Попільнянський район), Котельні, Кодні, Брусилові, на околицях Бердичева [16:
33].
Прихід на Житомирщину козацьких загонів під проводом М.Кривоноса сприяв піднесенню
повстанського руху. Жителі міст і сіл з великим бажанням поповнювали козацькі лави. Серед них були
мешканці Баранівки, селяни Голодьок (нині Мирославка Бердичівського району), Бистрика, Мирополя,
Романова (нині Дзержинськ), Базара, Пулинав (нині Червоноармійськ), Нових Веледників (Овруцький
район), Ягнятина (Ружинський район). Жителі с. Копища Овруцького району влилися до складу
Овруцької сотні і разом з козаками били ненависних панів, дошкуляли магнату В.Немиричу, маєток
якого не раз громили [18: 38].
Поява у червні 1648 р. лютого ворога українського народу І.Вишневецького з польсько–шляхетським
військом в Овручі, Житомирі, Котельні різко посилила боротьбу трудового люду Полісся проти
гнобителів. І.Вишневецький вирішив “вогнем і мечем” придушити рух на Правобережжі. З Житомира
розпочався його кривавий похід на Поділля. Пройшовши Котельню та Вчорайше (нині село Ружинського
району), князь наказав жорстоко розправлятися з усіма, хто допомагав Кривоносові. Відійшовши до
Бистрика (село Бердичівського району), Вишневецький подався через Бердичів, Чуднів та Чорторию на
Старокостянтинів [19: 112–113]. Об’єднавшись із полками Кривоносенка та Гирі, М.Кривонос почав
переслідувати ворога. Разом із загонами Кривоноса місцеві жителі брали участь у визволенні П’ятки,
Любара, Чорториї, Чуднова, Бердичева, Житомира, Звягеля, Баранівки [20: 141]. На кінець червня 1648 р.
вся територія краю контролювалася повсталим народом.
Водночас селяни і міщани Житомирщини оголошували себе козаками і організовували повстанські
загони. Так, у червні 1648 р. жителі містечка Коростишева разом з війтом і бургомістром перейшли на
бік повсталого народу і створили козацький загін. У селі Горошки також був утворений загін, який брав
участь у зруйнуванні Горошківського панського замку [18: 26]. Створений в Овручі козацький полк на
чолі з І.Голотою вигнав поневолювачів з міста, знищив актові книги із записами повинностей і боргів
селян та міщан. У Коростені загін під проводом Гераська вигнав польську адміністрацію з міста, знищив
усі укріплення та вчинив розправу над панами [17: 308, 493]. Окрім згаданого Овруча, центрами
формування полків стали Паволоч, Зв’ягель, Любар, Миропіль.
На визволеній території України, зокрема на Житомирщині, склався новий державний апарат.
Прототипом його були установи, що існували на Запорізькій Січі. Процес формування козацьких полків
проходив не лише як військових, а й адміністративно–територіальних одиниць. Україна в 1648 р. була
поділена на 35 полків, а полки – на сотні. На Житомирщині із них налічувалося п’ять полків:
Зв’ягельський на чолі з полковником І.Тишею, Паволоцький на чолі з полковником І.Поповичем,
Овруцький – з полковником І.Голотою, Любартівський (центр у Любарі), Миропільський (центр у
Мирополі) [2: 21].
Активну участь у воєнних діях козацько–селянської армії жителі Житомирщини брали не лише у
складі названих п’яти полків. Так, у лавах Білоцерківського полку мужньо билися селяни і міщани
містечок Брусилова, Корнина, Ходорківа, а до складу Київського полку входили жителі Словечного,
Народичів, Олевська, Базара, Чоповичів [21: 1–4]. Козацькі полки стояли від р. Случ до Чигирина [19:
163].
На кінець 1648 р. завоювання козацько–селянської армії під проводом Б.Хмельницького були
небаченими. Тому відбулися серйозні зміни в соціальній структурі українського суспільства. Більшість
селян покозачилася, добилася особистої свободи, перестала виплачувати податки й виконувати
повинності на користь шляхти та магнатів. Основна маса земель вигнаних феодалів перейшла до
власності Війська Запорізького. Покозачені селяни почали її отримувати й на ній господарювати. Більше
ніж 100 сіл Житомирщини були засновані на цих землях, які вперше згадуються в документах у середині
та другій половині XVII століття [2: 22].
За козацьких часів на Житомирщині серед населених пунктів чільне місце посідало містечко Паволоч
(нині село Попільнянського району). Воно має давню історію, у друкованих джерелах згадується з XVI
століття. Містечко було досить укріпленим: з трьох боків його оточувала річка Роставиця і струмок
Паволочка, а з четвертого, північного боку, – високий вал та рів. У полі за містечком піднімалася Іванова
могила, на вершині якої в часи небезпеки вартував козак з віхою для подачі сигналу про ворожий напад.
У південній частині містечка високо над річкою стояв замок, обнесений потрійним рядом частоколу [22:
212–213].
Біля містечка неодноразово ставало табором козацько–селянське військо Б.Хмельницького, сам
гетьман бував у Паволочі багато разів. Вперше сюди він прибув у середині липня 1648 р. Саме тут
гетьман прийняв посланця московського царя Болховського, чим було започатковано офіційні
дипломатичні відносини з російським урядом. У грудні 1648 р. Б.Хмельницький зі своїм штабом знову
прибув до Паволочі, коли повертався із походу в Західну Україну [19: 154]. Містечко бачило гетьмана і в
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трагічні години його долі, коли він фактично став бранцем кримського хана. В червні 1651 р. під час
битви під Берестечком кримський хан зрадив українське військо і, полонивши Б.Хмельницького, став
відходити на південь. Його шлях проходив і по території сучасної Житомирщини. Коли місцеве
населення дізналося про це, то, згуртувавшись, спільно з козаками розгромило під Чудновом, Паволоччю
та на Уманському шляху 10–тисячну орду ногайських татар, які рухалися попереду основних сил хана.
При цьому козаки послали до хана частину захоплених у полон татар із погрозою: якщо не буде
звільнено Хмельницького, вони займуть переправи через ріки й не пропустять ординців. Іслам Гірей
змушений був 2 липня 1651 р. неподалік від Любара звільнити Б.Хмельницького. В супроводі кількох
мурз і 100 козацьких вершників гетьман прибув до Любара. Він повідомив міщанам, що поспішає
набирати військо "для звільнення полків, які лишилися під Берестечком". Звідси Б.Хмельницький поїхав
до Паволочі, де зібрав 3 тисячі злотих для платні мурзам [19: 272–273}.
Поразка козацько–селянської армії під Берестечком відкрила шлях на Україну польському війську.
Водночас литовське військо розпочало наступ на Овруч. У ході запеклих боїв ворогу вдалося захопити
Народичі. Жителі північних районів сучасної Житомирщини не мали сил зупинити наступ добре
озброєних ворожих загонів. Тоді селяни й міщани краю обрали партизанські форми боротьби з ворогом.
Збройну відсіч зустріло на Житомирщині польсько–шляхетське військо, яке розгорнуло наступ із
заходу. Коли ворог підійшов до Любара, козацькі загони відступили від містечка. Однак кілька сотень
козаків разом з міщанами закрилися у місцевому замку. Не маючи сили здолати опір, ворог вдався до
хитрощів: було запропоновано тим, хто складе зброю, зберегти життя. Частина обложених захисників
погодилася, інші відмовилися. У сутичці перемогли прихильники капітуляції, і браму було відчинено.
Жовніри вдерлися до замку і перебили всіх підряд. Кілька десятків козаків зачинилися в одному із
будинків містечка, вчинили героїчний опір і всі загинули. Саме містечко зазнало значних руйнувань [17:
390].
Страшних пограбувань з боку польсько–шляхетського війська зазнало багато міст, містечок і сіл
Житомирщини. Так, в селах Межирічка, Романів було вбито багато мешканців, а селища спалено. В
селах біля Паволочі, Білилівки, Ружина шляхта провела повальний грабунок майна і особливо харчових
продуктів, скотини, птиці, пасік тощо. У відповідь на таке насильство місцеве населення почало масово
залишати рідні оселі. Переселялися, головним чином, на Лівобережну Україну. Майже безлюдними
стало багато міст і сіл, зокрема Малин, Черняхів, Ярунь та інші. Так, в Яруні в 1650 р. було 130 будинків,
а через три роки їх залишилося тільки 10 [17: 475]. В Малині напередодні Визвольної війни налічувалося
40 дворів, на кінець війни містечко лежало в руїнах, а мешканці переселилися "за Дніпро". Мине майже
сорок років, і в містечку буде всього 7 дворів [23: 208].
Навесні 1652 р. польське військо зазнало відчутної поразки під Батогом. Шляхта почала тікати до
Польщі. У нашім краї відновилися козацькі порядки, але спокій на житомирську землю не повернувся. В
кінці 1652 – на початку 1653 р. край був вражений епідемією чуми і голодом. Незважаючи на великі
людські втрати, боротьба проти польських гнобителів тривала [16: 35–36].
У зазначений період на житомирській землі народилося двоє відомих державних діячів козацьких
часів, два гетьмани України: Іван Виговський та Іван Самойлович. Щодо часу їх народження, то можна
стверджувати, що обидва гетьмани народилися в різні роки, але обидва – на початку XVIІ століття. В
класичній українській історіографії було прийнято позначати не роки життя гетьмана, а час перебування
його на цій посаді. Так, М.С.Грушевський, складаючи порядок українських гетьманів, заніс до цього
списку 68 прізвищ із вказівкою лише їхніх років правління [24: 523–524].
Щодо місця народження названих гетьманів, то, як правило, воно вказується, але не завжди є
однозначним. Це стосується гетьмана І.Виговського. Більшість дослідників стверджують, що він
народився в с. Виговому Овруцького повіту Київського воєводства (тепер с. Вигів Коростенського
району). Проте відомі сучасні історики М.Котляр і С.Кульчицький у своєму довіднику називають місцем
народження гетьмана с. Гоголіве на Київщині [10: 75].
Походив І.Виговський із заможної шляхетської родини. Навчався в Києво–Могилянській колегії. В
30–40–х роках перебував на польській державній службі. Спочатку керував справами Луцького
земельного суду, потім служив писарем при полковому комісарі, був помічником Луцького старости.
Визвольна війна 1648–1654 рр. застала його в польському війську. З ним він брав участь у битві під
Жовтими Водами, потрапив у полон до татар, звідки його викупив Б.Хмельницький, оцінивши
освіченість, розум і дипломатичні здібності свого майбутнього помічника. Поступово Виговський
увійшов у довір’я до гетьмана і посів одну з вищих посад у козацькій адміністрації – генерального
писаря, який керував гетьманською канцелярією і відав зносинами з іншими державами. В одному з
документів того часу йдеться: "Хмельницький ни со старшиной, ни с чернью ниде не советуеться. Сам и
управляет с Выговским" [25: 280].
Оженився І.Виговський на дочці польського аристократа сенатора Статкевича Олені, родина якої
була категорично проти її шлюбу з козацьким писарем. Виговському довелося викрадати наречену і
таємно з нею вінчатися [26: 304].
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Після смерті Б.Хмельницького він спочатку був опікуном при малолітньому Юрієві Хмельницькому,
але, як честолюбива людина, Виговський врешті перейшов від ролі опікуна до ролі фактичного володаря
гетьманської булави. Це сталося в 1657 р. на козацькій раді в Корсуні завдяки старшинській верхівці, яка
не порахувалася з небажанням великого гетьмана бачити Виговського своїм наступником.
Річ у тім, що І.Виговський із самого початку виразно став на бік старшини й шляхти, яка почала
відділятися від решти козацтва в окремий клас. Старшина, зосереджуючи у своїх руках усе більші
земельні маєтності, намагалася посісти місце, яке раніше займала в Україні польська шляхта. Почався
тривалий і болісний процес поступового закріпачення селян. Така політика гетьмана неминуче мала
призвести до вибуху народного невдоволення, насамперед у Запоріжжі. Запорожці, котрі за
Хмельницького поводилися без особливих претензій, за Виговського стали в центрі селянського руху,
який очолили полтавський полковник Мартин Пушкар і кошовий Запорізької Січі Яків Барабаш. За
допомогою найнятих татар Виговський придушив повстання. Територія Полтавського полку була
розграбована татарами і козаками Виговського. Все це не додало йому популярності.
У зовнішній політиці гетьман був послідовним. Спочатку уклав союз із Швецією і Кримом, потім
розірвав відносини з Росією і у вересні 1658 р. підписав з Польщею Гадяцький договір, за яким Україна
на федеративних принципах разом з Литвою мала увійти до складу Речі Посполитої. "Велике князівство
Руське" було штучним адміністративним утворенням в інтересах козацької старшини і не могло довго
існувати. Його несерйозно сприймала Річ Посполита, для якої це був тимчасовий тактичний маневр, а
широкі народні маси поставилися до угоди І.Виговського з Річчю Посполитою відверто вороже,
розуміючи її як повернення шляхетсько–магнатського гноблення на українській землі. Микола Аркас так
іронічно оцінив Гадяцький договір: "... Так бучно почалося життя Великого князівства Руського, але, на
жаль, не довгий був його вік" [6: 222]. Не довгим було і гетьманство Виговського. На козацькій раді в
містечку Германівці на Київщині в 1659 р. Виговський зрікся булави і втік до Польщі. Польський уряд
прийняв його на службу, надав титул сенатора й призначив Київським воєводою. За доносом П. Тетері,
І.Виговський був звинувачений у зраді Речі Посполитої і в 1664 р. розстріляний поляками.
Іван Самойлович народився теж у першій половині XVIІ ст. в містечку Ходорків (тепер село
Попільнянського району). На відміну від І.Виговського, І.Самойлович 15 років був гетьманом
Лівобережної України з 1672 по 1687 р. Він мав прізвисько "Попович" через те, що його батько був
священиком. Вчився в Києво–Могилянській колегії, де отримав ґрунтовні знання. Службу в козацькому
війську розпочав сотенним писарем і поступово піднімався службовими сходами. В 60–х роках служив у
адміністрації І.Брюховецького, від якого отримав посаду чернігівського полковника, а з 1669 р. він вже
обіймав посаду генерального судді. За вдачею це була розумна, високомірна й корислива людина.
Найбільш сильною рисою його було те, що він добре розумівся на військовій справі і був хоробрим
козаком.
Коли гетьмана Д.Многогрішного царський уряд звинуватив у державній зраді й заслав до Сибіру,
І.Самойлович став його наступником. На раді в Козачій Діброві він був обраний гетьманом Лівобережної
України. На цій посаді І.Самойлович виявив широкий політичний світогляд і прагнення обстоювати
інтереси всієї України: вороже ставився до Польщі, прагнув порозуміння з Туреччиною, Кримом. Він
підписав з Москвою Конотопські статті, які регламентували становище українських земель у складі
Російської держави, але вони були значно гіршими від Березневих статей Б.Хмельницького.
Водночас він не збирався ділити владу з П.Дорошенком, вів з ним активну боротьбу. В 1674 р.
І.Самойловичу вдалося підпорядкувати собі десять правобережних полків і на старшинській раді в
Переяславі його проголосили гетьманом і Правобережної України. Слави йому додали козацькі походи
проти татар і турків в 1677, 1678, 1687 рр. [26: 461].
Гетьман Самойлович жив довгі роки в злагоді з московським урядом, користувався його довірою і
поступово став переходити від простих звичок виборного і залежного від козацької старшини до звичок
самодержавного володаря. Гордовитість і вибагливість гетьмана налаштовували проти нього козацьку
старшину.
Для задоволення гетьманської пихатості потрібна була розкіш, яка вимагала коштів. З’явилося
користолюбство, яке викликало загальні нарікання. Відомі дослідники М.Котляр і В.А.Смолій
підкреслюють, що гетьман І.Самойлович відзначався особливим користолюбством і прагненням до
непомірного збагачення. Він належав до числа найбільших землевласників Лівобережжя. Тільки в
Стародубському полку гетьман володів 12 "вільними" військовими селами. В різних районах цього
регіону йому належали млини, цехові майстерні, рудні, винокурні, підприємства по виготовленню
полотна й селітри. Представники гетьмана здійснювали крупні торгові операції на ярмарках і торгах
України і центральних районах Росії. Збагачувалися як родичі гетьмана, так і його найближче оточення
[27: 196].
Ось чому протиріччя між І.Самойловичем та І.Сірком носили не особистий характер. Вони мали
більш глибоке коріння і відбивали різні погляди на суспільно–політичні процеси, які відбувалися на
Україні в другій половині XVII ст. Славетний І.Сірко у 1674 р. говорив: "Тепер у нас чотири гетьмана:
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Самойлович, Суховій, Ханенко, Дорошенко, та ні від кого нічого добра нема; вдома сидять і тільки
християнську кров проливають за гетьманство, за маєтності, за млини" [28: 194].
У 1687 р. І.Самойлович на чолі козацьких полків взяв участь у поході московського війська під
командуванням князя Голіцина до Криму, який закінчився невдало. Потрібно було звалити на когонебудь вину за цю невдачу. Жертвою став І.Самойлович, якого звинуватили в тому, що він навмисно
підпалив степ, бо степовий пожар був однією з головних причин невдачі походу, а також у таємних
зносинах з татарами. В липні 1687 р. гетьмана без слідства і суду було заарештовано і заслано до Сибіру,
де він помер в 1690р.
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Иващенко Е.Н. Житомирская земля в казацкие времена (конец XVI – середина XVII ст.).
Повествуется о событиях на житомирской земле, связанных с борьбой казаков и крестьян против
польского угнетения в конце XVI – середине XVII ст.
Ivashchenko O.M. The Land of Zhitomir in Times of Cossacks (the end of the 16th – the middle of the 17th
century).
The events on the Land of Zhitomir, connected with the struggle of Cossacks and peasants against the Polish
invasion at the end of of the 16th – the middle of the 17th century are described.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМА ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ
В статье обосновывается методика изучения фразеологизмов в направлении от фразеологических
выражений к фразеологическим сращениям, предлагается алгоритм определения принадлежности
фразеологической единицы к одному из четырех типов.
Овладение теорией и практикой русской фразеологии - необходимая составная часть языковой и
речевой подготовки будущего учителя - словесника. Ее осуществление является одной из
первоочередных задач, решаемых в ходе перестройки подготовки учителя русского языка и литературы.
Однако современная лингводидактика еще не в состоянии вооружить вузовского преподавателя русского
языка необходимыми методами и приемами изучения русской фразеологии как лингвистической
дисциплины: имеются лишь отдельные статьи-рекомендации к изучению тех или иных
фразеологических единиц в связи с изучением некоторых разделов курса «Cовременный русский язык» и
единичные монографии, посвященные изучению фразеологических единиц в средней школе. Создание
методики изучения фразеологии как лингвистической дисциплины - насущная задача ближайшего
будущего лингводидактики, так как изучение русской фразеологии вызывает серьезные затруднения у
студентов-филологов. Трудности в изучении фразеологии вызываются отсутствием необходимой
теоретической и практической базы у абитуриентов в связи с недостаточным вниманием к изучению
фразеологии в школьном курсе русского языка, разнообразием фразеологического состава и сложностью
основополагающих фразеологических понятий, отсутствием общепринятой научной точки зрения на
объект и предмет изучения фразеологии, краткостью и обзорным характером изложения материала в
вузовских учебниках, а также слабой разработанностью методики изучения фразеологических оборотов.
Одним из важнейших практических умений студента-филолога в области изучения фразеологии
является умение определять принадлежность фразеологической единицы к одному из четырех
структурно-семантических типов в классификации акад.В.В.Виноградова, творчески дополненной проф.
Н.М.Шанским, фразеологическим сращениям: аттическая соль, крапивное семя, нетолченая труба;
фразеологическим единствам: восходящая звезда, мыльный пузырь, осиное гнездо; фразеологическим
сочетаниям: топорная работа, халатное отношение, чемоданное настроение; фразеологическим
выражениям: великий почин, демократический централизм, человеческий фактор.
Сложность в определении принадлежности фразеологической единицы к одному из четырех типов
обусловливается некоторой непоследовательностью классификации, а также тем, что все многообразие
фразеологического состава современного русского языка невозможно уложить в рамки общепринятой
четырехэлементной типологии, в которой, по мнению ее основателя, названы и определены лишь
полярные типы, между которыми намечаются многие переходные группы [1:139]: фразеологические
обороты, которые невозможно безоговорочно отнести к тому или иному классификационному типу.
В вузовской практике изучение типологии фразеологических единиц, как правило, начинается в той
же последовательности, которая была принята акад. В.В.Виноградовым для классификации
фразеологических единиц: от единиц с большей семантико-грамматической слитностью. Такая
последовательность удобна для построения классификации тем, что здесь на первое место выносится
самый «убедительный» тип фразеологических единиц, эквивалентных по значению слову, фразеологических сращений, оказывается не самой удобной для методики распределения
фразеологических единиц по структурно-семантическим типам.
Нам представляется, что механизм изучения типологии фразеологических единиц целесообразно
расположить в иной последовательности, а именно в той, в какой осуществляется процесс образования
фразеологических единиц. Известно, что большая часть фразеологических сращений образовалась от
фразеологических единств при утрате образности и забвении внутренней формы выражения.
© Гужанов С.И., Гужанова Т.С., 1999
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Следовательно, изучению фразеологических сращений должно предшествовать изучение
фразеологических единств, как менее сложных языковых образований, а не наоборот.
В своей учебной практике мы изучаем типологию фразеологических единиц в иной
последовательности: в направлении от фразеологических выражений к фразеологическим сращениям.
Такая последовательность, на наш взгляд, обусловливается, во-первых, природой фразеологических
единиц, во-вторых, отвечает основному принципу дидактики: идти в изучении от простого к сложному.
В соответствии с этим, после усвоения студентами понятия "фразеологическая единица" и ее основных
признаков повторяем (на школьном уровне) словосочетание и выявляем его лексическое и
грамматическое значение. Выясняем, что такое словосочетание образуется путем прибавления к
существительному прилагательного, подчеркивающего его определенный признак и ограничивающего
объем понятия, названного существительным. Заостряем внимание студентов на том, что такие
словосочетания неустойчивы: они каждый раз создаются в речи и после речевого акта не удерживаются в
памяти, а распадаются, т.е. они не обладают основными свойствами фразеологических единиц устойчивостью и воспроизводимостью. Общее значение таких переменных словосочетаний складывается
из значений образующих их слов, ср. например: деревянный дом - кирпичный дом - панельный дом и т.п.
Затем переходим к изучению фразеологизмов, которые стоят ближе других к переменным
словосочетаниям и предложениям, - фразеологических выражений - фразеологических единиц, целиком
состоящих из слов со свободными значениями: великий почин, на всякий случай, материальная
помощь, социальная защита, выдавать желаемое за действительное и подобные. Выявляем их
основное отличие от переменных (свободных) словосочетаний: воспроизводимость с устойчивым
социально принятым значением и постоянным составом слов-компонентов. Здесь же формулируем
основные отличительные признаки фразеологических выражений: 1) воспроизводимость в речи с
устойчивым значением и постоянным компонентным составом; 2) наличие в составе только слов со
свободными значениями.
Следующими изучаются фразеологические сочетания - фразеологические единицы, имеющие в своем
составе слово со свободным номинативным значением и слово с фразеологически связанным, образнопереносным значением, которое можно заменить синонимом: азбучная (простейшая) истина,
гомерический (очень громкий) смех, халатное (несерьезное) отношение и подобные. Анализ
фразеологических сочетаний также заканчивается формулировкой и систематизацией их отличительных
признаков: 1) смысловая разложимость; 2) наличие в составе слова с фразеологически связанным
значением; 3) наличие слова со свободным значением; 4) наличие подчинительной связи между
компонентами; 5) возможность синонимической замены слова с фразеологически связанным значением;
6) синтаксическая разложимость: компоненты выступают в функции разных членов предложения.
При изучении следующего типа фразеологических единиц - фразеологических единств - опираемся на
метод фразеологической аппликации В.П.Жукова [2:47], подчеркивая, что в таких оборотах образнопереносное фразеологическое значение создается путем метафоризации словосочетания, ср. например:
плыть по течению (в направлении течения реки) - плыть по течению (поступать, пассивно подчиняясь
обстоятельствам). Завершаем изучение систематизацией основных признаков фразеологических единств:
1) смысловая целостность (семантическая неразложимость); 2) мотивированность значения с помощью
образа, создаваемого словосочетанием; 3) наличие омонимичного свободного (переменного)
словосочетания; 4) образность и экспрессивность значения; 5) единая синтаксическая функция
(синтаксическая неразложимость).
После усвоения студентами основных знаний по фразеологии и овладению первичными навыками в
разграничении фразеологических выражений, фразеологических сочетаний и фразеологических единств
приступаем к изучению фразеологических сращений, сначала тех, которые образовались от
фразеологических единств при утрате последними внутренней формы и образности: мелкая сошка;
бить баклуши; собаку съел и подобных. В заключение формулируем отличительные признаки
фразеологических сращений: 1) смысловая целостность (семантическая неразложимость);
2) немотивированность значения: забвение образа и первоначального смысла выражения; 3) наличие
фонетических, лексико-семантических и грамматических архаизмов: геенна огненная, притча во
языцех, земля обетованная; 4) единая синтаксическая функция (синтаксическая неразложимость).
После выявления и систематизации признаков всех типов фразеологических единиц коллективно
составляем алгоритм для определения принадлежности конкретного фразеологизма к одному из четырех
структурно-семантических типов. Ход рассуждения обучаемого при использовании такого алгоритма
находится в соответствии с системой предыдущего изучения: от попытки подвести конкретную
фразеологическую единицу под категорию фразеологического выражения до подведения ее под
категорию фразеологического сращения. В окончательном варианте алгоритм приводится на рис. 1.
После усвоения последовательности операций при пользовании данным алгоритмом студентам
предлагается следующая система упражнений:
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Упражнение 1. Пользуясь алгоритмом, докажите, что данные фразеологизмы относятся: а) к
фразеологическим выражениям: люди доброй воли, всерьез и надолго, с быстротой молнии,
экзаменационная сессия, хозяйственный расчет; где родился, там и годился; государство- это мы;
лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать; нужда мучит, нужда учит; б) к фразеологическим
сочетаниям: высокопарные слова, голос разума, женская логика, квасной патриотизм,
платоническая любовь, отъявленный негодяй, плакать навзрыд, попасть впросак, прописные
истины, скалить зубы, зло берет; в) к фразеологическим единствам: брать быка за рога, брать за
горло, вставлять палки в колеса, гладить по головке, желторотый птенец, заварить кашу, кровь с
молоком, на козе не подъедешь, подводные камни, шкура барабанная, язык прилип к гортани, язык
чешется; г) к фразеологическим сращениям: заморить червячка, костяная яичница, крапивное семя,
нетолченая труба, ни в зуб ногой, перемывать косточки, пуститься во все тяжкие, святая святых,
очертя голову, была не была, показать кузькину мать и подобные.
1. Состоит ли фразеологизм только из слов, употребленных в прямом номинативном значении?

Да.
Нет.
Это фразеологическое выражение.
(человеческий фактор)
2.Определите тип значения фразеологизма: аналитический или слитный?

Аналитический.
Слитный.
Это фразеологическое сочетание.
(голос сердца)
3.Имеет ли омонимическое свободное (переменное) словосочетание?

Да.
Это фразеологическое единство.
(намылить шею).

Нет.
Это фразеологическое сращение.
(прописать ижицу).

Рис. 1. Алгоритм определения типа фразеологизма.
Упражнение 2. Сгруппируйте фразеологизмы по известным типам: быть или не быть, трещать по
всем швам, чемоданное настроение, точить лясы, трудовой фронт, притча во языцех, девичья
память, зарубить на носу, строить глазки, подставлять ножку, втирать очки, голос совести, сбоку
припека, раз и навсегда, крик души, пускать пыль в глаза у черта на куличках, расквасить нос,
тянуть лямку, убить двух зайцев.
С целью контроля знаний, умений и навыков студентов выполняется следующее контрольное
упражнение:
В данных предложениях найти фразеологизмы и определить их типы: 1. Не было печали, так черти
накачали. Недаром я сегодня во сне печь видел. 2. Оскорбили человека, втоптали в грязь и беседуют
теперь как ни в чем не бывало. 3. И к чему эта щепетильность..? Какая вы, право, цирлих-манирлих. 4. Да
никак не втолкуем, Петр Александрыч!.. Мы ей про Фому, а она про Ерему. 5. Знаю я ее... Что ни слово,
то жало ядовитое, что ни взгляд, то нож острый... 6. Похоже на то, как будто он дал обет никогда не
возвышать голоса и не употреблять повелительного наклонения. 7. Ведь не даром же вековой народный
опыт учит от сумы да от тюрьмы не зарекаться. 8. Иван Дмитриевич вдруг потерял нить мыслей... 9.
Слезы ни к селу ни к городу опять полились из глаз. 10.Берут их завидки на мужицкое счастье. 11.
Очевидно, ей не хотелось оставаться со мной с глазу на глаз...19. Если завтра не заплачу процентов, то
должен буду вылететь в трубу /Из произведений А.П.Чехова/.
Использование такой методики изучения типологии фразеологических единиц позволяет с меньшей
затратой времени и сил обучать студентов умению дифференцировать фразеологические единицы
современного русского языка по структурно-семантическим типам общепринятой в современной
русистике классификации В.В.Виноградова -Н.М.Шанского [3:78].
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В статье обосновывается методика изучения фразеологизмов в направлении от фразеологических
выражений к фразеологическим сращениям, предлагается алгоритм определения принадлежности
фразеологической единицы к одному из четырех типов.
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The methods of studying phraseological units in the direction starting from phraseological expressions to
phraseological fusions is considered in this article. The algorithm of determining the belonging of
phraseological units to one of four types is proposed.

13

Вісник Житомирського педуніверситету. Випуск 4. Педагогічні науки

УДК 537.7

М.Г. Цілинко,
кандидат педагогічних наук, професор;

М.В. Федьович,
старший викладач;

В.Л. Рудніцький,
асистент
(Житомирський педуніверситет)
ЕЛЕКТРОННИЙ ПІКОФАРАДОМЕТР В НАВЧАЛЬНОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ
У статті розглянуто питання використання електронного пікофарадометра у навчальному фізичному
експерименті. Запропоновано прилад власної конструкції для вимірювання ємності. Розглянуто
приклади використання приладу при вивченні фізики.
Балістичний метод вимірювання ємності є досить наочним і корисним, особливо при введенні
поняття “ємність”. Однак він потребує значної кількості часу; тому там, де треба встановити певні
закономірності, він незручний. Останнім часом відчувається тенденція до прямих вимірювань фізичних
величин у навчальному лабораторно-демонстраційному експерименті.

Рис. 1. Загальний вигляд.
Використовуючи досить поширену мікросхему “Операційний інтегральний підсилювач К140УД8А”,
ми створили чутливий до ємності прилад - пікофарадометр. Досліди, що проводяться з приладом,
ефективні і переконливі. Схему пікофарадометра подано на рис. 1. Силовий трансформатор типу ТС-12-1
або ТС-14-2. Діодами VD1 і VD2 здійснюється випрямлення з подвоєнням напруги. На стабілотронах
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Рис. 2. Принципова схема пікофарадометра.
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VD3 і VD4 отримується стабілізована напруга +9В і -9В, яка використовується для живлення
мікросхеми. Тумблери SA3 - SA7 вмикають 5 діапазонів вимірювання ємності: 0...100, 0...400, 0...1000,
0...4000 і 0...10000 пкф. Діапазон 0...40 пкф працює, коли всі тумблери розімкнені. На передній панелі
(рис.2) біля відповідних тумблерів вказані числа, що визначають розширення шкали, тобто множники
1;4;10;40;100 та загальним множником на 100. Прилад градуюють, використовуючи конденсатори
відомої ємності. Щоб запобігти впливу ємності підвідних провідників, спочатку приєднують підвідні
провідники і змінним резистором R8 прилад встановлюють на нуль, а потім приєднують конденсатор.
Прилад працює на принципі вимірювання середнього струму розряду конденсатора. Діод VD5 здійснює
однопівперіодне випрямлення і на резисторі R3 отримується однопівперіодна пульсуюча напруга.
Стабілотроном VD5 синусоїдальна напруга перетворюється в П-подібну. В перший півперіод змінного
струму конденсатор CX через діод VD6 заряджається до напруги 9В. У другий півперіод через резистори
R4, R3, R5 він розряджається. Середня напруга за період на резисторі R5 буде прямо пропорційна
ємності конденсатора, а тому шкала приладу в пікофарадах буде лінійною, що дуже важливо при його
градуюванні.
Використання пікофарадометра можливе як і в лабораторному практикумі, так і в демонстраційному
експерименті. Розглянемо декілька прикладів використання приладу.
Демонстраційний експеримент
1. Плоский конденсатор.

Рис. 3. Загальний вигляд установки для демонстрації плоского конденсатора.
Два диски з листового алюмінію радіусом 10 см або прямокутники 10Х20 см закріплюють на
ізоляційних штативах. Провідники, що йдуть від дисків, приєднують до клем Сх (рис. 3). Вимірюють
ємність при різних відстанях між дисками і різних площах їх перекриття, з діелектриком і без нього.
Роблять відповідні висновки про залежність електричної ємності плоского конденсатора від відстані між
пластинами, площі перекриття пластин і наявності діелектрика (діелектричної сталої).
Ця демонстрація дозволяє з мінімальними витратами навчального часу ввести емпіричну формулу
для обчислення ємності плоского конденсатора. В залежності від типу класу демонстрація може бути
проведена до початку пояснення нового матеріалу (проблемний урок) або після подання нового
матеріалу як закріплення та узагальнення знань, одержаних учнями на уроці.
2. Конденсатор змінної ємності.
До клем Сх приєднують шкільний демонстраційний конденсатор змінної ємності (рис. 4). Показують,
що його ємність змінюється в межах 50…800 пФ. Під час демонстрації необхідно зупинитися в крайніх
положеннях (пластини повністю перекриваються, пластини зовсім не перекриваються ), а також
звернути увагу учнів (студентів) на зміну показів приладу в проміжних положеннях конденсатора.
Зробити відповідні висновки.
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Рис. 4. Загальний вигляд установки для демонстрації конденсатора змінної ємності.
Лабораторний практикум
1. Обчислення та вимірювання ємності плоского конденсатора.
Учні визначають площу пластин та відстань між ними. Обчислюють ємність. Вимірюють ємність
пікофарадометром. Порівнюють результати обчислень і вимірювань, заносять їх до таблиці:

Виміряна ємність
Св, Ф

Обчислена ємність

Площа пластини
S, м2

Відстань між
пластинами

Ємність
конденсатора

d, м

Сp, Ф

Розходження
Значень
C p - Cв
D=
×100%
Cp

2. Обчислення та вимірювання ємності конденсатора змінної ємності.
У радіотехніці широко використовують конденсатори змінної ємності. Зміну ємності найчастіше
здійснюють шляхом зміни площі перекриття пластини.
Учні ознайомлюються з будовою і дією шкільного конденсатора змінної ємності. Вимірюють площу
пластини, середню відстань між пластинами, кількість рухомих і нерухомих пластин. На основі цих
вимірювань обчислюють максимальну ємність. Вимірюють максимальну та мінімальну ємності.
Спостерігають зміну ємності конденсатора при обертанні ротора. Розміщення приладів показано на
рис. 4. Результати обчислень і вимірювань заносять до таблиці.
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Виміряна
ємність
Св, Ф

Обчислена ємність

Площа
пластини
S, м2

Середня
відстань між
пластинами
d, м

Кількість
нерухомих
пластин
N1

Розходження
значень
C м - Cв
D=
× 100%
Cм

МаксимальКількість
на ємність
рухомих
пластин конденсатора
N2
См, Ф

3. Визначення діелектричної проникності скла.
Діелектричну проникність скла можна визначити, якщо виміряти ємність плоского конденсатора без
діелектрика (нехай вона дорівнює С0). Виміряти ємність конденсатора, якщо простір між його
обкладками повністю заповнити досліджуваним діелектриком (нехай вона дорівнює С ). Діелектрична
проникність буде
(1)
C
e=
.
C0
Якщо товщина діелектрика менша від відстані між пластинами конденсатора, то діелектрична
проникність
(2)
Cd 1
e=
,
C 0 d - C (d - d1 )
де С - ємність конденсатора при наявності діелектрика; d1 - товщина діелектрика; C0 – ємність
конденсатора без діелектрика (виміряна раніше); d – відстань між пластинами.
У випадку, коли d1 = d, e =

C
.
C0

Вимірюють відстань між пластинами конденсатора і товщину діелектрика. Приєднують конденсатор
до пікофарадометра і вимірюють ємність. Вводять діелектрик (листове скло) у простір між пластинами і
вимірюють ємність.
Результати вимірювань та обчислень заносять до таблиці:
Відстань між
пластинами
конденсатора
D, м

Товщина
діелектрика
d1, м

Ємність
конденсатора без
діелектрика
С0, Ф

Ємність конденсатора при
наявності діелектрика
С, Ф

Діелектрична
проникність
C
e=
C0

Розглянуті вище роботи лабораторного практикуму і демонстрації доводять методичну правомірність
прямих вимірювань ємності. Запропонований нами прилад дає можливість проводити такі вимірювання з
достатньою точністю. Використання електронного пікофарадометра у навчальному фізичному
експерименті дозволяє підвищити ефективність введення та закріплення поняття ємності.
Матеріал надійшов до редакції 05.07.99.
Целинко М.Г., Федьович Н.В. , Рудницкий В.Л. Электронный пикофарадометр в учебном
эксперименте.
В статье рассмотрен вопрос использования электронного пикофарадометра в учебном эксперименте.
Предложен прибор собственной конструкции для измерения электроемкости. Рассмотрены примеры
применения прибора в школе.
Tsilynko M.H., Fedyovych M.V., Rudnitsky V.L. Electronic Picofaradmeter in an Instructional Experiment.
Application of the electronic picofaradmeter in an instructional experiment is considered. The authors offer an
an original device for electrocapacity measurement and give examples of its application at school.
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(Житомирський педуніверситет)
ПЕДАГОГІЧНА КОРЕКЦІЯ ДОСВІДУ ГУМАННИХ ВЗАЄМИН ДІТЕЙ З ОЗНАКАМИ
ПОСТЧОРНОБИЛЬСЬКОГО СИНДРОМУ
У статті розглядаються проблеми набуття школярами досвіду моральної поведінки, визначаються
напрямки педагогічної корекції досвіду гуманних взаємин дітей в умовах постчорнобильського синдрому.
Суттєві зміни в житті суспільства, його оновлення викликали необхідність виховання нестандартної,
високоморальної, творчої особистості. Цьому сприяє підвищення культурного рівня, відродження
загальнолюдських духовних цінностей, перебудова системи освіти, повернення її до морального
виховання дітей, до гуманістичних джерел, якими є народні традиції, українська народна педагогіка, для
якої характерні гуманізм і демократизм.
З перших кроків становлення суспільства в центрі уваги була вічна проблема протистояння Добра –
злу, Світла– темряві, Правди – брехні, Розуму - невігластву, Гарного – потворному, Справедливості кривді. Тому гуманізація процесу виховання й освіти неможлива без орієнтації освітньо-виховного
процесу на формування загальнолюдських якостей особистості учня, багаторічний дефіцит яких
спричинив значні зміни у психіці людей (хронічні стреси, депресію, зростання конфліктів), деформації в
нашому суспільстві соціального, духовного, політичного та економічного характеру. Цей дефіцит
викликав негативні наслідки, зокрема, психологічне та духовне насилля. Воно призвело до деформації
людських відносин у колективах, у сім'ї, до підвищення конфліктності, поширення хамства, пияцтва,
прояву аутоагресії одних і пасивності інших, до втрати життєвої перспективи, зростання екологічної
небезпеки, до погіршення міжнаціональних відносин, до уповільнення розвитку соціальної сфери,
зокрема, сфери турботи про людину.
Дослідження медиків, психологів та соціологів, які були проведені в 1986-1993 роках, матеріали
міжнародних конференцій щодо медичних і соціально-психологічних наслідків чорнобильської
катастрофи показали, що саме суб’єктивні чинники значною мірою впливають на самопочуття людей,
психічний стан, оцінку радіаційного ризику й рівень соціального напруження в різних регіонах зони
чорнобильського лиха.
Таким чином, однією з причин цих негативних явищ стала аварія на ЧАЕС. Цю трагедію не можна
назвати випадковою, якщо проаналізувати попередній період застою, який, як відомо, характеризувався
значним погіршенням розвитку народного господарства. Це призвело до зменшення можливостей
своєчасно модернізувати виробництво, впроваджувати досягнення науково-технічного прогресу.
Негативними чинниками стали й неухильне падіння моральності, дисципліни, прояви
безвідповідальності [1].
Найбільш вразливою частиною населення, яке живе поруч з об'єктом атомної енергетики й охоплене
тривогою та панічним настроєм, є діти. У них спостерігається погіршення здоров'я, випадки важких
психічних відхилень, порушення дисципліни; активізувалися негативні прояви індивідуальних
відмінностей, загострилися тенденції розвитку окремих рис характеру, що в свою чергу підвищило
вірогідність конфліктів, призвело до ускладнень у процесі адаптації дітей до соціального оточення, до
зниження рівня психо-соціальної активності, до вживання алкоголю та наркотиків.
Серед основних тенденцій у розвитку учнів молодшого шкільного віку в системі міжсуб’єктних
взаємодій дитини з оточуючим середовищем насамперед можна виділити неперервну зміну моментів
фізичного, психічного, соціального та духовного становлення. Порушення й викривлення, які виникають
на різних рівнях цієї взаємодії, викликають порушення й викривлення в розвитку дітей.
Відхилення спостерігаються у сфері фізичного розвитку: хронічні захворювання, зниження рівнів
фізичної підготовки, слабка натренованість, зміщення рівня фізичної працездатності в негативному
напрямку.
У сфері психічного розвитку – стрес, від якого не можна «втекти», деформація вищих психічних
функцій, фрустрація, швидка втома, ускладнення в організації самостійної діяльності, деформація
емоційного стану, мотивів діяльності та поведінки.
Для сфери соціально-психологічного розвитку характерна соціальна дезадаптація, агресивність,
схильність до конфліктів, низький рівень когнітивної складності соціальної перцепції та емоційної
готовності до взаємодії, високе почуття психологічної єдності з близьким соціальним оточенням
(батьками, вчителями, друзями), звуження простору соціальних взаємин.
У сфері духовного розвитку відхилення проявляються в екзистенціональній кризі, девальвації сенсу
життя, загальнолюдських, культурно-національних та індивідуальних цінностей; у зниженні значущості
соціальної комунікативної активності, домінуванні цінностей ситуативного побутового характеру, в
зміщенні на матеріальну сферу та сферу дозвілля.
© Москвіна Т.П., 1999
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Поряд із труднощами, що пов'язані з екологічною проблемою і здоров'ям, учні зустрічаються з
багатьма суто дитячими проблемами, які потребують свого вирішення. Негативний вплив на психіку
дитини здійснює образ катастрофи, її суб'єктивне значення. Діти, які прибули з зони жорсткого
радіаційного екологічного контролю (ЗЖРЕК) у чисті райони, включають катастрофу в число життєво
важливих подій, вони обговорюють її з учителями, товаришами, в сім'ях, а в спілкуванні зі сторонніми в
них виникають труднощі. Якщо викликати в них відвертість, то з'ясовується: те, що вони живуть у
забрудненій зоні, непокоїть дітей. Відчувається побоювання за особисте життя й здоров'я, а також за
здоров'я близьких і своїх майбутніх дітей. Їм важко, бо змушені розлучатися з друзями, товаришами, які
від’їжджають в інше місце проживання. Вони нетерпляче і з жалем чекають свого від'їзду, живуть, мов
«на валізах». Напруга створюється також через неможливість купатися в річці, збирати гриби, ягоди,
через заборону медиків загоряти на півдні, біля моря. З боку телебачення, преси та дорослих часто
подається негативна інформація. Надмір її перешкоджає формуванню «позитивного мислення»,
здатності помічати позитивні миттєвості життя, позбавитися стресів, страхів; оскільки дорослі постійно
проявляють переживання про здоров'я дітей, для них характерні тривожні очікування[2].
Зміна соціального складу ЗЖРЕК впливає на відхилення в розвитку й поведінці дітей цього регіону.
Переїзд на нове місце проживання, зміна соціального середовища, шкільного й класного колективу,
упереджене ставлення оточуючих до переселенців як до «приречених» призводять до конфліктів,
фрустрацій, навіть життєвих криз. Стресові ситуації також пов'язані з тривалим перебуванням дітей поза
сім'єю в різних лікувальних та оздоровчих закладах, втратою батьків, відсутністю достатньої інформації
про стан свого здоров'я й здоров'я близьких, зневірою в соціальну справедливість, із недовірою до влади,
з відсутністю державної соціально-психологічної та правової допомоги, з напруженістю в суспільстві
через «несправедливий» розподіл пільг. Від досвіду дорослих залежить розвиток у дітей уміння успішно
долати складні ситуації, які у протилежному випадку можуть стати для них психотравмуючими.
Проблема складних ситуацій у житті дітей, які постраждали від аварії на ЧАЕС, до цього часу
вивчена недостатньо. Корекційна робота пов'язується зі зміною рис характеру. Своєчасна психологічна
допомога дітям у розвитку позитивної орієнтації у складних ситуаціях суттєво змінює ймовірність
виникнення в них відхилень у поведінці й розвитку, які є наслідком невміння долати різного роду
життєві перешкоди[3].
Особливо живуча й актульна проблема становлення особистості в умовах зони чорнобильської
катастрофи. У життєдіяльності особистості найважливішими є відносини, бо в них втілюються емоційні,
чуттєві та вольові функції психічної діяльності людини. З ними пов’язані емоційні процеси, психічні
стани людини, її почуття, переживання: радість, смуток, хвилювання та ін.
Цю проблему відносин розробляли В.М.М’ясищев, С.Л.Рубінштейн, А.В.Петровський. На значення
взаємовідносин у житті людини, на їх роль у моральному формуванні особистості вказують сучасні
психологи й педагоги: В.Г.Ананьєв, О.О.Бодальов, А.М.Бойко, Л.П.Божович, О.В.Киричук, Б.Т.Лихачов,
Л.І.Новикова, В.О.Яковлєв та ін.
А.С.Макаренко вказував на необхідність керування тим «хаосом» відносин, у які вступає людина
протягом життя, з метою розвитку особистості. Змінити людину означало для Макаренка змінити
відносини її з суспільством; керувати розвитком особистості означало керувати розвитком відносин.
Методика виховної роботи з молодшими школярами, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, має
свою специфіку, яка обумовлена станом їх здоров'я. Робота кваліфікованих вихователів, які працюють із
дітьми, зорієнтована як на традиційні, так і на нетрадиційні підходи до організації управління,
спрямована на уникнення й попередження конфліктів і передбачає максимальну участь дітей у
колективних справах, заохочення, орієнтацію на особистісну зацікавленість (ігри, естафети, фізичні
вправи, конкурси, розваги, заходи, які розвивають творчі здібності). Все це зменшує агресивність,
роздратованість, пробуджує активність, усуває шкідливі звички, знижує кількість випадків неадекватної
поведінки, агресії, утверджує дух співробітництва з вихованцями, а також знижує реактивність у
ставленні до інших.
Розв'язання проблеми реабілітації ґрунтується на системному підході, на сучасній концепції
гуманізму у вихованні й потребує комплексного, науково обґрунтованого підходу до валеологічних та
лікувальних заходів, психокорекції та виховних заходів коригуючого, адаптивного й розвивального
напрямків.
Критеріями виховної системи можуть бути істотні зміни в характері, поведінці дітей, терапевтичні
зміни в здоров'ї. Тому необхідно здійснювати спостереження, дослідження рівня соціальної активності й
порушень дисципліни, враховувати глибинні причини відхилень у поведінці, впроваджувати
діагностику, корекційну програму, комплексні впливи [4].
У молодшому шкільному віці відбувається нагромадження досвіду моральної поведінки. Значна роль
у моральному вихованні належить гуманним взаємовідносинам, вони націлені на ціннісне ставлення до
людини.
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Основним критерієм гуманного ставлення до людей є доброта. Це людяність (гуманність ), яка
реалізується у вчинках.
Добра людина завжди доброзичлива. Важливими компонентами доброти є співчуття, чуйність,
здатність відчувати сором, переживати провину, муки сумління.
Здатність до співпереживання, співчування (емпатія) передбачає розуміння емоційного стану іншого,
переживання за нього і , головне, підтримку й надання допомоги. З емпатією пов'язана чуйність, яка
виявляється в повазі до інтересів, почуттів і потреб людини.
Дитина, почуття якої дорослі ретельно оберігають, може виявити глухоту й сліпоту, зустрічаючи зло,
вона не зможе співчувати горю й стражданням інших. На жаль, надмірна добросердність з боку
дорослих, душевний спокій частіше бувають обернено пропорційними духовності дитини.
Чуйність не сумісна з жорстокістю, байдужістю, недовірою й нетерпимістю. Переживання
породжують бажання допомогти, пожаліти, захистити, виявити милосердя. Розуміння емоційного стану
інших людей призводить до вироблення внутрішнього такту й культури співпереживань. А це є формою
вираження гуманності.
Діти дуже швидко запам’ятовують моральні правила, інтуїтивно відчувають, якої відповіді чекають
від них, відчувають, де чинять добре чи зле. Але не кожний виявляє своє розуміння доброти у вчинках,
докладає власних зусиль, щоб зробити добру справу для бабусі, мами, товариша, незнайомої людини.
Відомий психолог О.М.Леонтьєв зазначав: “Недостатньо завчити слова, недостатньо зрозуміти слова,
недостатньо зрозуміти навіть думки і почуття, що містяться в них, треба, щоб ці думки і почуття
внутрішнього визначали особистість… Головне в тому, чим для самої людини стають ці думки і знання,
які ми їй повідомляємо, ті почуття, які ми в неї виховуємо, ті прагнення, які ми в неї збуджуємо”[5].
Тому важливо не захоплюватися моральними повчаннями, а створювати в дітей моральний досвід,
тобто вправляти дітей у добрих вчинках.
Психологія вчить, що моральне формування особистості шляхом примусу неможливе. Повинен бути
особистий стимул – прагнення до самовиховання. Усвідомлення того, що добре, а що погане, підштовхує
дитину до головного запитання: «Який я сам ?». Це сприяє розв’язанню суперечливості між запитаннями
"Який я зараз?”, “Яким хочу стати ?” і, нарешті, “Яким повинен стати ?”.
Саме тому в цей час необхідна організація морально цінних способів поведінки, організація відносин
між дітьми. Учитель здійснює це за допомогою правильно організованої роботи з використанням
потенційних можливостей змісту навчального й виховного матеріалу, спілкування дітей, стилю й тону
гуманних стосунків між ними. Необхідно враховувати стиль взаємин учителя й учнів.
В.О.Сухомлинський вважав, що вчитель повинен чуйно ставитися до школяра. Це полягає не лише в
умінні зрозуміти душевний стан вихованця, а й в умінні жити його думками й почуттями. У книзі
«Розмова з молодим директором» він зазначає: «Не можна забувати, що в дітей свої масштаби
вимірювання радощів і прикростей, добра і зла... Треба увійти в становище дитини, розділити з нею її
горе і допомогти їй»[6].
Під час проведення констатуючого експерименту нами були застосовані проективні методики (бесіди,
творчі роботи учнів, анкетування, інтерв'ю). При цьому багато дітей не змогли дати правильні оцінки
тим чи іншим якостям людини, своїм вчинкам або вчинкам товаришів. Під час проведення бесіди «Яку
людину можна назвати доброю?» частина учнів назвала такі характеристики:«добре вчиться», «нікого не
ображає», «добре поводить себе», «працелюбна», «з усіма ділиться». Учні ще погано усвідомлюють, що
людська доброта неможлива без душевного тепла, взаємодопомоги, чуйності, вміння співчувати, радіти
успіхам чи сумувати з приводу невдач іншої людини, вміння безкорисливо допомагати в біді.
У результаті аналізу відповідей на запитання «Для чого потрібна доброта?» був зроблений висновок,
що молодші школярі здатні правильно мотивувати моральну поведінку людей. Учителям і вихователям
варто розвивати вміння розглядати той чи інший вчинок, дію як об'єкт моральної оцінки. Щоб творити
добро, треба навчитися відрізняти його від зла. Необхідна моральна діяльність, а не тільки знання, бо
справжня гуманна особистість не та, яка лише висловлює співчуття, а та, яка відповідно діє. Гуманну
діяльність ми аналізували на основі спостережень за поведінкою дітей у різних ситуаціях: моральної
підтримки й допомоги, турботливості, емоційного ставлення, спілкування з природою.
На запитання «Чи добрий ти учень?» більшість дітей дала позитивні відповіді, мотивуючи тим, що
вони допомагають іншим, з любов'ю ставляться до людей, природи, тварин, захищають слабких. Отже,
деякі ознаки доброти були названі дітьми. Однак чіткого розуміння гуманності вони не мають за браком
досвіду.
У процесі формування в молодших школярів дружніх стосунків, гуманних почуттів та моральних
особистісних якостей, зокрема, милосердя, яке означає любов, що йде від серця, вміння жертвувати,
виділяється як пріоритетне. На запитання «Що таке милосердя?» діти не змогли дати чітких відповідей.
Виховання людини-гуманіста неможливе без формування негативного ставлення до всього поганого,
без формування почуття ненависті до ворогів. Звідси мало помічати недоліки, треба виробляти до них
непримиренне ставлення дітей, активно сприяти їх усуненню.
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На запитання анкети «Що таке жорстокість?» молодші школярі відповіли, що це погане ставлення до
птахів, звірів, яке вони бачили в кіно та по телевізору. Діти наводили факти жорстокості у ставленні до
людей, тварин, рослин. Учні узагальнювали: людина, яка ненавидить усіх, є жорстокою; жорстока
людина та, яка не жаліє інших, ображає їх, вбиває, яка все нищить і псує.
Дослідження переконує, що знання й розуміння - різні ступені усвідомлення явищ. Можна знати,
навіть вживати ті чи інші поняття в мовленні, але не розуміти їх справжнього значення. Формуючи в
школярів гуманне ставлення до людини, дорослі запобігають виникненню в них жорстокості,
байдужості, грубощів, егоїзму.
Мало говорити про добре ставлення до інших людей, про співчуття до них, про чуйність, треба ще
зробити так, щоб вчинки людини відповідали її думкам і прагненням. Важливо вміти щиро співчувати
іншому, стати його товаришем, розділити його печаль і радість, підбадьорити й втішити, спрямувати
його працю на благородні цілі.
Гуманізація та демократизація виховного й освітнього процесу виключає авторитарний стиль
керівництва, надає максимальну свободу діяльності, створює умови для емоційного благополуччя ,
психологічної захищеності кожної дитини.
Отже, в процесі педагогічної корекції гуманності дітей з ознаками постчорнобильського синдрому
перед учителем, вихователем та практичним психологом постає додаткове, подвійне завдання, оскільки в
учнів молодшого шкільного віку, з одного боку, відсутній досвід гуманної поведінки, а з іншого виникають додаткові проблеми, пов'язані з усуненням тих проявів негативізму, які віддзеркалило в них
чорнобильське лихо.
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В статье рассматриваются проблемы приобретения школьниками опыта морального
поведения, определяются направления педагогической коррекции опыта гуманных взаимоотношений
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Moskvina T.P. Pedagogical Correction of the Experience in Humane Relations Between Children
with Sings of the post-Chornobyl Syndrome.
The author considers the problems of gaining the experience of moral behaviour by schoolchildren and
determines the directions of pedagogical correction of the experience in humane mutual relations between
children under the conditions of the post-Chornobyl syndrome.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ДОРЕВОЛЮЦІЙНІЙ ПЕДАГОГІЦІ
У статті здійснена спроба критичного аналізу думок та поглядів на проблеми шкільної фізичної
культури таких видатних педагогів дореволюційного періоду, як К.Ушинський, П.Лесгафт та
С.Шацький.
Зазначимо, що оздоровленням широких верств населення, і особливо дітей, царський уряд взагалі у
дожовтневий період не займався, а тому заходи фізкультурного значення для дітей були відсутніми.
Якщо і зверталася увага на фізичне виховання, то, головним чином, на фізичне загартування армії,
особливо її офіцерського складу.
Таке ставлення уряду до фізичної підготовки широких верств населення, звичайно, не могло
негативно не вплинути на ставлення молоді до фізичного виховання. В кінці XIX ст. фізичні вправи
увійшли до програм навчальних закладів, але фізична культура, як правило, не була навчальним
предметом і кошти на проведення занять не виділялися. Виняток становили лише ліцеї, де обов’язковими
предметами були гімнастика і фехтування.
У 1889 році Міністерством народної освіти був виданий циркуляр про введення гімнастики (як
обов’язкового предмета) в усіх чоловічих навчальних закладах. Елементами навчання були вільні вправи,
вправи з рухомими і нерухомими приладами та вправи стройові військові. Щоправда, слабка загальна та
фізкультурна підготовка інструкторів (як правило, це були унтер-офіцери) не дозволяла втілити задум
Міністерства у життя. Нам видається це на краще, оскільки такі непристосовані до біологічних
особливостей дітей вправи могли мати надто негативний вплив на зростаючий організм дітей та
підлітків.
Введення гімнастики до шкільних програм було продиктоване не загальною метою і завданнями
навчально-виховної роботи, не запитами зростаючого дитячого організму, а бажанням мати достатню
кількість добре вимуштруваних солдат. Можна також відзначити спроби царського уряду повністю
зробити школу засобом військової виучки. Так, у 1908 році Микола ІІ видав розпорядження “розпочати
навчання дітей у школах військовій справі та гімнастиці унтер-офіцерами запасу та у відставці за
помірну плату”. Почали організовуватися “потішні полки” з учнів початкової і середньої школи.
Основними елементами роботи були: крокування, віддання честі, знання словесності, тобто уміння і
навички, необхідні для спілкування солдата з командирами.
Робота з фізкультури, точніше – гімнастики, не була зовсім пов’язана з іншими видами навчальної
діяльності, проводилась або малограмотними унтер-офіцерами, або такими ж інструкторами і, звичайно,
не користувалась авторитетом ні серед викладачів, ні серед учнів.
Численні рішення урядових органів про поліпшення викладання фізичної культури, як правило, не
виконувалися, тому що в школах була відсутня матеріально-технічна база і, як уже зазначалось, не було
кваліфікованих кадрів викладачів фізичного виховання. На загальновідомому з’їзді з народної освіти в
1911 році підкреслювалось: “Сучасна школа не сприяє фізичному розвитку дітей, вона не робить нічого
задля того, щоб вони виходили з неї здоровші, сильніші, ніж увійшли в неї, не прищеплює їм смаку до
подальшого фізичного вдосконалення за порогом школи; не дає можливості відчути радість фізичного
благополуччя» [1:43].
Варто відзначити й те, що у дожовтневий період з¢являється значна кількість сокольських, бойскаутських та іншого роду гімнастичних та спортивних товариств. Але в них могли займатися, як
правило, діти із заможних сімей і на загальний рівень фізичного розвитку в суспільстві вони майже не
впливали.
Відсутність заходів, вжитих царським урядом з проблеми широких верств населення, однобокість
роботи з фізичного виховання, яка проводилася у школі, не могли не вплинути на загальний рівень
здоров’я і фізичного розвитку населення: в 1913 році з усіх призовників 45% виявилися непридатними до
військової служби. На жаль, і в кінці XX ст. в Україні виявляється негативна тенденція до збільшення
допризовної молоді, яка за станом здоров’я не призивається на строкову службу. Так у Житомирській
області, за даними 1998 року, кожний четвертий призовник через всілякі хвороби не може служити в
армії. На це є об’єктивні та суб’єктивні причини. Звичайно, економічна криза в нашій державі не може
позитивно вплинути на фізичний розвиток учнівської молоді, але й помітне зниження інтересу у
підростаючого покоління до фізичної культури та спорту відкинуло нас майже на рівень початку
сторіччя.
Саме за таких умов виникає нагальна потреба у вивченні думок та поглядів з проблем фізкультури
таких видатних педагогів, як К.Ушинський, П.Лесгафт та С.Шацький. Вони досить багато уваги
приділяли питанням фізичного виховання дітей (особливо П.Лесгафт) саме у дожовтневий період. Багато
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з того, що було напрацьовано цими педагогами, успішно використовувалося більшовиками після
приходу їх до влади в Україні. Думки та погляди на проблеми фізичного виховання, які були висвітлені у
працях видатних педагогів, є, на нашу думку, тією теоретичною основою, яка лягла в основу становлення
та розвитку радянської системи фізичного виховання.
К.Ушинський у своїх творах не раз заявляв, що не може взятися за вирішення основних завдань
фізичного виховання. Але він значно недооцінював своїх праць у цій галузі. Висловлені положення з
цього питання значно збагатили зароджувану теорію фізичного виховання. Фактично, він створив
педагогічні основи вітчизняної науки про фізичне виховання. Кінцевою метою виховання, і фізичного
зокрема, К.Ушинський вважав підготовку людини до трудової діяльності.
Центральне місце у педагогічній спадщині П.Лесгафта посідає проблема фізичного виховання. Сам
Петро Францович, з огляду на тісний взаємозв’язок між м’язевою та психічною діяльністю людини, її
фізичним та інтелектуальним розвитком, вживав термін "фізична освіта", а не "фізичне виховання". У
праці "Керівництво з фізичної освіти дітей шкільного віку" обґрунтував свою теорію, поклавши в основу
вимогу зміцнювати тіло вихованця, зробити його "розумним та поміркованим". Тим самим, гімнастика
покликана розвивати не лише мускулатуру, а й навчити учня володіти собою, своїм тілом, підкоряти
його власній волі.
Мета фізичної освіти (за Лесгафтом) полягає в умінні ізолювати окремі рухи і порівнювати їх між
собою, свідомо керувати ними і пристосовувати до перешкод, долаючи їх з найбільш можливою
спритністю і наполегливістю, інакше кажучи, привчитися з найменшим навантаженням за найкоротший
проміжок часу зі знанням справи виконувати максимальну фізичну роботу і діяти ефективно і енергійно
[2:295].
У діяльності С.Шацького питанням гармонійного розвитку дитини завжди приділялося першочергове
значення. Приклад тому - його експериментальна робота, описана в книзі «Бадьоре життя». З огляду на
це, діяльність С.Шацького у створенні ним у 1911 році літньої трудової колонії «Бадьоре життя» гідна
глибокого вивчення. В колонії була продовжена розробка теорії дитячого колективу і самоуправління:
виявлення «деяких закономірностей в розвитку дитячого товариства» [3:127], дослідження взаємозв¢язку
фізичної праці, гри з розумовим та соціальним розвитком.
Поєднання інтелектуальної діяльності дітей з їх фізичним розвитком, посильною та різноманітною
фізичною працею, різнобічним естетичним вихованням дозволили творчому колективу школи-колонії
«Бадьоре життя» досягти високих результатів.
У педагогічній спадщині як К.Ушинського, так і П.Лесгафта питання зв’язку фізичного виховання з
розумовим і моральним розвитком людини також посідало важливе місце. К.Ушинський не був
прихильником тієї точки зору, що хороше здоров’я і фізичний розвиток повинні обов’язково сприяти
розвитку особливого розуму і твердого характеру. На багатьох прикладах він доводив, що нерідко слабкі
і хворі люди мали більший розум і сильнішу волю, але, разом з тим, визнавав, що фізичний стан людини
неодмінно впливає на її розум і характер.« Цього впливу не може не бути» [4:452].
У своїх працях К.Ушинський неодноразово висловлював своє невдоволення існуючою на той час
системою фізичного виховання. Жодне виховання, на думку педагога, не порушувало так страшенно
рівновагу в дитячому організмі, жодне так не подразнювало нервову систему дітей, як існуюче тоді
російське. Вся увага зверталася тільки на навчання, і кращі діти проводили весь свій час за тим, що
читали та вчили, вчили та читали. «Сидяче життя при 20-ти градусному теплі в кімнатах, у шубах і
фланелях, життя розніжене, ласолюбне, без будь-яких гімнастичних вправ, без прогулянок, плавання,
верхової їзди, технічної роботи тощо, все за книжкою та за книжкою, то за уроками, то за романом — ось
майже нормальне у нас явище у вихованні дітей середнього стану. Розвиток голови і цілковите безсилля
характерів, здатність усе розуміти і про все мріяти і нездатність що-небудь робити — ось плоди такого
виховання» [5:246-250].
Тож з огляду на ситуацію, яка склалася в середині X1X ст., демократична педагогіка рекомендувала
постійної зміни розумових вправ дітей тілесними — прогулянками, купанням тощо.
К.Ушинський вважав неправильним і ненормальним відірваність розумової праці від фізичної. Також
і дидактика в його час мала своїм головним предметом навчання процес розумової праці. У своїх
психологічних поглядах К.Ушинський виходив з переконання про єдність двох сторін природи людини
— тілесної і душевної. При цьому фізична праця дає стимули для роботи свідомості, і навпаки, робота
свідомості відбивається на фізичному стані людини: “фізична праця необхідна для розвитку і підтримки
у тілі людини фізичних сил, здоров’я та фізичних здібностей - цього доводити немає потреби. Але
необхідність розумової праці для розвитку сил і здоров’я, нормального стану людського тіла не зовсім
здається зрозумілою. Багато хто, навпаки, вважає, що розумова праця негативно діє на організм, це
зовсім не справедливо” [6:340].
Звичайно, розумова праця не може розвивати м’язи, але, приводячи в рух нервову систему, діє
благотворно на кровообіг та травлення. К.Ушинський прийшов до висновку про можливість вже в школі
покласти початок єдності розумової та фізичної праці.
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П.Лесгафт, як і К.Ушинський, вважав, що шкільні заняття не можуть складатися тільки з розумової
праці, а й неодмінно повинні включати фізичну. П.Лесгафт виходив з того, що найбільша таємниця
виховання полягає у тому, щоб тілесні і розумові вправи служили один одному відпочинком. Він
дотримувався простих думок, висловлених ще Ж.-Ж. Руссо:« Бажаєте сформувати розум вашого учня,
вправляйте його сили, якими розум повинен керувати, неухильно розвивайте його тіло, зробіть його
міцним і здоровим, щоб він став мудрим і розсудливим. Дайте йому можливість працювати, бути дієвим,
бігати, стрибати, бути постійно в русі, щоб він був бадьорою людиною, і він стане також і
розсудливим» [7:177-178].
П.Лесгафт також засуджував існуючу на той час систему шкільного виховання і навчання. Він писав:
«При знайомстві з нашими школами ми звичайно бачимо, що в них займаються виключно розумовим
розвитком дитини і не звертають ніякої уваги на розвиток фізичний» [2:291]. Педагог наголошував на
неприпустимості і згубності такого підходу до виховання, на однобічність у розвитку при недостатності
фізичного навантаження на м’язи дитини.
Таким чином, у загальноосвітній школі любов дитини до фізичної праці потрібно розвивати, за
Лесгафтом, починаючи з розвитку позитивного ставлення до фізичної освіти, нерозривно поєднуючи з
розумовим, моральним та естетичним вихованням. Він стояв не за вузько утилітарну освіту, до якої
схилялася тогочасна школа, а за розвиток усіх здібностей дитини.
Задля досягнення мети фізичного виховання педагоги-просвітителі користувалися різними формами і
засобами. Гімнастика, на думку К.Ушинського, має благотворний вплив на розвиток дитини, але в
початкових класах її не обов’язково вводити як самостійний предмет. Найбільш корисним для дитини він
вважав чергування письма, малювання, рахунку, дитячих робіт, співу та гімнастики, оскільки така
постійна зміна занять підтримує в дитині тілесну і душевну бадьорість і характерну для цього віку
веселість. Сама зміна занять, вважав він, діє на дитину навіть краще, ніж повний відпочинок, який,
звичайно, потрібен у свій час.
К.Ушинський вважав корисним уже з перших уроків у школі вводити гімнастичні вправи, тобто те,
що ми зараз називаємо "фізкультпаузами" та "фізкультхвилинками". На цих же перших уроках вчитель
може привчати по команді до деяких рухів, які корисні не тільки тому ,що дають можливість рухатись та
розім’яти свої втомлені від сидіння м’язи, але й більше тому, що допомагають вчителю збуджувати та
зосереджувати увагу дітей на своїх рухах. Ці рухи не мають бути численними і складними: встаньте,
сядьте, руки на стіл, руки назад, підніміть праву руку, ліву, вийдіть з-за лави, перша лава, сядь, друга —
встань і т.д. [5:261].
Важливого значення у формуванні гармонійно розвинутої особистості П.Лесгафт надавав школі,
вплив якої на дітей, на його думку, значно вагоміший за родинний. А тому, на відміну від Ушинського,
він надавав особливого значення урокам фізичної освіти у школі. У 1888 році у своїй праці "Відношення
анатомії до фізичного виховання і головні завдання фізичної освіти в школі" він визначив зміст та
побудову уроку фізичної освіти для різних груп шкільного віку.
1. Для молодшого віку (7-12 років): 1/4 уроку — елементарні і складні вправи; 1/4 уроку — ходьба,
біг та метання; 1/4 уроку — ігри, головним чином "одиночні".
2. Для середнього віку (12-15 років): 1/3 уроку — елементарні і складні вправи з бігом; 1/3 уроку —
стрибки, метання із збільшенням навантаження та боротьби; 1/3 уроку — ігри, головним чином
"одиночні".
3. Для старшого віку (15-18 років): 1/2 уроку — вправи з постійним збільшенням навантаження
(стрибки, метання, боротьба); 1/4 уроку — вільні вправи з обтяжуванням; 1/4 уроку — ігри/ і ремесла/.
Виходячи з того, що основною формою фізичного виховання є саме урок з фізкультури, К.Ушинський
особливу увагу приділяв фізичним вправам на уроці, а також іграм та фізичній праці як засобам
фізичного та розумового виховання та всебічного розвитку особистості. Він надавав перевагу саме
організованому фізичному вихованню. Організованого ж або, як він казав, "навмисного" фізвиховання в
Росії того часу майже не було, а там, де й було, воно бажало бути кращим. Вихователь може, писав він,
"прямо діяти на розвиток того чи іншого органу або навіть взагалі на розвиток всієї мускульної і
нервової системи і навіть самого мозку" [4:86].
Фізичні вправи потрібні не тільки для розвитку фізичних сил, але і для активного відпочинку, значно
підвищуючи працездатність людини. К. Ушинський був переконаний, що тілесні вправи мають помітний
вплив на зменшення роздратованості в центральних мозкових органах і немає кращого засобу заспокоїти
роздратований головний і спинний мозок, як заняття гімнастичними вправами.
Описуючи в одному з листів / 3-й лист/ гімнастичні вправи, які використовувалися на уроках в одній
із шкіл Швейцарії, він відзначав: "Дайте дитині трохи порухатись, і вона подарує вам десять хвилин
уваги, а десять хвилин живої уваги, якщо ви зумієте нею скористатися, дадуть вам в результаті більше,
ніж цілий день напівсонних занять" [8:152]. К.Ушинський неодноразово вказував на той вплив, який
фізичні вправи мають на центральну нервову систему, зумовлюючи кращий відпочинок втомленому
мозку.
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Костянтина Дмитровича цікавила також гігієна вихованців. Він погоджувався з Джеймсом Керрі,
який казав, що "гімнастика, різного роду тілесні вправи, тілесна втома, що вимагає сну та їжі, прогулянка
на свіжому повітрі, прохолодна спальня, холодні купання, механічні роботи, які вимагають тілесних
навичок, - ось найкращі засоби для того, щоб утримувати нервовий організм завжди в нормальному
стані, зміцнити волю й дати їй зверхність над нервами" [9:150].
На думку К.Ушинського, гімнастика не повинна бути самоціллю. Вона має бути одним із необхідних
засобів всебічного розвитку людини і підготовки її до творчої праці, але в свою чергу служить одним із
засобів фізичного виховання.
Як видно з попереднього аналізу, для П.Лесгафта основною формою є урок фізичної освіти. Тому, як і
К.Ушинський, він радив застосовувати як розвивальний засіб гімнастику і фізичні вправи. Проте, на його
переконання, всі фізичні вправи, які спрямовані на фізичний, розумовий та естетичний розвиток, повинні
бути природними. В основу фізичної освіти П.Лесгафтом покладено два головних принципи: всі вправи
мають бути природними і викликати діяльність усіх м’язевих груп організму; їх треба виконувати
усвідомлено, після усного пояснення вчителя, без показу. Фізичні вправи супроводжуються
подразненням м’язів, якими дитина постійно привчається керувати і користується в усіх своїх діях.
Вчений рішуче виступав проти використання приладів, які "перетворюють руки в ноги",
примушуючи їх неприродно тримати вагу всього тіла. Найкращі вправи — біг, стрибки, метання,
плавання, боротьба.
Другий принцип П.Лесгафт обґрунтував, керуючись основною вимогою школи: навчальний заклад
має розвивати мислення у вихованців, а тому фізичні вправи не повинні бути простим повторенням
зразків, показаних учителем.
Великого значення також видатні педагоги надавали рухливим іграм. «Гра, - писав С.Шацький, - це
життєва лабораторія дитинства, яка дає той аромат, ту атмосферу молодого життя, без якої ця пора була
б даремною для людства. У грі, цій соціальній обробці життєвого досвіду, є саме здорове ядро розумної
школи дитинства» [10:15].
К.Ушинський вважав дитячу гру важливим засобом виховання характеру. У грі дитина відчуває себе
повністю самостійною. Вона сама приймає рішення і виконує їх, привчається розподіляти свої сили і
виявляти власну волю. Педагог вважав, що у дійсному житті дитина ще не має ніякої самостійності, а в
грі вже сформована людина пробує свої сили і вільно розпоряджається всім тим, що створила. Гру
К.Ушинський вважав цілісним процесом, який тренує всі сили зростаючої особистості. Головною
умовою розвитку характеру у грі, на його думку, є активність дитини. Пасивність в іграх, якщо дитина
постійно підпорядковується чужій волі, негативно впливає на характер, і ця пасивність переноситься й у
майбутнє її життя, коли вона стане дорослою людиною. Постійне керівництво з боку вихователя
позбавляє дитину ініціативи, розвиває слабовілля та лінощі.
Стосовно тодішніх гімназій К.Ушинський звертав увагу на те, що школа ігнорує такі види дитячої
діяльності, як ігри і фізична праця. " Гра є вільна діяльність дитини, і якщо ми порівняємо ігровий
інтерес, а з ним і кількість позитивних емоцій, які містилися в душі дитини з подібним же вченням
чотирьох - п’яти років, то звичайно, що всі переваги лишаються на боці гри. У ній формуються всі
прояви людської душі, її розум, її серце і її воля, і якщо говорять, що ігри передбачають майбутній
характер і майбутню долю дитини, то це правильно з двох причин: не тільки у грі виказуються нахили
дитини і відносна сила її душі, але сама гра має велике значення для розвитку дитячих здібностей та
нахилів, а відповідно і на її майбутню долю" [11:516].
У вихованні дитини, на думку К.Ушинського, більше значення, ніж ігри, має праця. Фізична праця
зміцнює здоров’я і тіло людини, розвиває і підтримує фізичні сили і тим самим сприяє розумовому
розвитку, оскільки здоровий організм має і здорову нервову систему. Розумова праця спонукає до дії
нервову систему, яка, збуджуючись і розвиваючись у процесі роботи, благотворно впливає на діяльність
внутрішніх органів і в кінцевому результаті впливає на фізичний розвиток дитини.
Щодо П.Лесгафта, то він рухливі ігри для дітей шкільного віку поділяв на прості ("одиночні"), в яких
кожен гравець намагався досягти своєї мети самотужки, і на складні ("партіями", або "командами"), в
яких кожен член команди намагається підтримувати інтереси своєї команди в цілому.
З переходом до шкільного віку імітаційні ігри постійно та послідовно замінюються іграми, які
потребують більше самостійності, кмітливості, уміння керувати собою, виходячи із загальної мети, яка
ставиться перед всіма учасниками гри.
Відомо, що у кожній грі застосовуються певні правила. Тому П.Лесгафт прагнув, щоб в іграх з усією
суворістю і точністю виконувалися гравцями правила гри; щоб до них ставилися свідомо і відповідально,
як до закону, і щоб в іграх дітей здійснювалося самоуправління. " У виховному відношенні ігри мають
величезне значення. Правила ігор вигідні у тому відношенні, що вони привчають до дій на основі
загальних положень, а не приватних вказівок та інструкцій. Правила подаються у вигляді встановлених
норм, які гравці свідомо виконують, причому відчуття, які супроводжують дії гравців, повинні
стримуватись вольовими проявами і є природними збуджувачами свідомої діяльності.
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Гра викликає у дитини веселий, бадьорий настрій, дякуючи якому вона з охотою підкоряється всім
усталеним у даній грі правилам. Наскільки гра потрібна в школі, видно вже з того, що вони
використовувалися і використовуються у тих випадках, в яких без всяких штучних пристроїв досягалися
і досягаються кращі результати фізичного розвитку дітей"[2:309].
Тож, підсумовуючи вищесказане, можна стверджувати, що ідеї, висловлені видатними педагогами
окресленого періоду стосовно фізичного виховання в школі, мали помітний вплив на становлення
майбутньої системи фізичного виховання у нашій країні.
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ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ДІАЛОГІЧНОГО ПРИНЦИПУ В ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ
Викладено аналіз сучасних філософських та педагогічних гуманістичних концепцій за допомогою їх
співставлення, порівняння, синтетичного взаємопроникнення. Конструюється новий підхід до
гуманістичної педагогіки - антропосоціальний гуманізм.
Вчені та богослови одностайні у визнанні того факту, що зараз існує протистояння між прагматизмом
та духовністю ([8:9-11], [12:8], [7], [3:11-14], [4:4]).
Духовні цінності є вищими життєвими цінностями, які зумовлюють і інші: економічні, політичні
тощо. Однак вчені стверджують, що в кризові моменти розвитку суспільства вищими цінностями стають,
як правило, економічні (Е.Фромм). Вважається, що пріоритет духовних цінностей може складатися в
тому випадку, коли людина стане цілісним центром і «мірою всіх речей». Таким чином, йдеться про
зміцнення гуманізму. Саме з останнім вчені пов¢язують збереження духовності [1,2]. «Гуманізація ... є в
наш час не просто привабливим з етичного погляду гаслом, а нагальною потребою, справою, від
здійснення якої залежить, врешті-решт, виживання людства» [9:3].
Впродовж віків гуманістичний потенціал значною мірою коцентрувався саме в християнському
гуманізмі, де переплелась ідея Бога та людини як творіння Бога. Християнство досить специфічно
вирішує питання гуманізму в умовах боротьби прагматизму та духовності. Головним ідеалом воно
визнає Бога, інші ж ідеали (людські) проголошуються сатанинськими, тобто прихованим злом [2,6]. З
таким підходом згодні всі християнські конфесії (православ¢я, католицизм, протестантизм). Вони
визнають лише християнський гуманізм. Всі інші форми гуманізму в християнстві визначаються як
«антропоцентризм», що є, на їх погляд, духовною хворобою цивілізації [2,6]. Антропоцентризм та
прагматизм, на їх думку, є одним і тим самим поняттям [2,6].
Різниця між християнським гуманізмом та антропоцентристським гуманізмом зображена в табл.1.
Табл.1. Порівняльна характеристика християнського та антропоцентриського гуманізму.
Християнський гуманізм
Антропоцентристський гуманізм
· Абсолют – Бог.
· Абсолют – Людина.
· Гріховна слабкість людини.
· Ідеал - людина успіху, супермен.
· Необхідність розвитку сумління людини · Матеріальні цінності – головні, духовні –
(таїнство каяття).
другорядні.
· Доброта стосовно інших людей.
· Любов до себе.
· Пріоритет особистого над суспільним.
· Нерозбірливість в засобах під час досягнення
мети.
[2]
Таким чином, богослови вважають, що всі ідеали, окрім ідеалу Бога, є шкідливими і обов¢язково
перероджуються [2]. Такий «чорно-білий» підхід до тлумачення гуманізму («або-або») призводить лише
до однозначного вибору на користь християнського гуманізму, на противагу прагматизму
(антропоцентристському гуманізму).
Розглянемо головні докори, які пред¢являє християнський гуманізм антропоцентристському стосовно
результату дії останнього (без урахування наявності ідеї Бога). Християнські гуманісти стверджують, що
в центрі уваги антропоцентристського гуманізму стоїть людина з її вадами і недоліками, причому з
претензіями на положення супермена, ніцшеанця. Принципом цього гуманізму є формула «возлюби себе
самого», а не християнська - «возлюби ближнього свого»; матеріальні цінності, а не духовні, є
провідними (християнство загалом заперечує матеріальні цінності).
У цьому контексті визначальною ідеєю, яка розмежовує гуманізм і прагматизм, є ідея Тейяра де
Шардена, вченого та богослова, котрий критикував антропоцентризм за те, що він ставить пересічну
людину в центр світу і вважає її вершиною еволюції. Натомість Т. де Шарден вводить ідею розвиненої
особистості, «суперособистості», яка і є вершиною еволюції [13:40]. Він вважав, що така особистість
дійсно, наближаючись до Бога, долає конфлікти між наукою та релігією [13:223].
Більшість форм гуманізму визнають за людиною не лише ідею самовдосконалення, а й ідею людини
як творця навколишнього світу. Християнський гуманізм заперечує ідею радикальних змін суспільства з
боку людини, залишаючи за нею лише здатність до самовдосконалення своєї особистості.
Сучасна педагогіка визначає особистість за її ставленням до оточуючого світу, до соціуму [10:301].
Тому ми віддаємо перевагу тим формам гуманізму, які визнають абсолютну цінність людини, завдяки
© Вірковський А.П., 1999
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тому, що вона здатна змінювати навколишній світ і себе в цьому світі на краще. Саме такий підхід дає
можливість особистості найбільшою мірою реалізуватись як діячеві.
Виходячи з того, що гуманізм - це не лише самовдосконалення людини, але й вдосконалення світу
людиною, ми вважаємо доцільним розгляд нового підходу до «антропосоціального гуманізму» з метою
відмежування від «антропоцентристського гуманізму». В центрі “антропосоціального гуманізму”
знаходиться не просто людина, і не людина-супермен, а духовно розвинена особистість. Вона припускає
доцільність матеріальних цінностей для розвитку особистості, але не вважає їх головними. Вона вважає
їх лише засобом для успішної та найбільш повної самореалізації особистості.
Така людина відкрита для всіх форм гуманізму, визнає всі традиційні гуманістичні цінності. Ідеалом
антропосоціального гуманізму є особистість, яка детально вивчена А.Маслоу та К.Роджерсом [5:7-8;
11:19,76]. Вона одержала назву «самоактуалізована особистість». Прикладами таких особистостей є:
лікарі-гуманісти С.Федоров, Г.Ілізаров, М.Амосов, А.Швейцер, педагоги А.С.Макаренко,
В.О.Сухомлинський, Б.Спок, Я.Корчак, вчені В.Вернадський, О.Сахаров та багато інших.
Можна скласти таблицю сучасних форм гуманізму в системі координат «духовність-прагматизм»
(Табл.2.). Вона дозволяє побачити, що гуманізм є поняттям динамічним, в ньому багато перехідних
форм.
Табл.2. Форми гуманізму.
ФОРМИ ГУМАНІЗМУ
Антропосоціальний Антропоцентристський
Утилітарний (вузький)
гуманізм
гуманізм (прагматизм)
прагматизм
людина · Абсолют – пересічна
· Абсолют
– · Абсолют
людина
з
масовою
успіху, супермен.
самоактуалізовасвідомістю.
на особистість.
· Пріоритет матеріальних
· Пріоритет матеріальних
цінностей над
· Пріоритет
цінностей
над
духовними.
духовних
духовними.
цінностей
над · Визнання духовних
матеріальними.
· Ігнорування
духовних
цінностей
цінностей.
другорядними.
· Соціальна
активність.
· Соціальна апатія.
· Соціальна активність.
[14:37-39; 5:7; 10:79]
Складена нами таблиця дозволяє побачити як відмінність між різними формами гуманізму, так і те,
що їх споріднює. Більше того, вона ілюструє поняття “гуманізму” як динамічну систему. Кожний
структурний елемент цієї системи має певну завершеність, автономність, самодостатність.
Такий погляд на гуманізм як на систему дає можливість стимулювати діалог між різними його
формами.
Як приклад, можна розглянути діалог традиційної гуманістичної педагогіки (загальної та вікової) з
християнською гуманістичною педагогікою. На прикладі ми бачимо, що у “світських” школах
виникають факультативи вивчення Біблії та християнської етики. В містах з¢являються приватні школи
християнської орієнтації (так, в Житомирі діють дві таких школи).
Діалог цих двох напрямів тільки-но починається в нашій країні, де, як відомо, школа відокремлена від
церкви. На жаль, цей діалог є малопродуктивним, оскільки найчастіше він починається з неприйняття.
На наш погляд, вихід полягає в тому, щоб між різними гуманістичними напрямами існувало почуття
міри - знання про те, до якої межі можна співробітничати різним гуманістичним напрямам у педагогічній
галузі. В центрі уваги цього діалогу має бути принцип взаємовигідного співробітництва різних напрямів,
але обов¢язково в межах, які забезпечують автономію кожної із систем. Чітке розмежування позицій
стане гарантом вільного розвитку кожної системи, забезпечить повноправне співробітництво.
Християнський
гуманізм
· Абсолют - Бог
(інші
ознаки
див.табл.1.).
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Вирковский А.П. О реализации диалогического принципа в гуманизации образования.
Изложен анализ современных философских и педагогических гуманистических концепций с помощью их
сопоставления, сравнения, синтетического взаимопроникновения. Конструируется новый подход
гуманистической педагогики - антропосоциальный гуманизм.
Virkovsky A.P. On Realizing the Dialogic Principle in Humanization of Education.
The article contains the comparative analysis of modern philosophical and pedagogical hasianistic conceptions
taking into account their synthetic mutual penetration. A new category of homanistic pedagogics, asthroposocial
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ДІАЛЕКТИКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ЕМПІРИЧНОГО Й ТЕОРЕТИЧНОГО У ТВОРЧОМУ
ПІЗНАННІ МЕТОДИЧНОЇ ІСТИНИ
У цій статті розглянуто методичні засади діяльності вчителя фізики в контексті взаємозв’язку
емпіричного та теоретичного.
Методична діяльність учителя фізики становить собою складну структуру пізнавального процесу, яка
включає різні етапи й стадії, форми й засоби руху думки у складному й суперечливому відношенні. Рух
думки до повніших і глибших знань передбачає переходи від одних етапів і стадій до інших, від
дослідження зовнішніх зв’язків і відношень до відкриття істотних внутрішніх зв’язків і відношень, від
уявлень до понять.
Емпіричний рівень дає знання закономірних зв’язків і відношень, яки виявляються через аналіз
безпосередніх даних спостереження, описування й експерименту. Емпіричні знання спираються на
емпіричні факти й співвідношення, дані спостережень, показання приладів. Теоретичні знання мають
загальний характер і носять відомості про внутрішні закономірності спостережуваних явищ, включають
у себе систему понять, суджень, абстракцій, одержаних шляхом систематизації наявного емпіричного
матеріалу.
Оскільки навчальна робота вчителя створює передумови для природного переходу учня від почуття
до думки, від світовідчуття через світосприймання до наукового світорозуміння, то загальні
закономірності наукового пізнання - від живого споглядання до абстрактного мислення і від нього до
практики - характерні й для навчального процесу. Визначаючи конкретні методи й засоби навчання
учнів, важливо знати не лише те, з яких структурних елементів складається конкретна система фізичних
знань, але і як ці елементи пов’язані між собою, яким чином розум діє на почуття, а останні, у свою
чергу, впливають на раціональне, логічне, як відбувається рух пізнання у процесі навчання від чуттєвоконкретного до абстрактного і від абстрактного до конкретного в мисленні.
Питання співвідношення емпіричного й теоретичного у творчому пізнанні методичної істини тісно
пов’язане з питанням практичної й теоретичної діяльності вчителя, із співвідношенням знань, умінь і
навичок у його діяльності. Традиційне механічне протиставлення знань і вмінь навряд чи можна визнати
правильним. Як висловлюється Н. Ф. Тализіна, підхід до процесу навчання як до діяльності вимагає
принципово іншого розгляду співвідношення знань, умінь і навичок. Знання повинні не протиставлятися
вмінням і навичкам, а розглядатися як їхня складова частина. Адже якщо метою навчання є знання, то
маються на увазі не формальні знання, а ті, які учень уміє застосовувати; якщо йдеться про формування
вмінь і навичок, то знову-таки мають на увазі вміння, сформовані на основі застосування знань. На
сучасному етапі розвитку науки доцільно говорити про формування знань і вмінь у їх єдності, тобто про
формування знань-умінь. Такий підхід до процесу навчання відповідає методологічному принципу
єдності теорії й практики, дидактичному принципу зв’язку навчання з життям, вимогам інтеграції
педагогічного вузу зі шкільною практикою й наукою.
Сьогодні особливо актуальним для вчителя є володіння теорією й практикою особистісноорієнтованого підходу до учнів, який методологічно спирається на дидактичний принцип
природовідповідності. На думку Я. А. Коменського, цей дидактичний принцип навчання повинен бути
логічною основою побудови всієї системи дидактичних принципів. Так, він вважав, що, оскільки живий
чуттєвий досвід дітей є першим, вихідним моментом у пізнанні навколишньої природи, початкова фаза
навчання повинна ґрунтуватися на чуттєвому пізнанні. Одним із провідних принципів дидактики, її
„золотим правилом” є принцип наочності, зв’язаний з умінням учителя на конкретних прикладах
проілюструвати й обґрунтувати висловлювану думку, що сприяє міцності засвоєння навчального
матеріалу, оскільки зрозуміле й доступне краще запам’ятовується. Решта принципів виступала в його
системі в послідовності, яка узгоджувалася з ідеєю природовідповідності. Саме це поняття автор
„Великої дидактики” трактував, головним чином, як таке, що вказує на спільність загальних законів
розвитку природи для всього сущого, в тому числі й для виховання людини.
Згодом це поняття знаходимо в інших педагогічних теоріях XVIII та XIX сторіч (Ж.-Ж. Руссо,
Й. Г. Песталоцці, А. Дістервега, К. Д. Ушинського тощо). Звертаючись до витоків принципу
природовідповідності, не можна проминути теорію розвиваючого навчання великого швейцарського
© Мисечко Є. М., Астахова Л. Є., Прокопенко М. М., 1999
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педагога Й. Г. Песталоцці. Саме цей принцип став головним підґрунтям формування ціннісних
орієнтацій його теорії. Важливе значення для шкільної практики має обґрунтоване Й. Г. Песталоцці
положення про те, що навчання повинне відбуватись у відповідності з природою властивих людині
внутрішніх сил та задатків, яке в багатьох випадках не враховується на практиці. Скажімо, вихідним
моментом природовідповідно побудованого елементарного навчання Песталоцці вважав організацію
спостережень дитини за предметами і явищами природи. На його думку, послідовність навчання дитини
повинна бути побудована таким чином, щоб її початок і подальше розгортання відповідали початку й
послідовності того шляху, яким природа вела людський рід в оволодінні відповідними знаннями й
уміннями. Стосовно навчання фізики це положення знайшло свій розвиток у працях відомих методистів
С. П. Величка, О. І. Ляшенка, В. Г. Разумовського, О. В. Сергєєва, А. В. Усової, С. А. Хорошавіна та ін.
Зокрема, В. Г. Разумовський запропонував циклічну модель навчального процесу з фізики, побудовану
залежно від етапів пізнання за схемою: факти ® гіпотеза ® наслідки ® експеримент, у якій
демонструванням фізичних дослідів починається і завершується оволодіння навчальним матеріалом.
Якщо на початковому етапі вивчення матеріалу фізичний експеримент створює чуттєву базу, то на
завершальному – переконує учнів у правомірності теоретичних узагальнень і наслідків. Ця модель добре
розкриває важливу закономірність навчального
процесу з фізики: підніматися від емпірії до
загального, від вихідних емпіричних даних до
теоретичних знань.
У докторській дисертації О. І. Ляшенка дано
концептуальне обґрунтування методичної системи
формування фізичного знання, в основу якої
покладено
взаємозв’язок
теоретичного
та
емпіричного в навчанні фізики й сформульовано
цінні методичні поради щодо технології
формування фізичного знання на теоретичному
рівні. Наголошується, що спостереження не
повинно завершуватися збором емпіричних даних,
а повинне передбачати пізнавальну активність
учнів. Важливу роль у цьому має відіграти
процедура теоретичного осмислення учнями
безпосередньо сприйнятого чуттєвого матеріалу з
позицій існуючого теоретичного знання. Адже
органам чуття доступне лише зовнішнє, явище, а
внутрішнє, сутність осягається мисленням.
Показовим у цьому відношенні є формування
знань учнів про закон Архімеда. У практиці
спостерігається засвоєння учнями неправильного
елементу знань про втрату тілом у рідині частини
своєї ваги. Це спостерігається саме в тих учителів,
Мал. 1
які обмежуються емпіричним рівнем пізнання.
Справді, покази демонстраційного динамометра
зменшуються, якщо підвішений до його нижнього гачка тягарець занурити в рідину. Але цей емпіричний
факт, сприйнятий учнями візуально, треба було б піддати теоретичному осмисленню, а не затримувати їх
на емпіричному рівні пізнання. Адже покази динамометра зменшуються й тоді, коли підвішений
тягарець торкнеться поверхні демонстраційного стола. Однак мало хто схильний тлумачити цей факт як
свідчення зменшення ваги тіла. Очевидно, для з’ясування суті цих емпіричних фактів необхідно
розкрити причинний зв’язок спостережуваних явищ з позицій наявного в учнів теоретичного знання про
вагу. До занурення в рідину тіло під впливом сили тяжіння взаємодіяло лише з однією опорою – гачком
динамометра. При зануренні воно почало взаємодіяти ще й з водою. Після занурення тіла в рідину, його
вага складається із сил, з якими воно діє на динамометр і на рідину. Сума цих двох величин і становить
вагу тіла, яка не змінилася, в чому треба переконати учнів за допомогою фізичного експерименту з двома
демонстраційними динамометрами (мал. 1) й аналізу його результатів через призму категорії взаємодії.
Зліва на малюнку показана установка до занурення тіла в рідину, а справа після його часткового
занурення. Пропонуючи учням простежити за показами динамометрів, зауважують, що покази нижнього
динамометра при зануренні тіла в воду збільшуються на стільки, на скільки покази верхнього
зменшуються. З цього випливає, що вага тіла не змінилася. Відповідно до третього закону Ньютона
відбувся лише перерозподіл взаємодій. До занурення в рідину тіло взаємодіяло тільки з однією опорою –
гачком верхнього динамометра. При зануренні воно почало взаємодіяти ще й з водою. Після занурення
тіла в рідину його вага складається із сил, з якими воно діє на динамометр і на рідину. Сума цих двох
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величин і становить вагу тіла, яка не змінилася. Це експериментальне обґрунтування може бути
доповнене в 9 класі теоретичним. Зробити це можна побудовою дедуктивного умовисновку (силогізму).
Логічний хід міркувань при цьому йтиме від визнання хибності наслідку до визнання хибності підстави.
Учням пропонують згадати, що у випадку нерухомого тіла вага завжди збігається з силою тяжіння як за
модулем, так і за напрямом. Прихильники ж “втрат ваги” вважають, що при зануренні тіла в рідину його
вага зменшується. Отже, зменшується й сила тяжіння, що діє на нього. Хибність висновку легко довести,
скориставшись математичним виразом сили тяжіння:
(1)
F = mq .
Н
не змінюється. Це означає, що не змінюється й
кг
сила тяжіння, яка діє на тіло. В разі потреби, можна посилатися на встановлений наукою факт, що сила
гравітаційної взаємодії тіл не залежить від властивостей середовища, в якому вони перебувають, а отже,
при зануренні тіла в рідину його вага залишається без змін. Саме єдність чуттєвого з логічним,
конкретного з абстрактним допомагає розкрити істину, точніше відобразити реальні зв’язки в природі.
Таким чином, наочність не вводить у храм науки, а лише підводить до її порогу. Здійснити
експериментальне дослідження можна тільки на теоретичній основі, у зв’язку з чим експеримент треба
розглядати як єдність теорії і практики, що веде до глибокого розкриття сутності фізичних явищ. У
сучасній фізиці, як правило, лише математична обробка результатів експерименту веде до відкриття.
Таким шляхом, наприклад, було відкрито нейтрино.
Теорія і експеримент (практика) – два боки єдиного процесу пізнання, зв’язок між якими має
діалектичний характер. Теорія розробляється для пояснення результатів практики й для передбачення
нових явищ. Але будь-яка теорія дає певною мірою обмежені і наближені знання. По-перше, теорія
описує ідеалізовані об’єкти, які лише за певних умов наближаються до реальних. По-друге, будь-яка
теорія має межі застосування, вимагає додержання певних умов, що, строго кажучи, також є
ідеалізацією. Критерієм істинності одержаних знань і важливим фактором перевірки наслідків, що
випливають із теорії, є експеримент. Але він не дає пояснень фактам, не розкриває суті явищ. Пізнати їх
суть можна лише у процесі теоретичної діяльності. Отже, теорія і практика єдині: розвиток практики
неможливий без теорії і навпаки.
Експеримент завжди зв’язаний і з спостереженням, проте якісно від нього відрізняється тим, що при
експериментуванні не тільки спостерігають явища природи, але й активно втручаються в ці явища і
навіть навмисне відтворюють їх у спеціально побудованих штучних умовах, що дає змогу розширити
дидактичні можливості вчителя. Він може неодноразово повторювати експериментальне вивчення явищ,
варіювати його, вводячи нові умови, порівнювати одержані результати, аналізувати й синтезувати їх,
робити аргументовані висновки й об’єктивні узагальнення. Спостереження й експеримент забезпечують
якісне вивчення процесів і явищ природи. Застосовуючи лише математичні методи, можна добитися
кількісних показників. При поєднанні якісного вивчення з кількісним забезпечується всебічність і
глибина пізнання, створюються умови для конкретизації результатів дослідження в математичних
рівняннях, формулах, статистичних і графічних формах.
У реальній дослідницькій практиці якісні й кількісні методи є, звичайно, послідовними етапами в
пізнанні явищ. Вони становлять собою різні ступені проникнення в суть явищ і тому не можуть
протиставлятися один одному. Після розкриття якісної залежності досліджуваних властивостей,
параметрів і характеристик явища постає завдання визначити кількісні залежності й виразити їх за
допомогою математичних функцій і рівнянь. У кінцевому підсумку кількісні методи сприяють кращому
розкриттю якісної природи досліджуваних явищ. Творчому засвоєнню навчального матеріалу сприяє
методичний комплекс, що включає порівняльно-аналітичне спостереження з експериментом, який
поєднує собою аналіз і синтез, теорію й практику. Педагогічний досвід засвідчує, що порівняльноаналітичні спостереження цілком посильні для учнів навіть молодших класів, а в поєднанні з фізичним
експериментом забезпечують проникнення в сутність явищ, розкривають закономірності їхніх
взаємозв’язків і розвитку.
На жаль, на практиці нерідко спостерігається емпіричне розуміння принципу природовідповідності,
спрощене, однобічне тлумачення ролі й місця засобів наочності в навчальному процесі, самоусунення
вчителя від ролі організатора навчального процесу з використанням наочності, захоплення
спогляданням. Яскравим виявом споглядального характеру наочності є використання на уроках фізики
навчальних кінофільмів, при якому учні залишаються пасивними спостерігачами, не беруть участі у
здобутті знань, а засвоєння їх зводиться до механічного запам’ятовування, відображення екранного
навчального матеріалу. Таке використання екранних посібників спричинює створення лише уявлень.
Завдання ж учителя полягає в тому, щоб на підставі здобутих уявлень сформувати наукові поняття
шляхом залучення учнів до активної діяльності, поєднання спостережень із діями, аналізу й синтезу
одержаних матеріалів.
Від занурення в рідину ні маса тіла m , ні g = 9,8
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Сенсуалістичне розуміння вчителем принципу природовідповідності, визнання єдиним джерелом
навколишньої дійсності лише відчуттів приводить до того, що учні затримуються на емпіричному рівні
пізнання, не піднімаючись до рівня понятійного знання, гальмується розвиток їхнього абстрактного
мислення. Ще Й. Г. Песталоцці наголошував, що, коли людський розум обирає метафізичний шлях
утворення понять, пізнання стає однобоким, поверховим, спотвореним, помилковим.
Спеціальні дидактичні дослідження засвідчили, що теоретичні знання повинні відігравати керівну
роль уже в початковій освіті (Л. В. Занков, В. В. Давидов). Важливим теоретичним і практичним
висновком цих досліджень є положення про те, що діти молодшого шкільного віку за певних умов
можуть упевнено оперувати абстрактними поняттями і свідомо здійснювати узагальнення. У психологодидактичній і методологічній літературі процеси узагальнення характеризуються як основний шлях
утворення понять. Термін “узагальнення” часто вживається як синонім “поняття”.
Експериментальними дослідженнями психологів і дидактів доведено, що закріплювати за молодшими
школярами лише наочно-образне мислення неправильно, бо вони здатні оперувати також абстрактнопонятійним мисленням.
Погоджуючись із тим, що наочно-образне й абстрактно-понятійне мислення в певних аспектах можна
вважати альтернативними формами відображення реальності, треба водночас підкреслити, що між ціми
видами мислення існує спадкоємний зв’язок, котрим не можна нехтувати в теорії, а тим більше - у
практиці шкільного навчання. Спеціальні експериментальні дослідження мислення абітурієнтів,
студентів, наукових працівників при оперуванні фізичними характеристиками (М. В. Ричік) підтвердили,
що проблему психологічної спадкоємності наочно-образного й понятійного мислення необхідно
своєчасно розв’язувати в навчальному процесі вже молодших класів, не відкладаючи втручання вчителя
на наступні етапи навчання. Запізніле втручання в цей мислительний процес мало продуктивне. Згідно з
експериментальними даними, порушення спадкоємності названих видів мислительної діяльності
негативно позначається і на етапі вузівського розвитку особистості. Так, педагогічний експеримент
виявив у багатьох студентів низьку ефективність умовивисновків на основі абстрактних засновків і
засновків, що допускають наочно-образне мислення. Органічний взаємозв’язок між логічним
оперуванням і образним осмисленням засновків у них був слабо виражений. Реальний шлях формування
в учнів справді понятійного мислення саме й полягає в тому, щоб досягти засвоєння ними абстрактних
понять у рамках уже розвинутого наочно-образного мислення, максимально використовуючи його
можливості. Виконати свою функцію понятійний мислительний процес зможе лише за умови
органічного зв’язку між органічним оперуванням поняттями і наочно-образним мисленням об’єкта, мети
й ситуаційного діяння. Його основною ознакою має бути органічний синтез наочно-образного й
понятійного компонентів.
Безумовно, очевидним є той факт, що включення у педагогічний процес основних методів наукового
пізнання дає подвійний позитивний результат. Учні, по-перше, пізнають ці методи не лише теоретично, а
й практично; по-друге, користуються ними для поглибленого засвоєння фізичних знань. Поки що не
знайшов належного визнання у практиці навчання фізики й методичній літературі такий ефективний
інструмент пізнання, як уявний фізичний експеримент. У ході вузівської підготовки необхідно
привернути увагу майбутніх учителів до широких дидактичних можливостей цього методу. Його
використання слід передусім розглядати в аспекті залучення учнів до методів сучасного науковотеоретичного мислення. Цей метод дає змогу встановити тісніші взаємозв’язки між теорією й
експериментом у навчальному пізнанні, а також між абстрактно-логічною й образно-наочною формами
мислительних процесів. Уявний експеримент у навчанні фізики сприяє виробленню в учнів діалектикоматеріалістичного уявлення про наукове пізнання, створює умови для розкриття їх творчих
можливостей.
Згідно з принципом єдності історичного й логічного закономірності наукового пізнання певною
мірою виявляються у навчальному пізнанні. Так, спеціальний аналіз еволюції наукових знань про
гравітацію засвідчив, що багато із закономірностей, які були в історичному процесі становлення
понятійного апарату фізики гравітації, зберігають своє значення і для навчального пізнання. Тому-то
вивчення матеріалу про сили гравітаційного походження, про відмінності між масою й вагою, між дією
важільних і пружинних терезів треба будувати так, щоб усунути гносеологічні причини плутанини, які
були у науковому пізнанні.
Уміння коректувати донаукові уявлення учнів зв’язане передусім із пошуком гносеологічних причин,
що спричинили виникнення цих уявлень. Враховуючи єдність онтогенезу й філогенезу мислення,
необхідно побудувати формування понять у навчанні таким чином, щоб уникнути недоліків, природних
у процесі історичного розвитку науки. Наприклад, усунути неповноту відомостей усебічним
висвітленням відповідних питань на уроках. Відповіді респондентів на питання, пов’язане з
коректуванням донаукових уявлень, свідчать про недостатнє розуміння ними основних положень теорії
пізнання. Тому не можна не погодитись з думкою В. Г. Разумовського щодо важливості і для вчителя, і
для учнів знань сучасної теорії пізнання. Один із варіантів реалізації знання історичного розвитку фізики
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вбачається на шляху включення питань історії у відповідні розділи курсу фізики. Найчастіше помилково
трактуються дітьми ті поняття й ідеї, котрі з великими труднощами проторювали собі шлях у науці. Так,
багато плутанини було в історії розвитку знань людства про сили, роботу, енергію, фізичне поле,
температуру, теплоту, електричний заряд. Подібна плутанина, як свідчать експериментальні дослідження
процесу оволодіння фізичними поняттями, є характерною і для сучасного навчального пізнання.
Рекапітуляція, повторення в розвитку вищих органічних форм ознак своїх предків є одним із законів
розвитку психіки, що має враховуватись у навчальному пізнанні. Труднощі історичного порядку повинні
послужити своєрідним сигналом для організації вчителем тактовної, педагогічно продуманої допомоги
учням щодо їхнього усунення. Вивчення історії становлення наукових знань підказує чимало цінних
методичних рекомендацій, спрямованих на оптимізацію навчально-виховного процесу.
Матеріал надійшов до редакції 18.11.99.
Мисечко Е. Н., Астахова Л. Е., Прокопенко Н. Н. Диалектика взаимосвязи эмпирического и
теоретического в творческом познании методической истины.
В этой статье рассмотрены методические основы деятельности учителя физики в контексте
взаимосвязи эмпирического и теоретического.
Myssechko Ye. M., Astakhova L. Ye., Prokopenko M. M. Dialectics of Correlation Between the Empirical and
the Theoretical in Creative Cognition of Methodical Truth.
The paper deals with methodical grounds of teaching physics in the context of correlation between the empirical
and the theoretical data.
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ОСОБЛИВОСТІ СВІТОГЛЯДНОГО ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Соціалізація розглядається авторами як основний чинник формування особистості, що здійснюється
під впливом екологічних, демографічних, економічних, політичних, культурних та інших факторів.
Аналізується зміст світоглядного формування особистості в сучасних умовах.
СОЦІАЛІЗАЦІЯ – ОСНОВНИЙ ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
Cоціалізація підростаючих поколінь відбувається під впливом тих світових, планетарних процесів, які
набрали силу відносно недавно, – екологічних, демографічних, економічних, військово-політичних. У
наші дні доля кожної людини істотно залежить від загального стану справ на нашій планеті, від тих
тенденцій, які характерні для світової економіки та політики. Глобальні політичні процеси, впливаючи на
розподіл валового національного продукту тієї або іншої країни між сферами виробництва, оборони,
соціальних інвестицій, споживання та накопичення, безпосередньо визначають умови життя людей із
наймолодшого віку до глибокої старості.
У сучасних умовах суспільство виступає в ролі одного з факторів соціалізації. Особливо про це
необхідно пам’ятати у зв’язку з процесом роздержавлення суспільства, що активно відбувається в наші
дні. Відроджуються, а багато в чому й створюються заново структури громадянського суспільства.
Монополізована майже стовідсотково державна економіка дуже повільно перетворюється на
багатоукладну, яка тільки й може стати базисом громадянського суспільства. Визнаний плюралізм в
ідеологічній сфері, дозволена багатопартійність. Розпочинається важке утвердження примату суспільства
над державою, особистості над державою і суспільством. Усе це, певна річ, не могло не загострити старі
й не породити нові проблеми в соціалізації та вихованні дітей і молоді.
Надзвичайно велика роль у соціалізації особистості належить етносу – як історично створеній стійкій
сукупності людей, які володіють спільними рисами та стабільними особливостями культури і психічного
складу, а також усвідомленням своєї єдності та відмінностей від інших подібних сукупностей.
Провідними ознаками етнічної, національної належності людини є мова, яку вона вважає рідною, а також
культура, що стоїть над цією мовою.
Далеко не останню (якщо не головну) роль у соціалізації особистості відіграє сім’я. Сучасна сім’я
досить істотно відрізняється від сім’ї минулих часів не тільки іншою економічною функцією, а й тим, що
для нас ще важливіше – докорінною зміною своїх емоційно-психологічних функцій.
Справа в тому, що в сучасній сім’ї відбувається болісне руйнування звичних стереотипів. Батько, як
правило, перестав бути її економічним главою (керівником); сучасний побут позбавив його більшості
чоловічих домашніх обов’язків і висунув на передній план матір. Крім того, авторитет батьківської влади
сьогодні часто не спрацьовує – на зміну йому приходить авторитет особистості батьків. Але процес цей
важкий, у першу чергу – для батьків. Діти нерідко мають більш високий рівень освіти, вони мають
можливість проводити більшу частину вільного часу поза сім’єю. Цей час вони заповнюють заняттями
серед своїх ровесників й далеко не завжди турбуються про схвалення способів проведення дозвілля
батьками, заборони з боку батьків стають усе менш дієвими і реалізованими. А дозволяти батьки не
завжди вміють і не завжди розрізняють, що можна дозволяти, а що необхідно забороняти. Усе це й
ускладнює ситуацію або просто робить позицію батька чи матері у ставленні до дітей драматичною.
На жаль, є дуже багато сімей, у яких діти не тільки бездоглядні, а й потрапляють до антисоціального,
криміногенного середовища, що й визначає їх розвиток. Тільки за нашими спостереженнями, близько 26
% сімей у нашій країні загалом не в змозі правильно виховувати дітей, а понад 15 % – формують
правопорушників.
Певну роль у соціалізації підростаючих поколінь відіграє і релігія, особливо стала зростати її роль у
цьому процесі в останні роки. Релігія стала притулком для людей, що втратили віру в скомпрометовану
офіційну ідеологію сучасного суспільства, противагою аморальності, ідеєю, яка консолідує зростаючу
національну самосвідомість. У молодіжному середовищі проявом означених процесів є ріст релігійності,
відвідування недільних церковних шкіл та шкільних факультативів з історії релігії.
© Іванченко А.В., Сбруєва А.А., 1999
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Важливим фактором соціалізації підростаючих поколінь в останні десятиліття стало оточення
підлітків. Середовище однолітків багато в чому нагадує модель дорослого суспільства й у
гіпертрофованому вигляді відображає його основні, особливо негативні, тенденції. Тут діти і підлітки
навчаються тієї поведінки, яка має місце у суспільстві дорослих; засвоюють норми моралі – єдиної чи
подвійної, а то й потрійної, які превалюють у світі дорослих; навчаються виконувати ролі юнака та
дівчини, чоловіка та жінки. У товаристві однолітків відбувається своєрідна реалізація себе: бути таким,
як усі, відповідати стандартам моди, поведінки.
Великий вплив на сучасну соціалізацію особистості здійснюють і засоби масової комунікації.
Тепер кіно, відео, телебачення показують найрізноманітніші стандарти життя, а дитина не в змозі тверезо
оцінити можливості – свої, сім’ї, держави. Внаслідок цього у підростаючого покоління у масовому
порядку формуються потреби, які зовсім не співвідносяться з можливостями їх реалізації.
Нова картина світу, що складається у підростаючих поколінь, спричиняє певні зміни у психології
молодих людей. Уже сьогодні ввійшов в обіг термін «комп’ютерна психологія». Для цієї нової
психології, очевидно, будуть характерні інші, в порівнянні з нинішніми, механізми сприйняття світу,
взаємодії з ним, несподівані способи реалізації особистості. Все це потребуватиме і нових шляхів її
соціалізації.
ВИХОВАННЯ ЯК ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
Виховання як процес формування особистості виступає на трьох різних рівнях. Насамперед, його
можна розглядати як один з елементів життєдіяльності суспільства, мета якого полягає у відтворенні та
подальшому розвитку соціальної структури і культури даного суспільства.
Наступний рівень виховання – організаційно-педагогічний. На цьому рівні відбувається суспільно
цілеспрямована взаємодія виховної системи суспільства (або якогось з її елементів) з тими групами
людей, у розвитку яких потрібно викликати соціально необхідні зміни. Об'єктом виховання при цьому
виступають певні вікові групи населення (школярі, молодь) або ж групи людей зі специфічними
характеристиками (наприклад, діти з відхиленням у розвитку).
Про результати виховної діяльності на організаційно-педагогічному рівні можна робити висновки,
лише оцінюючи рівень вихованості великих груп вихованців.
Виховання як фактор соціально-психологічного розвитку виступає ще й на психолого-педагогічному
рівні. У цьому випадку виховання можна визначити як цілеспрямовану взаємодію вихователя і
вихованця (колективу вихованців), спрямовану на те, щоб досягти суспільно бажаного стану розвитку
вихованця, зафіксованого в загальній меті виховання, сформульованій у державних документах про
освіту.
На відміну від організаційно-педагогічного рівня, об'єктом впливу тут завжди є конкретний
вихованець чи первинний колектив, вихідний стан якого та інші умови розвитку вихователю добре
відомі. Усі елементи організаційно-педагогічного рівня є для вихователя своєрідною базою й умовою
його діяльності. На цьому рівні істотну роль відіграє безпосереднє спілкування вихователя з вихованцем
(колективом вихованців). Тому весь процес виховання можна характеризувати як взаємодію його
учасників. Тут не тільки вихователь впливає на вихованців, а й вони впливають на нього. В такому
випадку суспільна спрямованість виховання зберігається тільки тоді, коли вихователь на основі
достатньо глибокого знання своїх вихованців та конкретної ситуації може правильно передбачати їх
можливі судження та поведінку й керувати їх діяльністю та спілкуванням.
Взаємовпливи на цьому рівні можуть бути безпосередньо спрямовані на особистість чи колектив або
ж опосередковано - через якісь елементи середовища, над якими вихователь може попрацювати з метою
зробити їх вплив більш сприятливим. Однак серед факторів оточуючого середовища є багато таких, які
неможливо перебудувати, і вихователь може лише враховувати їх вплив або зробити спробу зменшити
його при необхідності.
Вихованець повинен бути в змозі ідентифікувати себе з духовними спільнотами, для чого необхідно:
а) у навчально-виховному процесі дійти висновку, що людей об’єднує певна система поглядів на
природу, суспільство та саму людину (світогляд), загальні моральні та естетичні погляди; б)навчитися
робити висновки відносно світогляду, моральних та естетичних поглядів інших людей на основі їх
поведінки та діяльності; в)навчитися співвідносити свої погляди та соціальні установки з поглядами та
установками людей, що належать до різних соціальних груп, спільнот, і зрозуміти роль соціального
ідеалу в структурі особистого ідеалу; г)уміти сформулювати своє обґрунтоване негативне ставлення до
несприятливих для сучасного громадянина незалежної Української держави поглядів та ціннісних
орієнтацій.
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Таким чином, виховну діяльність можна характеризувати як управління розвитком особистості в
суспільно необхідному напрямі. При цьому розвиток є результатом взаємодії як цілеспрямованого
виховання, так і всіх інших внутрішніх та зовнішніх факторів, що впливають на людину. Ефективне
управління розвитком, реалізація конкретних цілей виховання стають імовірними лише за умови
врахування впливу інших факторів розвитку (внутрішніх та зовнішніх), виховних потенціалів діяльності
та спілкування, що організуються вихователем.
До складу внутрішніх факторів входять: а)уже досягнутий у тій або іншій сфері актуальний рівень
розвитку; б)імовірність зміни певної ознаки психічної та фізичної цілісності й відповідна орієнтація на
розвиток певної характеристики чи на компенсацію; в)потенціальні передумови потрібної для розвитку
діяльності, які можна визначити як характеристики найближчої зони розвитку (Л.С.Виготський).
До складу зовнішніх факторів розвитку особистості входять: а) засоби масової інформації та
пропаганди (телебачення, радіо, преса); б) культурні інститути (театри, кіно, бібліотеки, клуби тощо);
в) об'єкти духовної культури (література, художні й музичні твори та ін.); г) виробниче середовище;
д) предметно-просторове середовище (характер населеного пункту – місто, село, особливості забудови,
транспорту та ін.).
Частина зовнішніх факторів у тій чи іншій мірі має своєю метою викликати суспільно необхідні зміни
у розвитку людей. Наприклад, засоби масової інформації та пропаганди виконують поряд з іншими, й
виховну функцію. Такі ж завдання виконують клуби, будинки культури, театри, музеї... Однак вони не
можуть враховувати особливостей кожного об'єкта впливу. Крім того, вони досить самостійні, нерідко їх
діяльність недостатньо узгоджена з виховною системою суспільства.
Цілі виховання реалізуються у двох формах виховної діяльності:
1) у формі навчання, тобто сукупності послідовних та взаємозв'язаних дій педагога і вихованців,
спрямованих на свідоме та міцне засвоєння системи знань, умінь та навичок і розвиток особистості;
2) у формі включення вихованців у різні види діяльності та спілкування, що є найбільш сприятливими
для розвитку тих якостей цілісної особистості, які неможливо достатньо розвинути у навчальній
діяльності.
Безперечно, цілі морального, естетичного, трудового виховання не можуть бути у повній мірі
реалізовані тільки у процесі навчання. Ряд інтегральних характеристик особистості, таких, як активна
життєва позиція, колективістська спрямованість діяльності, вимагає свого формування у більш
багатосторонній діяльності, ніж це дозволяє процес навчання. Створення необхідних умов для виховного
процесу (формування учнівського колективу, встановлення оптимального режиму праці та відпочинку)
передбачає спеціальні виховні дії поза навчанням. Усі перераховані виховні цілі реалізуються у значній
мірі поза процесом навчання, в діяльності самоуправління вихованців, у діяльності учнівського
колективу, в різних формах позакласної та позашкільної діяльності учнів.
Мистецтво виховання, як відомо, полягає в значній мірі у тому, щоб своєчасно побачити, запобігти й
відповідно зменшити ефект негативного у формуванні особистості. Проголошуючи, що виховання –
суспільне явище, педагогіка насправді підмінювала врахування суспільних закономірностей
ідеологічними установками. Природно, що за таких умов її найменше цікавили події, які відбувалися у
світі, суспільстві, державі. Сьогоднішні провали у вихованні – це багато у чому розплата за небажання
знати те, що відбувається в суспільстві.
Нові соціальні реалії вимагають, певна річ, і нових підходів до проблем соціального формування
особистості.
ВПЛИВ СВІТОГЛЯДУ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
Для того, щоб кожен член людського суспільства став справді людиною, необхідно пройти
надзвичайно довгий шлях такого становлення. Насамперед, необхідно сформувати в собі певний
світогляд.
У сучасній Українській державі є необхідність формування у громадян національного наукового
світогляду, який би втілював у собі культурні здобутки, цінності філософії, ідеології, моралі рідного
народу, а також творчо трансформував би кращі досягнення світової цивілізації.
Щоб оволодіти національним науковим світоглядом, кожній особистості, насамперед, необхідно
включатися в активну творчу діяльність. Це – основний шлях, єдиний ефективний спосіб стати
особистістю. Бо саме своєю діяльністю людина продовжує себе в інших людях. Потреба ж бути
особистістю забезпечує активне включення людини в систему соціальних зв’язків. Прагнучи включити
своє Я у свідомість, почуття та волю інших, ніби приєднуючи їх до своїх інтересів та бажань, людина
задовольняє тим самим потребу персоналізації. Однак задоволення потреби завжди породжує нову
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потребу більш високого порядку. Цей процес постійно продовжується й розширюється. Перетворення
предмета діяльності відповідно змінює й того, хто його перетворює.
Велику роль у процесі становлення особистості, у формуванні національного наукового світогляду
відіграє приклад. Справа у тому, що кожна людина хоче на когось бути схожою. Однак біографії
видатних людей, їхні нерідко героїчні справи впливають на процес становлення особистості не самі по
собі, а як матеріал для роздумів у процесі відповіді на запитання, що ми самі собі ставимо: яким треба
бути, щоб поважати себе, як необхідно діяти в складних обставинах, як долати труднощі, взагалі, як
проявити себе справді особистістю? Фактором розвитку особистості різного роду героїчні приклади
стають тільки тоді, коли вони сприймаються як відповідь на запитання, що мучить людину: як діяти їй
самій у складній, безвихідній ситуації, як жити далі? Тому запитання про те, який шлях обрати для того,
щоб відчувати себе особистістю, насправді нею стати, залишається для кожного з нас особистою
проблемою. Й, певна річ, вирішувати її доведеться кожному своїм шляхом.
Людина, яка формує в собі національний науковий світогляд, повинна виробляти такі якості, як
принциповість, особиста порядність, інтелігентність. Бути інтелігентною людиною – це означає хоча б в
якійсь мірі бути причетним до надбань світової культури й, насамперед, бути зорієнтованим на
загальнолюдські цінності, бути готовим завжди при необхідності здійснити свій моральний вибір і не
зрадити своїх ідеалів. До цього вибору належать, насамперед, доброта, милосердя, готовність допомогти
людині, яка потрапила в біду, скромність, мужність, справедливість, гідність...
Людина, яка володіє певними світоглядними поглядами та переконаннями (певна річ, маємо на увазі
гуманістичні погляди та переконання), завжди досягає вершини своїх істинно людських можливостей не
у сподіванні на подяку, а тому, що вона понад усе цінує честь, совість, почуття людського обов'язку...
Важливо в роботі по формуванню у своїх вихованців наукового світорозуміння дбати й про
вироблення у них свого власного ставлення до життя, щоб кожен вихованець, насамперед, збуджував у
себе інтерес до самого себе, до своїх задумів, вчинків, творчих досягнень, бо, якщо людина не може сама
себе зрозуміти, усвідомити, для чого вона живе, важко чекати, що смисл її існування буде зрозумілим
іншим людям.
Оцінюючи своє життя, людина повинна, перш за все, подумати про те, що нею створено для блага
інших людей, бо саме ці результати життєдіяльності окремої особистості знаходять заслужений відгук,
високо цінуються оточуючими, піднімають авторитет людини, викликають повагу до неї.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В НОВИХ УМОВАХ
Сучасні соціальні перетворення у нашому суспільстві вимагають нових підходів до розв'язання
традиційної проблеми залучення підростаючої особистості до культури, історичних традицій уже
вільного українського народу.
Нині чи не на найпершому місці у виховній діяльності держави, школи, сім'ї стоять проблеми
формування у підростаючих поколінь власної гідності громадянина і трудівника. Вихователям завжди
слід пам'ятати, що необхідні зміни у сфері виховання можливі й реальні тільки в контексті тих соціальноекономічних і соціально-політичних реформ, які здійснюються в сучасній Українській державі, а також з
урахуванням тих змін, які відбуваються у суспільній свідомості. Ми завжди повинні пам'ятати також і те,
що будь-який успіх у соціально-економічних і соціально-політичних перетвореннях у нашій державі
безпосередньо впливатиме й на формування нової особистості – її громадянина.
Сучасні політична та економічна реформи уже диктують і необхідність формування людини,
насамперед, з розвиненим почуттям громадянської гідності. Така людина повинна буде усвідомлювати,
що вона громадянин суверенної Української держави, й відчувати відповідальність за те, що відбувається
з нею самою, оточуючою її дійсністю і державою в цілому. Певна річ, що усе це буде можливим тільки
тоді, коли суспільство визнає пріоритет особистості й буде ставитися до неї як до вищої цінності (чого,
на превеликий жаль, у нашому суспільстві нині ще не спостерігається).
Однак поява у нашій країні різних форм власності (приватної, орендної, кооперативної, акціонерної)
все ж вимагає відповідних змін не тільки в економічному механізмі. Виникла необхідність формувати і
новий тип виробника і споживача, які б володіли розвинутим почуттям економічної гідності. А це, в
свою чергу, і є однією з найважливіших передумов появи у кожної особистості громадянської гідності.
Таким чином, як бачимо, почуття громадянської гідності тісно зв'язане зі ставленням людини до
власності. Саме відсутність у нашій країні масової верстви володарів власності й обумовила відчуження
людини від процесу та результатів праці, сформувала слухняного виконавця, «гвинтика». Саме це
призвело до масового непрофесіоналізму в найрізноманітніших сферах суспільного виробництва.
Наслідками цих негативних явищ стали надзвичайно низька продуктивність праці й така ж якість
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вироблюваної продукції. Й нарешті, найстрашнішим наслідком непрофесіоналізму стало ставлення
людини до праці як до повинності з природним прагненням будь-що мінімізувати її, а якщо можливо, й
взагалі звести до імітації діяльності.
Зважаючи на те, що процес формування громадянської гідності дорослих і дітей надзвичайно
складний і довготривалий, звернемося для початку при глобальному розгляді цієї проблеми хоча б до
питання про необхідність по-новому подивитися на питання трудового виховання підростаючого
покоління. Як відомо, протягом довготривалого часу в рамках існуючої в нашій країні теорії «трудової
підготовки» суспільно корисна та продуктивна праця учнівської молоді розглядалася як засіб засвоєння
нею необхідних до- і власне професійних знань, умінь та навичок, ідейно-моральних якостей. Тут,
фактично, йдеться про «підгонку» людини, що росте, до нормативної моделі працівника. Педагогічна ж
проблема розвитку особистості у процесі праці та її соціальна орієнтація залишалися часто поза увагою.
У сучасних умовах у школах та поза ними виник кооперативний рух, можливо, більш перспективний
у порівнянні з попередньою системою трудового виховання. Але й він поки що не вирішує завдання в
цілому. Перспективність кооперативного руху полягає хоча б у тому, що він будується на основах
власності. Він показує, що цінність праці у молодих поколінь, насамперед, визначається тим, наскільки
вона сприяє розвитку їхньої потреби у самореалізації. Нові соціально-економічні й соціально-політичні
умови життєдіяльності нашого суспільства показують, що створення умов для праці та формування
відповідної мотивації у вихованців шонайменше переведуть їхню працю у сферу соціальної орієнтації
особистості. Є надія, що у недалекому майбутньому виникне і все більш зростатиме потреба у молодих
високоосвічених трудівниках, які добре орієнтуються й адаптуються у нових умовах праці, швидко
оволодівають новими професіями та технологіями.
Тому завдання в сучасних умовах полягає у тому, щоб здійснювати трудове виховання у
відповідності з вимогами сьогодення, розраховуючи тим самим на сприяння становленню громадянської
гідності вихованців.
Важливим імперативом повернення в ранг пріоритетів загальнолюдських цінностей у сучасних
умовах є моральне виховання підростаючих поколінь. Адже те, з чим ми зустрічаємося у повсякденному
житті (нетерпимість, нечесність, жорстокість, наркоманія, злочинність), викликає особливу тривогу. На
жаль, причиною цього є багато в чому втрата молодими людьми віри у традиційні для нас соціальні та
моральні цінності, яким окрема особистість нині не в змозі відшукати гідну заміну. А саме втрата
цінностей, як і нездатність зробити самостійний вибір, веде до того, що людина без орієнтирів, мети та
надії в житті нерідко «перетворюється на чудовисько», як писав Ф.М.Достоєвський.
Розв'язання проблеми стане можливим, коли в суспільній практиці буде реалізована ідея пріоритету
особистості перед суспільством. Лише тоді такі цінності, як доброта, чесність, порядність, милосердя,
терпимість, гуманність, нарешті, головна – людина як вимір усіх речей, зможуть стати справжнім
регулятором життя суспільства, відносин у ньому.
У сучасних умовах головними виховними інститутами і надалі залишаються сім‘я, школа, вуз та ін.
Вплив сім‘ї не програмований. Він є відображенням суспільної психології, буденної свідомості
конкретних етногеографічних та професійно-культурних груп та верств населення, заломлених
конкретними характеристиками тієї або іншої сім‘ї. Певна річ, сім‘ї у наших умовах будуть культивувати
загальнолюдські цінності у кращому випадку лише в тій мірі, у якій вони будуть властиві соціальній
практиці. Що ж стосується ролі школи та інших навчально-виховних закладів у культивуванні
загальнолюдських цінностей, то вона може стати досить істотною.
Надзвичайно важливо в сучасних умовах подбати й про повернення нашому народові, особливо
підростаючому поколінню, надбань вітчизняної культури. Вкрай необхідно, щоб діти, підлітки, юнаки та
дівчата у процесі навчання та в самому житті не тільки «вживали» культуру, а й освоювали її, а також
могли й хотіли б взяти участь у її відтворенні в можливих для їхнього віку формах.
Та чи не найперше місце у всьому процесі застосування нових концепцій формування особистості в
сучасних умовах займає дотримання особистісного підходу до виховання, який передбачає у процесі
виховання не тільки врахування вікових особливостей дітей, підлітків, юнаків, особливостей,
характерних для реальних груп вихованців (приятельських, дружніх), номінальних груп (актив, пасив,
егоїсти, «важкі»), та індивідуальних особливостей, притаманних кожній конкретній дитині, а й
насамперед, бачення педагогом-вихователем у кожному своєму вихованцеві унікальної особистості.
При особистісному підході до виховання педагог-вихователь повинен добиватися того, щоб кожен
вихованець, у свою чергу, бачив у самому собі особистість. Й, нарешті, щоб кожен вихованець бачив
особистість у кожному з людей, що оточують його.
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Особистісний підхід у вихованні, таким чином, неминуче передбачає, що і вихователь, і вихованці
ставляться до кожної людини як до мети, як до самостійної цінності, а не як до засобу досягнення ними
своїх цілей (шляхом використання цієї людини, маніпулювання нею у своїх інтересах). Усе це робить
необхідним ставлення до кожного вихованця як до явно цікавого, передбачає готовність шукати у ньому
цілий світ, загадковий та привабливий, прагнення пізнати його, впевненість у тому, що він явно гідний
поваги. Усе це означає визнання за кожним вихованцем права на несхожість, на індивідуальність
поглядів, захоплень, інтересів, рис характеру.
Бачачи особистість у собі й у кожному своєму вихованцеві, педагог отримує можливість зрозуміти
сам і зробити надбанням своїх вихованців думку про те, що взаємодія, спілкування між людьми – не
тільки засіб досягнення цілей тієї або іншої діяльності, пізнання, самоутвердження, а й самостійна
цінність справді людського життя.
Матеріал надійшов до редакції 16.11.99.
Иванченко А.В., Сбруева А.А. Особенности мировоззренческого формирования личности в
современных условиях.
Социализация рассматривается авторами как основной фактор формирования личности,
осуществляемый под влиянием экологических, демографических, экономических, политических, духовных
и других факторов. Анализируется содержание мировоззренческого формирования личности в
современных условиях.
Ivanchenko A.V., Sbruyeva A.A. Peculiarities of Forming Personality's World Outlook under Modern
Conditions.
Socialization is considered by the authors as the main factor of forming of a personality put into effect under the
influence of ecological, demographical, economic, political, spiritual and other factors. The contents of forming
personality's world outlook under modern conditions are analysed.
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ВИВЧЕННЯ ПРОВІДНИКА WINDOWS У ШКОЛІ
Пропонуються методичні поради для вивчення Провідника Windows у школі на основі використання
його аналогій із російською версією Norton Commander 5.0.
Безперечно, що вивчення операційних систем у школі сприяє формуванню в дітей належних умінь і
навичок роботи з комп’ютером, розвитку в них алгоритмічного мислення. Застосування на сучасних
ПЕОМ Windows 95 і Windows 98 зумовлює необхідність ознайомлення учнів із цими операційними
системами. Як свідчить практика, діти в основному оволодівають даними системними програмами.
Однак під час вивчення Провідника Windows виникають певні труднощі. Ситуація ускладнюється тим,
що навіть у школах, де обладнано комп’ютерні кабінети, не завжди є достатня кількість сучасних ПЕОМ
з операційною системою Windows 95 (тим більше з Windows 98) для вироблення в учнів практичних
умінь і навичок роботи з Провідником. Окрім того, потрібних навчальних посібників немає, а наявна
довідкова література з Windows абсолютно не враховує вікових та психологічних особливостей дітей.
Тому важливо виробити методичні рекомендації, які б допомагали організувати навчальну діяльність
школярів при освоєнні Windows.
У даній роботі пропонуються методичні поради дщ вивчення Провідника Windows 95 на основі
використання його аналогій із російською версією Norton Commander 5.0.
Зрозуміло, що Провідник Windows 95 докорінно відрізняється за своїми можливостями від програмоболонок, що працюють у середовищі MS DOS. Тому при вивченні Провідника спочатку доцільно дати
його загальну характеристику, зокрема підкреслити здатність забезпечувати одночасну роботу кількох
прикладних програм в окремих вікнах тощо. При розгляді меню Провідника бажано використати набуті
учнями вміння і навички роботи з програмою-оболонкою Norton Commander. У ході пояснення пунктам
меню Провідника можна поставити у відповідність їх аналогії з меню Norton Commander 5.0 за такою
схемою:
Пункти меню Провідника Windows 95
Пункти меню Norton Commander 5.0
Файл – Открыть (для текстового файла)
Файл – Редактирование файла F4
Файл – Открыть с помощью…
Команды – Редактор по расширению…
Файл – Быстрый просмотр
Левая (Правая) – Просмотр
Файл – Найти…
Команды – Поиск файла Alt–F7
Файл – Отправить
Файл – Копирование файла/каталога F5
Файл – Создать – Папка
Файл – Создание каталога F7
Файл – Создать – Ярлык
Команды – Меню пользователя… – Локальное
Файл – Создать ярлык
Команды – Меню пользователя… – Локальное
Файл – Копировать диск…
Диск – Копировать дискету…
Файл – Форматировать…
Диск – Форматировать дискету…
Файл – Удалить
Файл – Удаление файла/каталога F8
Файл – Переименовать
Файл – Переименование/перенос F6
Файл – Свойства – Фон (для “Рабочий стол”)
Команды – Конфигурация… – Экран – Цвета
экрана
Файл – Свойства – Оформление (для “Рабочий
Команды – Конфигурация… – Экран – Цвета
стол”)
экрана
Файл – Свойства – Заставка (для “Рабочий стол”)
Команды – Конфигурация… – Гашение экрана
Файл – Свойства (для “Мой компьютер”)
Команды – Информация о системе
Файл – Свойства – Общие – Занято:/Свободно:
Левая (Правая) – Состояние
(для диска)
Файл – Свойства – Общие – Метка: (для диска)
Диск – Метка диска…
Файл – Свойства – Общие (для папки)
Левая (Правая) – Просмотр, Левая (Правая) –
Паспорт каталога
Файл – Свойства – Общие – Атрибуты: (для файла) Файл – Установка атрибутов файла
Файл – Закрыть
Файл – Выход F10
Правка – Копировать Ctrl+C + Вставить Ctrl+V
Файл – Копирование файла/каталога F5
Правка – Вырезать Ctrl+X + Вставить Ctrl+V
Файл – Переименование/перенос F6
Правка – Копировать Ctrl+C + Вставить ярлык
Команды – Меню пользователя… – Локальное
Правка – Выделить все Ctrl+A
Файл – Выделить файлы Серый +
© Пастовенський О.В., 1999
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Правка – Обратить выделение
Вид – Панель инструментов

Файлы – Инвертировать выделение Серый *
Команды – Конфигурация… – Экран – Опции
экрана – Панель управления
Команды – Конфигурация… – Опции панели –
Сводная строка
Команды – Число строк на экране Alt–F9
Левая (Правая) – Краткий формат/Полный
формат
Левая (Правая) – Имя Ctrl–F3
– Тип (расширение) Ctrl–F4
– Время Ctrl–F5
– Размер Ctrl–F6
Левая (Правая) – Обновить панель
Команды – Конфигурация… – Опции панели –
Показать скрытие файлы
Команды – Конфигурация… – Экран – Путь в
командной строке
Команды – Конфигурация… – Экран – Путь в
командной строке
Команды – Обработка расширений…
Команды – Поиск файла Alt–F7
Диск – Сетевые утилиты… Shift–F2

Вид – Строка состояния
Вид – Крупные значки/Мелкие значки
Вид – Список/Таблица
Вид – Упорядочить значки – по имени
– по типу
– по размеру
– по дате
Вид – Обновить
Вид – Параметры… – Просмотр – Отображать все
файлы/Не отображать файлы следующих типов:
Вид – Параметры… – Просмотр – Отображать в
заголовке полный путь MS-DOS
Вид – Параметры… – Вывести информационную
строку
Вид – Параметры… – Типы файлов
Сервис – Найти – Файлы и папки…
Сервис – Подключить сетевой диск…,
Отключить сетевой диск…
? – Вызов справки
? – О Windows 95

Файл – Справочная информация F1
Файл – Справочная информация F1 – Сведения о
Norton Commander
Доцільно також звернути увагу учнів на те, що Провідник, на відміну від Norton Commander, може
забороняти користувачам доступ до диска чи папки комп’ютера під час прямого зв’язку, скасовувати
результат останньої операції, виставляти атрибути не тільки для файлів, але й для папок тощо. Тому в
Norton Commander немає аналогій для відповідних пунктів меню Провідника: Файл – Доступ…, Файл –
Свойства – Общие – Атрибуты: (для папки), Правка – Отменить, Сервис – Перейти…, Вид –
Параметры… – Не отображать расширения MS-DOS для файлов зарегистрированных типов, Вид –
Выстроить значки.
Для кращого засвоєння навчального матеріалу корисним є розгляд зворотного зв’язку, тобто
знаходження для пунктів меню Norton Commander аналогій у меню Провідника. При цьому виявляється,
що для частини пунктів меню Norton Commander аналогії в Провіднику Windows 95 відсутні. Варто
запропонувати учням дослідити ці розбіжності. Умовно це можна зробити за такою схемою:
• Для деяких пунктів меню Norton Commander аналогій у Провіднику немає тому, що відповідні
функції і властивості реалізовуються в Провіднику та в інших програмах Windows 95 безпосередньо –
у можливості підтримувати роботу в різних вікнах, виділяти об’єкти за допомогою мишки, в
деревовидній структурі розміщення об’єктів на робочому столі тощо. До цієї групи можна віднести
такі пункти: Левая (Правая) – Дерево каталогов, Левая (Правая) – Вкл/Выкл, Левая (Правая) –
Сменить диск…, Файл – Просмотр файла, Файл – Снять выделение, Файл – Восстановить выделение,
Команды – Дерево каталогов, Команды – Обмен панелей, Команды – Вкл/Выкл панелей, Команды –
Конфигурация… – Экран – Опции экрана – Включить меню, Полный экран, Команды –
Конфигурация… – Опции панели – Ins перемещает вниз, Выбирать подкаталоги, Паралельный показ,
Отображать меню при запуске, Команды – Конфигурация… – Редактор, Команды – Конфигурация…
– Подтверждения – Выполнить, Переместить.
• Окремі операції, які виконуються в Norton Commander, у Windows 95 не передбачені:
фільтрування файлів, компресія інформації, розрізання файлів, порівняння і синхронізація папок
тощо. Тому для відповідних пунктів меню Norton Commander аналогій у Провіднику немає. Сюди
можна віднести такі пункти: Левая (Правая) – Архив, Левая (Правая) – Панель поиска, Левая (Правая)
– Фильтр…, Файл – Разрезать/слить файл, Диск – Уборка диска…, Команды – Сравнение каталогов,
Команды – Синхронизация каталогов, Команды – Конфигурация… – Сжатие.
• Ще деякі пункти меню Norton Commander мають аналогії не в Провіднику, а в інших програмах
Windows 95. Цю відповідність можна подати так:
Пункти меню Norton Commander
Аналогії у Windows 95
Левая (Правая) – Связь
Пуск – Программы – Стандартные – Прямое
соединение
Файл – Вызов меню пользователя F2
Пуск – Программы
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Команды – Журнал команд Alt–F8
Команды – Терминал

Пуск – Выполнить… – Открыть:
Пуск – Программы – Стандартные –
Программа связи – HyperTerminal
Команды – Конфигурация… – Экран – Опции
Пуск – Настройка – Панель задач… –
экрана – Часы
Отображать часы
Команды – Конфигурация… – Принтер/мышь –
Пуск – Настройка – Принтеры – Файл –
Порт принтера, Тип принтера
Свойства – Сведения
Команды – Конфигурация… – Принтер/мышь –
Пуск – Настройка – Панель управления –
Опции мыши
Мышь – Кнопки мыши
Команды – Конфигурация… – Подтверждения –
Корзина – Свойства – Запрашивать
Удаление, Удалить подкаталоги
подтверждение на удаление
Зрозуміло, що розглянуті вище аналогії і розбіжності можна вивчати на основі репродуктивного
пояснення або частково-пошуковими методами навчання в усній формі чи запропонувати дітям зробити
необхідні записи у вигляді таблиці тощо.
Описана вище методика використання аналогій при вивченні Провідника Windows допомагає
школярам, що мають належні уміння і навички роботи з дисками, каталогами і файлами в Norton
Commander, швидше і міцніше засвоїти програмовий матеріал. Це підтвердили результати педагогічного
експеременту, проведеного під час вивчення Провідника Windows 95 з учнями одинадцятих класів
середньої школи №2 м. Андрушівки. Середній бал при оцінюванні знань і умінь школярів із даної теми в
групі, що вивчала Провідник на основі аналогій із Norton Commander 5.0, становив 4,4, тоді як у
контрольній групі – 4 бали.
Такий підхід позитивно впливає і на результативність вивчення Windows 95 у цілому. Переважна
більшість учнів з інтересом освоює нову операційну систему і має добрі уміння та навички роботи з
ПЕОМ. Окрім того, в учнів формується стійкий інтерес до комп’ютерної техніки і нових програмних
продуктів. Підтвердженням цього є те, що протягом останніх років випускники одинадцятих класів
школи поступають на факультети автоматизації та обчислювальної техніки ведучих вузів України і
успішно там навчаються.
Матеріал надійшов до редакції 11.01.99.
А.В. Пастовенский. Изучение Проводника Windows в школе.
Предлагаются методические советы для изучения Проводника Windows в школе на основе использования
его аналогий с русской версией Norton Commander 5.0.
A.V. Pastovensky. Studying Windows Explorer at School.
Methodical recommendations are offered for studying Windows Explorer at school as a basis of usage its
analogies from Russian version of Norton Commander 5.0.
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ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

УДК 156

В. М. Брандес,
вчитель фізики
(ЗОШ № 28, м. Житомир);

О. В. Вознюк,
вчитель англійської мови
(ЗОШ № 3, м. Житомир)
“ПРОБЛЕМА” ДИТЯЧОЇ ОБДАРОВАНОСТI У КОНТЕКСТІ НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНИХ
ПОГЛЯДІВ (КОНЦЕПЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АСИМЕТРІЇ МОЗКУ ЛЮДИНИ)
Автори роблять спробу виявити еврістичні можливості концепції функціональної асиметрії головного
мозку людини та довести, що вона може бути системоформуючим чинником у побудові нової
парадигми освіти.
Будь-яка дитина певною мiрою є генiєм, як i будь-який генiй певною мiрою є дитиною.
Шопенгауер
Проблема обдарованостi має декiлька аспектiв, а саме: 1) визначення поняття “обдарованiсть”; 2)
виявлення обдарованих дiтей; 3) аналiз сфер життя чи наукових галузей, де обдарованiсть як
специфiчний “вимiр” людини реалiзується; 4) робота з обдарованими дiтьми; 5) мiсце обдарованої особи
у суспiльствi; 6) аналiз обдарованостi у межах дихотомiї “природнє-штучне”, який має визначити, чи є
обдарованiсть переважно преформованим, генетично обумовленим явищем, чи вона може формуватися;
7) розробка “психолого-педагогiчної iдеологiї” певного гiпотетичного напрямку у навчаннi та вихованнi
дитини, що забезпечує розвиток “стану” обдарованостi, якщо останню дійсно можна формувати.
Аналiз останнього аспекту ми вважаємо найбiльш доцiльним, оскiльки йдеться про можливiсть
розробки певної методики, яка б сприяла розкриттю обдарованості дитини та її формуванню. Частині
педагогiв вдалося досягти значних успiхiв у справi розвитку дитячих здiбностей, у розробцi
прогресивних технологiй навчання та виховання. Але жодна з цих технологiй не вилилась у пріоритетну
педагогiчну концепцію. Причина того, що у процесi “природного добору” систем педагiчного досвiду
жодна з них не набула характерупровідної, полягає, мабуть, у тому, що розробка педагогiчних технологiй
у наш час залишається справою переважно iндивiдуального пошуку, котрий, як надбання творчонатхненного, спонтанного акту, почасти важко висловити у термiнах педагогiчної теорiї, а тому й важко
зрозумiти його механiзми, перейнятись його духом.
Автори цієї статті вважають, що концепцiя функцiональної асиметрiї мозку людини допоможе
розробити парадигму освiти [1; 2; 3; 4], спрямовану на досягнення “стану" обдарованостi. Вона містить
гранично просту сукупність теоретичних принципів, яка дозволяє зрозумiти механiзми прогресивних
педагогiчних технологiй та iнтегрувати їх у цiлiсну систему.
Як свідчать дослідження, півкулі (функціональна асиметрія яких так чи інакше пов'язана з
асиметрією простору та часу [5]) можна розглядати як психофізіологічний фокус людського організму,
оскільки з їх функціями так чи інакше пов'язані такі сторони людської істоти, як механізми
цілепокладання та пошуку (вибору) способів досягнення цілей [6 : 110], енергетична та інформаційна
регуляція поведінки [7], фази сну, емпатія і рефлексія, екстраверсія і інтроверсія (властивості, що
співвідносяться зі статевим диморфізмом), повільні та швидкі потенціали мозку, довільна і мимовільна
сфери психічної діяльності, перша та друга сигнальні системи, сила та слабкість нервових процесів, їх
лабільність та інертність, збудження та гальмування, Я та не-Я, ерготропні та трофотропні функції
організму, симпатична та парасимпатична ланки вегетативної нервової системи та ін. [8 : 44–53, 138].
Будь-яка автоматична, мимовільна дія включається у правопівкульову, а неавтоматична, довільна –
лівопівкульову сфери психічної діяльності. В цілому правопівкульова стратегія сприйняття, мислення та
опанування світом є інстинктивно-інтуїтивним, емоційно-образним, конкретно-експресивним, цілісно© <Брандес В.М., Вознюк О.В., 1999
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синкретичним сіторозуміням, що формує багатозначо-метафоричний лінгвістичний та мотиваційносмисловий контексти відображення дійсності, “пробуджуючи до життя” такі форми суспільної
свідомості, як мистецтво та релігія. Ліпопівкульова стратегія, навпаки, є особистісно-вольовим,
абстрактно-логічним, понятійно-концептуальним, дискретно-множинним світосприйняттям, яке сприяє
формуванню однозначного лінгвістичного та мотиваційно-смислового контексту відображення
оточуючого світу та "пробуджує" до життя науку та філософію. Є дані, котрі дозволяють зробити
висновок, що права півкуля функціонує за принципом позитивного, а ліва – негативного зворотного
зв'язку.
Права півкуля реалізує таку форму психічної діяльності, що орієнтується на конкретні, природні
стимули, знаки; ліва ж півкуля, навпаки, спрямована на відбиття штучних, довільних знаків [9 : 144–145].
В той же час експериментально підтверджено, що півкулі, з одного боку, функціонально гальмують, а з
іншого – взаємодоповнюють одна одну, виявляючи часткову незалежність, коли можливе паралельне
функціювання півкуль на проміжних стадіях переробки інформації, коли збереження пам'ятного сліду на
рівні другої сигнальної системи супроводжується послабленням його у першій сигнальній системі.
В онтогенезі людини та у процесі розвитку культури в цілому простежується закономірність –
еволюція мови йде від знаку природного до знаку штучного, від синкретизму – до аналітизму, а від них
– до нового рівня мовної комунікації, яка потребує використання нелінійних форм писемності та
мислення. У стані функціональної активності правої півкулі, який притаманний релігійно-міфологічний
спосіб світорозуміння [10], людина емпатично сполучається зі своїм оточенням, яке сприймається
цілісно, багатозначно, метафорично; тут виявляється релігійний феномен довіри, здатності відображати
світ некритично, виходячи зі свого досвіду. Створюються підстави для прояву емпіричного мислення. У
стані функціональної активності лівої півкулі дійсність віддзеркалюється дискретно-множинним,
аналітико-однозначним чином, а людина постає як відносно ізольована від зовнішнього світу,
ситуативно-рольова особа, котра усвідомлює довільність, відносність, ілюзорність, "театральність"
всього, що відбувається. Тут постають питання про свободу та волю, яка актуалізуєтся у ситуації вибору
саме за умов дискретно-множинної лівопівкульової “реальності,” яка створює передумови для
поширення теоретичного мислення, для розвитку аналітико-скептичної рефлексії.
Мета розвитку людини – гармонійна особистість, що у спеціфічному, нейрофізіологічному, аспекті
виявляється через стан півкульового синтезу, коли не спостерігається зсув лише до знаковотеоретичного, чи образно-художнього світосприйняття, а людина єднає у собі протилежні павлівські
типи – мислительний та художній, сполучаючи активний (чоловічий) та пасивний (жіночий) аспекти
своєї діяльності [11 : 125].
Визнається існування трьох типів осягнення буття людиною [12]: чуттєвий (правопiвкульовий),
рацiональний (лiвопiвкульовий) та медитативний. Медитативний стан випливає з функцiонального
синтезу, гармонiї пiвкуль мозку, коли їхня праця цiлком взаємоузгоджується [13 : 34–40]. Зробимо
висновок: розвиток людини йде вiд чуттєвої до рацiональної, а вiд неї – до медитативної форми
осягнення буття та його освоєння. При цьому стають зрозумiлими мета освiти та шляхи й засоби її
досягнення. З нейрофізіологічної точки зору стан пiвкульової гармонiї передбачає достатнiй рiвень
розвитку обох пiвкуль мозку людини. Поки що школа бiльшою мiрою спирається на розвиток
аналiтично-дискурсивного свiтосприйняття (що відмічали А.В. Сухомлинський, Я. Корчак, М.П. Щетінін
та ін.), хоча й визнається факт недооцiнки емоцiйно-образних механiзмiв психiки у процесi навчання
[14], а експерименти переконують, що активiзацiя правопiвкульових функцiй забезпечує вiдповiдний
значний стимул для розвитку лiвопiвкульової складової психiчної дiяльностi [15 : 55]. Крім того, права
півкуля дозволяє відображати світ цілісно-творчим чином, симультанно опрацьовувати великі масиви
інформації, що конче необхідно в наш час.
Ось чому нагальним є визнання такої парадигми освiти, яка б забезпечувала єднiсть чуттєвоемпiричної та абстрактно-теоретичної сфер розвитку особистостi. При цьому особливу увагу слiд
придiляти саме розвитку правопiвкульового аспекту людини. Принцип цілісності психiчної дiяльностi
передбачає єднiсть пiвкульових стратегiй обробки iнформацiї, тоді людина постає гармонiйною,
духовною iстотою.
З точки зору нової парадигми освiти необхiдно почати розробку таких методик навчання та
виховання, якi спрямованi на досягнення стану функцiональної єдностi пiвкуль мозку, тобто, слiд
зайнятися на науково-практичному рiвнi тим, що багатьма педагогами робилось та робиться на
iнтуїтивному рiвнi i поки що не усвiдомлюється.
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Метод iнтеграцiї "правого" та "лiвого" типiв осягнення буття у навчанні iлюструється педагогiчними
системами вчителів-новаторів, що мають позитивний ефект навіть за умов учбово-дисциплінарної моделі
навчання [16 : 122]. Ці системи використовують принцип пiвкульового синтезу, коли у межах учбового
процесу приводяться до гармонiї два аспекти людської психiки – "правий" (конкретний) та "лiвий"
(абстрактний). Тут, з одного боку, учнi
осмислюють певну сукупність конкретних фактiв
(математичних, iсторичних, географiчних тощо), а з другого – всi цi факти інтерпретуються через мову
символів та знаків (опорних сигналiв), що є абстрактними категорiями. Учнi вчаться цiлеспрямовано та
систематично оволодівати одночасно двома взаємопротилежними рядами реалiй нашого життя,
здiйснюючи їх взаємну трансформацiю, коли конкретне сприймається та розумiється через абстрактне, а
абстрактне – через конкретне. Достатньо тривала практика приведення до функцiональної єдностi правота лiвопiвкульової сторін психiчної активностi сприяє формуванню установки на "iнтегральну" психiчну
активнiсть, у межах якої виявляється прагнення до творчостi i як результат – незмiрно активізується
учбова дiяльнiсть. Цiкаво, що системи вчителів-новаторів сприяють розвитку не лише суто абстрактнологiчного (лiвопiвкульовий), але й емоцiйно-образного, потребово-мотивацiйного правопiвкульвого
аспекту психiчних функцiй, коли навчання, подiбно до гри, стає самоцiллю, перетворюючись на
самоцiнний, самодостатнiй феномен, і коли, що дивовижно, всi дiти починають малювати [там само].
При цьому засвоєння інформації учнями йде з фантастичною швидкістю – 30 біт/с; це говорить про те,
що тут у роботу включаються, крім лівопівкульового, і правопівкульовий (аналоговий) механізм
відображення дійсності, на рівні якого людина може майже миттєво опрацьовувати великі масиви
інформації. Актуалiзацiя одночасно правого та лiвого аспектiв психіки людини недвозначно свiдчить про
високорозвинену iнтегрально-творчу форму психiчної активностi, що передбачає єднiсть логiчної та
експресивної сфер особистостi, якi у звичайному станi виявляються конкуруючими та гальмуючими одна
одну. Півкульовий синтез передбачає, з одного боку, наповнення абстрактним змістом наших почуттів, їх
раціоналізацію і контроль, а з другого – синергетичне перепрофілювання абстрактно-логічного мислення
людини, яке в даному випадку перестає функціонувати у режимі однозначного відображення дійсності.
Людська істота при цьому перетворюється у відкриту гармонійну систему, що здатна засвоювати майже
необмежені масиви інформації, сприймати світ відкрито, з повною довірою. Синергія абстрактнотеоретичних схем, їх фактологічне злиття призводить до абсолютного теоретичного узгодження наших
знань про світ, який при цьому перестає сприйматися як дещо відносно невизначене.
Отже, принциповим завдянням нової парадигми освiти є побудова "алгоритмiв" формування
парадоксального (дiалектичного) мислення, розвиток якого є основною метою як психотерапевтичного,
так i психолого-педагогiчного впливу на зростаючу особистiсть. Існують дослідження, які спрямовані
на досягнення саме цієї мети. Так метод "емоційно-стресової терапії" В. Є. Рожнова має за теоретичний
базис концепцію "взаємопотенціюючого синергізму свідомості та безсвідомості", тобто медитативного
синтезу емоційного та логічного компонентів індивідууму [17]. Медитацiя у навчаннi широко
використовується й деякими навчальними закладами [18 : 128–137].
Розглянемо конкретні моменти, які можна використати у процесі розвитку гармонійної особистості.
Медитацiя як спосiб функціонального сполучення півкуль може бути успiшною, коли ми при цьому
сполучаємо несумiсне. Єднiсть пiвкульових стратегiй у станi медитацiї виявляється через відповідні
техніки. Наприклад, дихання тут встановлюється таким чином, щоб рiзниця мiж вдихом (активацiя
правої пiвкулi) та видихом (активацiя лiвої пiвкулi) стиралася. У процесi медитацiї все спрямоване на те,
щоб функцiонально сполучити правий та лiвий аспекти людини.
У педагогічному плані медитативному стану (як здібності до цілісного охоплення дійсності і до
значної концентрації уваги, як можливості руйнування межі, що відокремлює людину та світ, Я та не-Я)
відповідають принципи, що викладені у журналі "Педагогика толерантности" (№ 1–2, 1997). Це вже
відомі принципи: "занурення, "укрупнення дидактичних одиниць" (і нові, наприклад принцип "чуттєвої
пiдтримки"), що покликані створити заслін проти традиційного дрібнотематичного ділення шкільних
предметів, проти "постійного невтримно-божевільного (якщо не божевільного) збільшення шкільного
учбового матеріалу, нових і нових навчальних дисциплін, все більшої їх деталізації та ускладнення" [там
само]. При цьому визнається, що в навчальних предметах потрібно йти шляхом "не відрубання гілляк", а
поставити завдання неначе "згорнути" знання науки у "зернятко", щоб у цьому маленькому предметі
містилася б істинна життєздатність – можливість проростати і розгортатися у живе дерево, щоб у цьому
зернятку можна було б побачити не деталь, а цілісний образ всього квітучого дерева..." [19]. Це й
принцип "колективної керованої самоосвіти", в рамках якого досягається синергійна спаяність членів
учнівського колективу; це сприяє творчості як феномену цілісності, в результаті чого створюється дещо
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принципово нове, що витікає з основного положення синергетики, науки про відкриті (нелінійні, цілісні)
системи і їх саморушійність: властивості цілого не зводяться до суми властивостей елементів, які його
складають.
Розглянемо застосування принципу "чуттєвої пiдтримки", який включається в контекст
апроксимально-аналітичного методу навчання іноземних мов, що нами розробляєтся [20; 21; 22].
Даний метод пов'язаний із психологiчними особливостями сприйняття
свiту
людиною, що
здiйснюється в межах двох каналiв: 1) через правопiвкульове сприйняття забезпечується цiлiсноконтинуальне вiдображення дiйсностi, яке деякi фiлософи називають мисленням "всiм тiлом"; 2)
через канал лiвопiвкульового сприйняття забезпечується диференцiйовано-вибiркове, дискретне
вiдображення дiйсностi. Можна констатувати, що людина є полiфункцiональною системою, яка
працює в режимi цiлiсного та дискретного вiдображення і освоєння свiту. Данi два режими можуть
“стикатися” та переходити один в одного. В цьому випадку конкретний подразник (стимул) зовнiшнього
середовища може "перекодуватися" та отримати фiзіологiчну проекцiю, яка йому не притаманна. Це
перекодування виявляє феномен синестезiї, коли один, наприклад, слуховий подразник, реалiзується
не лише на рiвнi слухового, але й зорового, iнодi тактильного аналiзатора чуттiв, створюючи ефект,
коли "звуки свiтять, а фарби спiвають, та запахи закохуються" [23 : 16].
Доведено: iнформацiя, що надходить до нас ззовнi, тим краще засвоюється, чим ширше канал її
сприйняття, чим бiльше аналiзаторiв чуттiв включаються у процес її переробки, що пояснюється
фактором синестезiї, при якiй органи чуттiв функцiонують сумiсно, виявляючи явище синергiї.
Синергiзм у вiдомому смислi є феноменом синхронного, сумiсного функцiювання тих чи iнших систем
органiзму, ефект якого у багато разiв перебiльшує сумарний результат окремого функцiювання кожної з
систем. Тобто, синхронна робота органiв чуттiв виявляє ефект синергiзму. Виникає питання: яким є
"алгоритм" цiєї синхронностi? Вiн виводиться iз особливостей функцiювання пiвкуль головного мозку
людини. Виявляється, що права пiвкуля вiддає перевагу гарячим, а лiва – холодним кольорам [24]. Дана
обставина використовується у вiдомому тестi кольорових виборiв М. Люшера. Окрiм цього, слова, що
вiдносяться до рiзних граматико-мовних категорiй, різним чином сприймаються пiвкулями [25].
Вiдмiчається, що дiєслова просторічного типу ("бовкнути", "поцупити") краще сприймаються лiвою
пiвкулею. Дiєслова тiлесної "модальностi" ("мерзнути", "нюхати") – правою пiвкулею. Дiєслова, що
вiдображають дiї ("їхати", "мити") – сприймаються однаково обома пiвкулями. Просторово-часовi
прикметники ("довгий”, “заднiй”, “протяжний") краще сприймаються правою, а вiдноснi ("водний”,
“рибний”, “кiнний") – лiвою пiвкулею. Домiнування лiвої пiвкулi виявляється при пiзнаваннi лексем, що
вiдiграють важливу роль у синтаксичному оформленнi висловлювань, при пiзнаваннi абстрактних слiв,
що характеризуються малим ступенем образностi та широкою полiсемiєю. Перевага правої пiвкулi
виявляється у випадках пiзнавання повнозначних слiв, що пояснюється бiльшою мiрою їх конкретностi,
образностi та вузьким набором значень, якi стоять за ними [25].
Окрiм цього, права пiвкуля краще сприймає лiве, а лiва – праве зорове поле людини. Числа, букви,
слова, символи краще сприймаються при їх пред'явленнi в праве поле зору [26], в той час як предмети,
образна iнформацiя – при їх пред'явленнi в лiве поле зору. Слiд вiдмiтити ще одну закономiрнiсть:
права пiвкуля спрямована на сприйняття мелодичного аспекту музичної та вербальної iнформацiї, а
лiва – на сприйняття її ритмiчного малюнка.
Таким чином, слово, та взагалi вся вербальна iнформацiя, що подається для засвоєння, можуть бути
проаналiзовані з позицiї належностi до "правопiвкульової" чи "лiвопiвкульової" iнформацiї. Якщо при
цьому
виявляється правопiвкульова iнформацiя, то її доцiльнiше дублювати подразниками
правопiвкульового ряду: мелодійною музикою, гарячою кольоровою гамою, а її графiчне зображення
слiд розмiщувати в лiвому просторi зору (на лiвому боцi дошки). Якщо ми маємо лiвопiвкульову
iнформацiю, то її слiд дублювати ритмiчною музикою, барабанним дробом, холодною кольоровою
гамою тощо.
Нова парадигма освiти передбачає використання ефекту пiвкульового синтезу, коли iнформацiя
правопiвкульового та лiвопiвкульового рядів подається одночасно та синхронізується. У цьому випадку
ми сприяємо розвитку умов для синестезiї та медитативного стану, який характеризується
функцiональною синхронiзацiєю пiвкуль і дає можливiсть опрацьовувати великi масиви iнформацiї.
Тут ми пропонуємо деякi вправи, які розвивають творчi здiбностi, активізуючи ресурси обох пiвкуль
головного мозку.
1. Беруться декiлька слiв, мало пов'язаних одне з одним за змiстом, та складаються речення, котрi
мiстять цi слова. При цьому речення мають виражати рiзнi контексти, як тривiальнi, так i нетривiальнi.
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2. Беруться два слова, у котрих вiдшукується якомога бiльше загальних ознак (тривiальних та
нетривiальних), якi цi слова можуть виражати.
3. Називається якийсь предмет чи явище та вiдшукується якомога бiльше iнших предметiв чи явищ,
котрi є подiбними (а також протилежними) до них за рiзними суттєвими та несуттєвими ознаками.
4. Задаються два предмети та розшукуються iншi предмети, що є функцiональними чи логiчними
"перехiдними сходинками" мiж заданими двома предметами. Наприклад, "квiтка" та "автомобiль"
можуть бути пов'язаними через "воду", оскiльки вода потрiбна як квiтцi, так i двигуну автомобiля.
5. Називається предмет та перелiчується якомога бiльше способiв (специфiчних та неспецифiчних)
його використання.
6. Називається поняття чи предмет та визначаються їх суттєві ознаки, тобто такi ознаки, без яких
поняття та предмет не можуть актуалiзуватися в дiйсностi. Наприклад, суттєвою ознакою автомобiля є
його рухомiсть, а суттєвими ознаками держави є закони, державнi символи та iн.
7. Називається предмет та формулюється його точне визначення, яке включало б усi його суттєвi
ознаки.
8. Називається певне речення та пропонуєтся декiлька варiантiв вираження тієї ж самої думки iншими
словами.
9. Беруться двi подiї, якi не пов'язанi мiж собою, та встановлюється мiж ними зв'язок, тобто, тут треба
прослiдкувати за рядом уявних переходiв вiд першої подiї до другої, щоб вони виражали певну
причиново-наслiдкову послiдовнiсть.
10. Називається якийсь незвичайний факт чи подiя та формулюються можливі версiї їх виникнення.
11. Береться невелике оповiдання та добираєтся якомога бiльше заголовкiв до нього.
12. Береться оповiдання та висловлюєтся його суть максимально стисло.
13. Формується вмiння будувати оповiдання за певним алгоритмом, тобто, за певною змiстовною
канвою, наприклад: "хто - що - де - чому - як - коли".
14. Ознаки якогось предмету переносяться на певний об'єкт, наприклад, предмети книга та пудра, в
результатi дають нам "припудрену книгу".
15. Ототожнення себе з елементом якоїсь ситуацiї чи предмета, наприклад з кермом автомобiля.
16. Використання синестезiї, коли здійснюється спроба поєднати слова, якi виражають дiї рiзних
аналiзаторiв чуттiв, наприклад: "звуки свiтять".
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(Житомирський педуніверситет)
ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНА ЛЕКСИКА В ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ ВАСИЛЯ
СИМОНЕНКА
Зроблено спробу проаналізувати емоційно-експресивну лексику поезій В.Симоненка, подати основні
семантичні групи її та основні засоби вираження емоційності.
У словниковому складі української мови емоційно-експресивна лексика, за висловом академіка
Л.А.Булаховського, становить “якісно особливу групу”. Арсенал
зображувальних мовних засобів
сучасної української літературної мови настільки багатий, що ним можна виразити найрізноманітніші
відтінки людських емоцій: зворушеності, радості, захоплення, або навпаки, зневаги, обурення, гніву.
Експресивні засоби мови розглядаються в багатьох працях [1]. Проте, як слушно зауважує академік
В.В.Виноградов, “у лінгвістиці мало досліджені експресивні елементи та їх розвиток на матеріалі
окремоі конкретної мови” [2: 70]. Ще мало робіт, у яких би в певній системі подавалась емоційноекспресивна лексика, зокрема розкривалися критерії розпізнання та методика дослідження емоційно
забарвлених слів у творах окремих письменників, і передусім молодих.
У цій статті зроблено спробу проаналізувати емоційно-експресивну лексику поезій Василя
Симоненка, котрий увійшов в українську літературу як поет з тонким відчуттям художнього слова. В
активному фонді поетичного словника В.Симоненка значне місце займає емоційно-експресивна лексика.
Передусім треба виділити ту лексику, яка емоційність має уже в своєму етимологічному значенні. Це
органічно емоційні лексеми. Тут представлені слова з двома сторонами характеру емоційності:
позитивним і негативним. Поет часто вживає лексеми, які мають позитивно забарвлене значення,
передають почуття радості, щастя, краси, ніжної любові. Напр.:
У хмільні смеркання мавки чорноброві
Ждатимуть твоєї ніжності й любові [3:53].
Як ішов він (перехожий – В.В.)
З шаленою радістю на виду,
З шаленим щастям і сміхом гарячим,
З гімном вулканним без музики й слів [3:69].
Вдається Симоненко і до слів з емоцією негативного характеру: суму, жаху, почуття ненависті й
гніву, горя, смутку.
Чому смуток з тобою поруч
Часто ходить у світлі дні?
Певне, є в тебе біль і горе,
Невідомі зовсім мені [3:41]
Хай досада і гнів жевріє,
Хай до сліз я тебе озлю [3:41].
Коли б випив її (істину – В.В.) хоч краплю,
То, напевне б, від жаху зомлів [3:122].
Поет вживає чимало лексем з різними нюансами позитивного значення, напр.: “скорбота матері”
[3:19], “сльози немовляти”[3:19], “очі сумні” [3:46], “туга прощання” [3:53], “ненависть і лють”
[3:89],”не пробуджуй злоби” [3:132], “не розхлюпуй печалі” [3:132], “прокляну без жалю ” [3:132] та ін.
В.Симоненко володіє гострим пером. Рядки його поезій сповнені гнівом, осудом і священною
ненавистю до ворогів Батьківщини. Гнівно-сатирична тональність вислову характерна для багатьох його
віршів. Так, звертаючись до недобитків фашизму, які виношують плани нової війни, поет використовує
лайливу лексику, що має навіть відтінок вульгарності, напр.:
Пощезнуть всі перевертні й приблуди,
І орди завойовників-заброд [3: 62].
Ви, байстрюки катів осатанілих,
© Власенко В.В., 1999
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Не забувайте, виродки, ніде:
Народ мій є!.. [3:62].
Найпаскудніший, підлий гаде!
Ти посіяв між нас брехню…[3:74].
Звертається поет і до тієї емоційно забарвленої лексики, у значення якої емоційність вноситься
певною системою суфіксів, зокрема зменшено-пестливими морфемами –оньк-, -еньк-, -аньк-, -ин- та
ін.Це помітно особливо тоді, коли поет висловлює любов, повагу чи симпатію до зображуваних осіб,
предметів, явищ.
Я давно про зірку мрію, світлу зіроньку мою [3:117].
Хай в маленьких очах відбивається світ
Од маленьких ромашок до стартів великих [3:190].
Ще кілька прикладів: “в грудях жаринка стука”[3:33], “старенька мати” [3:94], “вуси-вусики у
пшениці” [3:128], “мільйон вузьких стежинок” [3:185].
Трохи рідше засвідчуємо лексеми, що виражають емоцію презирства, зневаги з допомогою
суфіксів –уга-(-юга-), -ига- та ін.
І кожного катюгу і тирана
Уже чекає зсукана петля [3:59].
Експресивної виразності досягає поет і у використанні художніх неологізмів. Говорячи про авторські
новотвори, Л.А.Булаховський особливо підкреслював їх емоційно-експресивну силу: “Хай вигадані
відповідними художниками слова нові слова…не поступають до активного фонду загальної мови –
але…на своєму місці вони є збагаченням мови як засобу служити виявом певної діючої образності та
емоційності” [4:136].
Завжди вимогливий до свого поетичного слова, Василь Симоненко не нагнітав віршів бідненькими
неологізмами, що часто траплялося у творах деяких поетів, а, як справжній митець, плекав мову,
збагачував її лексику глибоко продуманими новотворами. В одному з віршів автор, звертаючись до
коханої, пише:
Я із надій будую човен
І вже немовби наяву
З тобою, ніжний, срібномовен,
По морю радості пливу [3:43].
Художній новотвір “срібномовен” у цій конструкції виступає як своєрідний синонім слова “ніжний”,
“найніжніший”. Ще приклад:
Під твоїм високочолим небом
Гартував я душу молоду [3:95].
Правда, лексему “високочолий” увів у мову Шевченко. Її успішно використовують й інші майстри
слова, зокрема М.Рильський. А в такому сполученні, тобто з іменником “небо”, вона не вживалась ніким
до Симоненка.
В українській лінгвостилістичній практиці часто зустрічаються семантико-дериваційні оказіоналізми,
утворені від таких слів, які за літературними нормами не підлягають зменшено-пестливій суфіксації,
зокрема від іменників-топонімів:” Вкраїнонько! Гуде багаття, убогість корчиться і дотліває в нім”
[3:66]. Оказіональність цих утворень у В.Симоненка історично спирається на народно-розмовні та
фольклорні традиції [5:116].
Художньою прикрасою, традиційним прийомом емоційно-експресивного тонування волюнтатива у
поетичному тексті Василя Симоненка виступають дієслова-імперативи, яким передує емоційний вигук:
“О, не забудьте тих, що рвались крізь багнети, в степах поклали голови свої…[6:54].
Особливо уважно ставився поет до метафоризації як важливого засобу емоційності мови.Він
вишукував у мовних надрах свіжі й виразні метафоричні явища, які легко сприймає читач і які
зворушують його, викликаючи глибокі емоції. Яскравим зразком умілого використання метафоризації,
властивої українській народній мові, є вірш “Лебеді материнства”:
Мріють крилами з туману лебеді рожеві,
Сиплють ночі у лимани зорі сургучеві.
Заглядає в шибу казка сивими очима,
Материнська добра ласка в неї за плечима…
Темряву тривожили криками півні,
Танцювали лебеді в хаті на стіні,
Лопотіли крилами і рожевим пір”ям,
Лоскотали марево золотим сузір”ям [3:52].
Характерною особливістю поетичного мовлення Симоненка є метафоризація не окремих лексем, а
словосполучень, ширшого контексту. Проте це не є згущенням метафоризованих слів, а новою, власне
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авторською семантико-поетичною якістю. Наприклад: “затис
я в жмені божевільний атом”
[3:76],”каміння клацало зубами в жорнах”[3:13], “зелений подих теплої пшениці” [3:19], “вітри на
перепутті загриміли цепом” [3:38], “впало сонце в вечірню куряву, тиша виповзла за село” [3:110].
У Василя Симоненка ми знаходимо інослов’янські антропоніми, які інтенсивно увиразнюють
українське художнє мовлення, надають йому глибокої значущості, небуденності. Ці емоційноекспресивні відтінки, семантичні нашарування зумовлені соціально-історичними обставинами. У поета
такі антропоніми набувають експресивності, коли вони виконують роль метафоричних узагальнень (у
множинній формі): “Вставали Коперники і Джорджоне, Шевченко підводив могутнє чоло…” [3:61];
“Гей, нові Колумби й Магеллани, напнемо вітрила наших мрій!”[3:64].
Поетові завжди були властиві любов і повага до поетичної мови, до слова, висока елегантність,
культура, зокрема строга й звичайна грамотність вірша, естетична відповідальність за репутацію
свого”поетичного цеху”. Симоненко часто вдається до слів, які з стилістичного боку мають відтінок
небуденності, добірності. Особливої експресивності вони набувають тоді, коли стоять біля емоційних
епітетів:
Білі-білі конвалії милі,
Перли радості у траві [3:131].
Я – твій ровесник, пролісок надії,
Розтоптаний жорстокістю нікчем,
Я – син краси і голубої мрії,
Я – автор ненаписаних поем [3:143].
Церковнослов’янізми в міру своєї невживаності в загальній мові в творах поета є емоційно
насиченими.
Я воскрес, щоб із вами жити
Під шаленством весняних злив [3:42].
Хай сичать образи – все одно
Я проллюся крапелькою крові
На твоє священне знамено [3:96].
***
Творчій манері Василя Симоненка властиве специфічне поєднання різних за значенням та
експресивними нюансами лексем в одній строфі або навіть в одному рядку. Введення в контекст таких
слів дає змогу глибше розкрити всю складність психічного світу людини.
Хоч на щастя життя багате,
Але кожну людину ждуть
І печалі, і сум, і втрати,
І не можна їх обминуть [3:41].
...І я бажаю жить,
Відкрить на вікнах посірілі ставні,
З людьми сміятись, плакать і любить [3:181].
Іноді поет вдається до своєрідних протиставлень широких контекстів (строф), насичених полярними
за значенням лексемами:
Найогидніші очі порожні,
Найгрізніше мовчить гроза,
Найнікчемніші дурні вельможні,
Найпідліша брехлива сльоза,
Найпрекрасніша мати щаслива,
Найсолодші кохані вуста,
Найчистіша душа незрадлива,
Найскладніша людина проста [3:83].
Емоційна лексика в поетичному мовленні В.Симоненка відіграє надзвичайно важливу роль. Вона
служить і засобом передачі різних відтінків почуття, думки, ставлення до зображуваної дійсності.
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Vlasenko V.V. Emotional-expressive Vocabulary in Vasyl Symonenko’s Poetic Language.

This is an attempt to analyze the emotional-expressive vocabulary of V. Symonenko’s poetry, to present its main
semantic groups and language means used to express emotionality.
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СЛОВОТВОРУ СУЧАСНОГО АМЕРИКАНСЬКОГО ВАРІАНТУ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
У статті розглядаються шляхи поповнення словникового складу американського варіанту англійської
мови та розподіл неологізмів згідно з американською лексикологічною традицією.
Новими лексичними одиницями вважаються невідомі досі форми або незвичне використання
існуючих форм слів, які незареєстровані в загальних словниках. Неологізмом може бути слово (oatsy,
muso, respectify), словосполучення (sandwich generation, home parole, meat and potatoes) чи ідіоматичний
вираз (out of the loop, be out to lunch).
Згідно з американською лексикологічною традицією існує, шість основних етимологічних джерел
виникнення нових слів: словотворення (creating), запозичення (borrowing), комбінування (сombining),
скорочення (shortening), контамінація (blending) та функціональне зміщення (shifting).
1. Словотворення.
Деякі нові слова утворюються з неіснуючого мовного матеріалу (bong, keeno). Це джерело найменш
продуктивне з усіх шести, тому що більшість нових слів походить таким чи іншим чином зі слів або
морфем лексичного узусу.
Інший вид словотворення полягає у формуванні слова, звучання якого нагадує якийсь звук у природі:
moo (мукання корови). Такі слова називаються звуконаслідувальними, імітативними чи
ономатопоетичними (bleep, blimp, gobbledygook).
2. Запозичення.
Більш продуктивним джерелом нових слів є запозичення їх з інших мов. Велика частина загального
англійського словника складається зі слів, утворених з іншомовних елементів.
Прості запозичення з’являються в англійській мові іноді з мінімальними змінами у вимові,
необхідними для узгодження їх з англійськими звуковими моделями, а іноді з деякими змінами в
написанні. Починаючи ще з 1066 року, французька мова постачала найбільшу кількість запозичень і
залишається найбільш продуктивним джерелом також і в наш час (brouhaha, discotheque, lettrist, marché,
légal, frisće, pêcher). Французька мова, однак, також запозичує слова з англійської мови і іноді ці
запозичення знов повертаються до англійської мови, об’єднуючи в собі риси з обох мов: les shorts.
Німецька мова була джерелом запозичень під час другої світової війни. Більшість цих слів належали
до військової тематики: blitzkrieg, Festung Europa, flak; іноді ці слова трохи змінювалися в написанні,
наближаючись до англійських норм: flack.
З іспанської мови було запозичено небагато слів, в основному американсько-іспанського походження,
які стосуються політики, музики та наркотиків: Fidelismo, mambo, (el)-primo, rubia (de la costa). З
португальської (також американського різновиду) запозичені bossa nova, lambada. Російські запозичення
– політичні та технічні: perestroika, glasnost, Tass; sputnik, lunnik. Існує мала кількість запозичень з інших
мов: африкаанс apartheid, арабської intifada(h), сучасної єврейської мови Israeli, кікую Mau Mau,
норвезької rumptaske, пенджабі bhangra, шведської jul otta.
Адаптовані запозичення. У деяких запозиченнях не тільки відбувається пристосування у вимові чи
написанні (фонологічні чи орфоепічні зміни), але й змінюються значущі частини їх форм (морфологічні
зміни) з метою наближення до моделей англійської мови. Іншомовне закінчення може бути відкинуте,
як, наприклад в dol від латинського dolor; у випадку зі словами Lettrisme та Fidelismo французьке
закінчення -isme та іспанське -ismo були замінені відповідним англійським закінченням -ism. У словах
spelunker, cybernetics, ataractic, ataraxic та emporiatrics граматичні закінчення латинського слова spelunca
та грецьких kybernetes, ataraktos, ataraxia та emporos були замінені суфіксами -er, -ics, -ic та -iatrics.
Слово rhochrematics складається з двох грецьких коренів rho- та chremat- та суфікса -ics.
З часів Ренесансу такі запозичення дуже широко використовуються у мові. Велика кількість грецьких
та латинських коренів вже, фактично, являєть собою морфеми англійської мови та використовується для
формування складних слів та дериватів з афіксами. В наш час англійська мова звертається до класичних
джерел для запозичення коренів, коли необхідно створити новий термін, особливо в медицині чи техніці.
Кальки. Замість того, щоб запозичити форму іншомовних слів, англійська мова іноді запозичує їх
значення, перекладаючи іншомовний зміст вже існуючими словами. Такі запозичення, які називаються
кальками, можуть існувати паралельно з відповідними простими запозиченнями, які вони перекладають.
Прикладами є французькі слова: animator, basket, fourth force та new cuisine (поряд з nouvelle cuisine);
німецькі: Fortress Europe (поряд з Festung Europa) та guestworker (для якого також існує пряме
запозичення Gastarbeiter); іспанське: blonde from the cost (поряд з rubia de la costa); та китайське: barefoot
doctor.
© Кобзар С.К., 1999
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3. Комбінування.
Набагато продуктивнішим джерелом нових слів є комбінування існуючих слів чи частин слова
(морфем) у нову форму. Такі комбінації бувають двох типів: складні слова та деривати (похідні слова).
Різниця між ними у тому, що в складних словах комбінуються основи, тоді як у дериватах комбінуються
основа та афікс/афікси.
Афікси іноді використовуються як самостійні слова, наприклад, ism та ology. З іншого боку,
самостійні слова можуть використовуватись подібно до афіксів та іноді перетворюватися на афікси.
Прикладом є слово like, яке у словах типу businesslike, boguslike стає суфіксом. Інший приклад:
anthrop(o)-, морфема, яка комбінується з основою в anthropogenesis та з суфіксом в anthropoid, але не
використовується окремо як слово.
Афіксація. Префікси. Традиційні префікси широко представлені в неологізмах англійської мови.
Серед них: anti-, be-, contro-, de-, exo-, extra-, hydro-, inter-, mini-, out-, thermo-, ultra-, un- та інші.
Нові префікси чи новий зміст старих також розвиваються, збільшуючи список традиційних префіксів.
Наприклад, aer(o)- – це форма, що походить від air та комбінується з іншими частинами слова, такими,
як aerate та aerobic. Проте, завдяки асоціації з aeronautics та британським aeroplane, aer(o)- набув
значення належності до авіації у словах aeropause та aeropolitics.
Micro- має свій звичайний зміст "маленький", але додатково розвинулося й нове значення у слові
microcook -- "готувати їжу у мікрохвильовій печі".
Суфікси. Суфікси більш численні, ніж префікси. До традиційних суфіксів, чи комбінацій суфіксів, які
використовуються для утворення нових слів, належать: -able, -ac, -aceous, -age, -aire, -ate, -ation, -cide,
-dom, -ectomy, -ed, -ee, -eer, -eering; надзвичайно продуктивні: -er, -(e)ry, -ese, -esque, -ette, -eur, -euse, -ey,
-fication, -fy, -graphy, -ian, -iatrics, -ic, -ical, -ics; суфікси, за допомогою яких утворюються іменники: -ie
чи -y, -in, -ing, -ion, -ish, дуже популярний -ism (із псевдо-іспанським варіантом -ismo), -ist, -ite, -ity, -wise
та інші; суфікс, що утворює прикметники, -y.
Деякі суфікси розміщуються незвично, особливо у конвертуванні фразових дієслів типу lust after чи
speed up. У слові lustable-after (поряд з lust-afterable) суфікс -able розташований не в кінці, а в середині
слова. У speeder-upper та великій кількості подібних форм суфікс -er редуплікується.
Деривати іноді мають зв’язуючі голосні чи приголосні, які додаються до основи слова перед афіксом
для полегшення вимови чи за асоціацією з існуючими словами. Так, складний суфікс -arianism у слові
communitarianism переносить приголосний t з цього слова та інших типу Rotarianism у нову форму слова:
cosmotarianism.
Деякі нові суфікси, так само, як і деякі нові префікси, формуються в результаті словотвірної
контамінації (blending). Наприклад, breath та analyzer були контаміновані в слово Breathalyzer, а
закінчення -(a)lyzer набуло статусу суфікса в слові eye(a)lyzer. Узуальні слова secretariat та proletariat є
джерелом суфіксу -ariat у словах infantariat та salariat. Подібно до цього скорочення inflation призвело до
створення нової суфіксальної форми -flation у gradeflation, oilflation, taxflation, яка також існує як основа
в un-flation, альтернативі до існуючого deflation. Іншим суфіксом, створеним шляхом розщеплення слова,
є -holic від alcoholic; в 1960-х роках з’явилося слово workaholic, пізніше – chocoholic, clothesaholic,
milkaholic та інші.
Нові суфікси ще час від часу запозичуються з класичних мов, наприклад, -tron з грецької для
утворення назв для приладів та обладнання (пор. закінчення в слові electron).
На межі між суфіксом та компонентом складного слова знаходиться морфема happy, яка звичайно
відокремлюється від основи дефісом, а іноді пишеться окремо: headline-happy, flak happy. Проте значення
цієї морфеми відрізняється від значення автономного слова happy. Суфіксоїд happy має у своїй
семантичній структурі семи розгубленості та дезорієнтованості (battle-happy) та ейфорії від влади
(trigger-happy, power- happy). Обидва значення негативні, тоді як узуальне слово happy звичайно має
позитивний зміст. Прототипом суфіксального використання було, можливо, слово slaphappy, яке з 1930-х
років вже мало в собі зародки обох значень, особливо "punch-drunk" та "irresponsibly zany". Цей суфікс
поширився у використанні під час другої світової війни.
Словосполучення. Складні слова (композити), результат об’єднання двох чи більше основ, є найбільш
численним типом комбінування.
Біля 90% нових складних слів – іменники. Прикметники та дієслова складають менше ніж 10
відсотків, а інші частини мови - ще менше. Декілька факторів впливають на кількісну перевагу іменників
над іншими частинами мови. Існує більше нових речей, які ми маємо називати, ніж нових дій чи якостей.
Ми рідко зустрічаємо нові дії чи характеристики, але часто відкриваємо чи створюємо нові предмети.
Також англійська мова надає перевагу вкладанню семантичної інформації в іменники та використанню з
ними дієслів типу have, take та do. Слово dine вживається рідше, ніж have dinner, rest не так часто, як take
a rest, research не так часто, як do research. Крім того, в англійській мові легко використовувати іменник
для означення іншого іменника, тому прикметники стають менш необхідними.
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Складні слова в основному складаються з двох (іноді більше) слів, об’єднаних в одну лексичну
одиницю. Вони звичайно пишуться окремо (architectural barrier), трохи рідше разом (blacktop) чи через
дефіс (user-friendly). Існує, крім того, багато варіантів: toyboy чи toy-boy; spaceship чи space ship;
tinseltown, tinsel-town чи tinsel town.
а) Складні слова з компонентом-суфіксоїдом. Складні слова іноді формуються згідно моделі "основа
+ суфіксоїд". Під час другої світової війни військові сили Сполучених Штатів розміщувалися в різних
місцевостях по всьому світу, тому форми типу Aleutian-based, Italy-based, Marianas-based були часто
вживані. Звичайні іменники також часто використовувались як перший елемент до -based складних слів:
carrier-based, homebased, shore-based. У наш час ця модель менш плідна, ніж у 1940-х, але ще іноді
з’являються нові форми: reality-based.
Серед інших поширених суфіксоїдів слід назвати: -bashing (fag-bashing, granny-bashing); -burger
(nutburger), -buster (atom-buster, crime-buster, ghost-buster, trust-buster), circuit (Borscht-circuit, subwaycircuit), curtain (bamboo-curtain, iron curtain), -hop (bed-hop, city-hop, job-hop), -intensive (earningsintensive, time-intensive), look (bare look), -speak (businesspeak, computerspeak), та багато інших.
б) Складні слова з компонентом-префіксоїдом. Деякі слова використовуються як префіксоїди до
других елементів складних слів. Bamboo вживалося у значенні "native" по відношенню до філіппінців у
bamboo English, bamboo government; пізніше bamboo English вживалося тільки для визначення
регіонального варіанту англійської мови, на який вплинули японська та корейська. Big має подібне
префіксальне використання в: big banking, big labor, big money та big oil. Golden у golden handshake,
golden parachute та у багатьох інших комбінаціях, пов’язаних з фінансовою тематикою).
в) Класичні складні слова. У своїй ранній історії англійська мова запозичила дуже багато складних
слів з латинської та грецької мов. У сучасній мові адаптується багато класичних складних слів, а також
класичних моделей для їх утворення. В англійській мові утворення складного слова, в основному,
здійснюється шляхом юкстапозиції (airhead, landsailing, faxbox). У грецькій мові складні слова належать
до морфологічного типу, тобто, основи з’єднуються за допомогою зв’ язуючого голосного: aut + o +
nomia = autonomia, яке запозичене як autonomy.
Під час утворення нових складних слів в англійській мові з використанням морфем з класичних мов
комбінування їх відбувається більш чи менш відповідно до класичної моделі: chemosphere та
magnetosphere (пор. зі сполученнями chemical sphere та magnetic sphere).
г) Складні слова з компонентами-літерами та цифрами. Деякі складні слова складаються з іменника та
однієї чи більше літер абетки. Літери замінюють слова, наприклад, A в A-bomb замінює слово atom.
Перевагу таким складним словам надає військова лексика, але вони також використовуються в інших
мовних сферах як певні евфемістичні замінники: Q-fever замість query, тому що існують сумніви щодо
природи захворювання; F-word та багато гумористичних модифікацій цієї моделі.
Деякі складні слова утворюються з комбінацій літер та цифр (V-I – "німецька бомба"), іноді тільки з
чисел (1080 – "отрута для щурів"), іноді літери та числа об’єднуються зі звичайним словом (vitamin
B).Частини таких слів можуть бути значущими, як в 1947N – назві комети, чотирнадцятої (звідси "N"),
відкритої у 1947 році. Або вони можуть бути з обумовленої системи класифікації, подібно 4F –
"визнаний нездатним до військової служби".
д) Фонетично-модельовані складні слова. До складних слів цього типу належать: слова з повтором
основи (bleep bleep, lurgy lurgy, short shorts,zero-zero); слова з римованою основою (brain drain, fuddieduddie, jet set, toyboy); слова, побудовані за принципом алітерації (baby bust, buzz bomb, death dust, doubledigit, hidden hunger, sky scout та інші); слова з асонансом (співзвучністю) голосних (brass hat, eager
beaver, hit list, hot rod, whirlybird).
Деякі складні слова комбінують алітерацію та асонанс: fanny flask, sword and sorcery, winkie-wiggling;
алітерацію та консонанс (повторення приголосного після голосного): Tinsel-town, war-weary.
4. Скорочення.
Нові слова можуть бути утворені у результаті випущення певної частини існуючого слова.
Усічення. Найпростіша форма скорочення – це усічення словосполучення на межі між його
основними частинами. Так у DNA fingerprinting відкидається перший елемент у результаті аферезису:
fingerprinting; у billboard antenna відкидається другий елемент у результаті апокопи: billboard. Інші
приклади аферезису: (Big) Bang, (architectural) barrier, (gas) guzzler, (escalation) index, (ear) wire. Інші
приклади апокопи: department (store), disco (theque), double-digit (figure), main (course), micro (wave), nylon
(hose), platinum (record album), string (bikini), weekend (party). Зустрічається також комбінація обох цих
видів: (lysergic) acid (diethylamide).
а) Внутрішнє усічення. Численними є випадки, коли слова та словосполучення втрачають не весь
основний компонент початкової форми, а тільки його частину. Так, parachutist було утворено від
parachute+ -ist, які є його основними елементами. В chutist відокремилась тільки частина першого
елементу. Відокремлення відбулося на морфемному рівні, тому що parachute складається з para + chute.
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Інші приклади такого внутрішнього відокремлення: biopic від bio(graphical) pic(ture), computeracy від
computer (liter)acy, stepping від step (danc)ing.
б) Морфемотвірне усічення. В деяких випадках усічення відбувається не на морфемній межі, а в тому
місці, яке не належить ні до однієї з частин структури слова. Завдяки такому відокремленню
утворюються нові морфеми. Наприклад, condominium має структуру con + domin-ium; його скорочення
до condo сталося не на морфологічній межі, і тому утворилася нова морфема.
Інші приклади: amtrac чи amphtrack від am(ph(ibious)trac(tor), Amvets від Am(erican) Vet(eran)s, avgas
від av(iation) gas(oline), cyborg від cyb(ernetic) org(anism).
Абревіація.
Серед слів, утворених шляхом абревіації, слід розрізняти прості абревіатури, наприклад: A-B-C, BW,
DDT, dh, DPH, EAM, FFI, IBM, LCM, MTB, OCD, PET, PW, RV, SST, TV, UNO, VIP, WLB та акроніми,
слова, які утворюються від початкових літер слів словосполучення, подібно до абревіатури, але
вимовляються згідно з нормами англійської орфографії. Прикладом може слугувати scuba – self-contained
underwater breathing apparatus. Деякі форми бувають як абревіатурами, так і акронімами: наприклад,
ROK вимовляється are-oh-kay, коли воно означає "Republic of Korea", але як слово rock , коли
використовується для назви солдата корейської армії.
Багато акронімів є омонімами існуючих слів. Часто акроніми утворюють заради гри слів. Так ZIP від
ZIP Code означає "Zone Improvement Plan", але нема сумніву в тому, що це слово було вибране заради
семи прискорення (числовий поштовий код (індекс) прискорює поштову доставку).
Замість початкової літери іноді використовуються декілька літер, чи навіть цілий склад. Так у CREEP
– "Committee for the Re-Election of the President", склад Re входить до структури акроніма. У слові FinCreep – "Financial Committee to Re-Elect the President" – перші три літери взяті з першого компонента
словосполучення.
Зворотний словотвір. Це процес скорочення слова в результаті випущення того, що є чи вважається
афіксом чи іншою складовою морфемою. Дієслово zip –"to open or close with a zipper" було утворено при
випущенні закінчення -er в слові zipper (спочатку торгової назви прискорювача ковзання).
Процес зворотного словотвору часто включає в себе метаналіз – переосмислення структури слова.
Так від словосполучення shotgun marriage було утворене дієслово в результаті випущення кінцевого
-age. Слово було, таким чином, переосмислене з shotgun + marriage на shotgun marry + -age.
Іноді зворотний словотвір випускає префікс, як у ruly English з unruly, чи замінює цілі слова, як у
дієслові jump-shoot у баскетболі від іменника jump-shot. Але більшість зворотних формувань випускає
суфікси, і тому відбувається процес "де-суфіксації". Серед прикладів випущення суфіксів:
-ed: brown off, chicken-fry, custom-make;
-er чи -or: baby sit, book-keep, housepaint;
-ing: air condition, brainstorm, breast feed, breath-test, Christmas-shop, double-park, soft-land, touch
dance, window-shop;
-ion: air-evacuate, automate, mass-produce.
5. Словотвірна контамінація.
Процес одночасного комбінування та скорочення називається словотвірною контамінацією.
Контаміноване слово формується об’єднанням двох чи більше форм з випущенням хоча б частини однієї
з них. Цей простий процес має багато варіантів, деякі з них досить складні.
Контамінація зі скороченим першим елементом. Перший елемент може мати скорочене закінчення:
adenovirus < aden(oid) + o + virus; aeroneer < aeron(aut) + -eer; Binac < bin(ary) + -ac.
Словотвірна контамінація може спонукатися збігом звуків, звичайно у місці, де елементи
з’єднуються: gasunder < gasu(mp) + under; niacin < ni(cotinic) aci(d) + -in; robomb < rob(ot) + bomb; smist
< sm(oke) + mist; videot < vide(o) + idiot.
Збіг звуків може мати місце на початку чи в кінці елементів: droodle < dr(aw) + doodle; filipin <
filipin(o) + -in.
Багато каламбурів, основаних на Watergate, належать до загального типу: Waterbugger < Water(gate)
+ waterbug + bugg(ing) + -er + bugger; Waterfallout < Water(gate) + waterfall + fall-out.
Комп’ютерний термін bit звичайно вважається скороченням за походженням, проте він базується на
грі слів з іменником, який означає "маленький шматочок", і тому є прикладом контамінації:bit < b(inary
dig)it.
Контамінація із скороченим другим елементом. Як відображення в дзеркалі моделі, наведеної вище
(скорочення кінця першого елементу), початок останнього елементу теж може бути скороченим:
airbrasive < air + (a)brasive; beefcake < beef + (cheese)cake; bookvertising < book + (ad)vertising; hot war <
hot + (cold) war; moonquake < moon + (earth)quake; xericscaping < xeric + (land)scaping.
Контамінації можуть також виникати внаслідок збігу звуків. Це звичайно кінцеві звуки першого
елементу та початкові звуки того, що лишилося від скороченного другого елементу:
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aerobat < aero + (ac)robat; autotel < auto + (h)otel; dramedy < drama + (co)medy; Nixonomics < Nixon +
(ec)onomics; trainasium < train + (gym)nasium.
Контамінація з обома скороченними елементами. Обидва елементи, що входять у контаміноване
слово, можуть бути скорочені; найбільш поширена модель – це скорочення кінця першого елементу та
початку другого: appestat < appe(tite) + (thermo)stat; buppie < b(lack) + (y)uppie; globeflation < glob(al) +
(in)flation; rockon < rock(et) + (ball)oon; smaze < sm(oke) + (h)aze; synchrotron < synchro(nize) +
(cyclo)tron.
Літери чи звуки, де скороченні елементи об’єднуються, можуть бути ідентичними і тому збігатися:
autel < aut(o) + (ho)tel; cafetorium < cafet(eria) + (audi)torium; infomercial < info(r)m(ation) +
(c)ommercial; orature < ora(l) + (lite)rature.
Більш складний приклад: Britcom < Brit(ish) com(edy) + (s)itcom.
Кінцеві частини двох чи більше елементів можуть бути скорочені: Alcan < Al(aska) + Can(ada);
telecon < tele(type) + con(versation).
Деякі контаміновані слова скорочують голосний першого слова, початковий приголосний другого та
укріплюють контамінацію збігом кінцевих звуків: Chunnel < Ch(a)nnel + (t)unnel; skort < sk(i)rt + (sh)ort.
6. Функціональне зміщення (shifting).
На додачу до комбінування, скорочення та контамінації, в англійській мові також відбуваються
процеси функціонального зміщення.
Функціональне зміщення форми. Простий шлях такого зміщення – змінити порядок слів на
зворотний, так як в boy toy (від toy boy), чи порядок літер, так як в yarg – назві сиру, що є зворотним
написанням прізвища сім’ї, що виробляє його: Gray.
Інший шлях – змінити звуки у слові, як голосний в goomer був змінений з gomer (можливо, під
впливом слів типу goon та goof ), чи початковий приголосний, як у Vatergatski, щоб зробити його схожим
на російське слово.
Функціональне зміщення стилістичної належності. Stomp з’явилося як діалектична вимова stamp, але
зараз це альтернативне слово в стандартному використанні. Коли воно стало частиною загального
лексикона, відбулося зміщення його стилістичної належності.
Функціональне зміщення граматичних категорій. Англійська мова дуже легко зміщує слово від
одного граматичного використання до іншого, особливо іменник до прикметника чи дієслова, та дієслова
до іменника. Не всі мови мають можливість так вільно змінювати частину мови, не використовуючи
афікси чи змінюючи його форму. А британська англійська легко створює дієслово to bath із іменника,
навіть якщо вже існує відповідне дієслово to bathe. Американська англійська робить те саме з to guest як
альтернативою сполучення to be a guest on a program.
Прикметники утворюються з функціонально зміщених прислівників (back-to-work), вигуків (yah-boo),
префіксів (mega-), дієслів (built-in, stand-up, turnaway), власних імен (Buck Rogers, Colombo, looney-tunes)
і особливо, звичайних іменників (acid, blue-collar, budget, flash, girly, key, lend-lease, OPEC, plastic, reality,
strawhat, Teflon).
Іменники утворюються з функціонально зміщених прикметників (audible, fast-food, lovely, separate),
підрядних речень (whodunit), вигуків (bebop, bleep), власних назв (Barney, corrigan, Marilyn Monroe,
murphy, Oskar) і особливо - дієслів (backup, blackout, call-up, cut, cutback, handoff, know-how, run-around,
sitdown, takeover).
Дієслова формуються з функціонально зміщених прикметників (fast-forward, out, short), вигуків (bonk)
та особливо іменників (air-cover, atombomb, blueprint, cap, clipper, clock, formula-diet, gun, index, jeep,
jump-pass, needle, ping-pong, pressure, RV, skyrocket, weekend). Перехідні дієслова утворюються з
неперехідних (burp, shop).
Вигуки можуть утворюватися з власних назв (Geronimo).
Зміщення значення (семантичний словотвір). Зміщення значення слова – явище дуже поширене.
Проте часто важко вирішити, коли використання слова для назви однієї речі більше, ніж для іншої, є
новим значенням, а коли воно є просто випадковим варіантом. Тому, коли ми говоримо про зміщення
значення, ми маємо на увазі зміну предмета, який позначається даним словом.
Слова звичайно змінюють своє значення з плином часу, тому що вони починають використовуватися
у нових обставинах. Наприклад, англійська мова запозичила ablation з латини у XVI столітті з
етимологічним змістом "removal, a carrying away" (від ab- – off, away та latum – carried). У XVII сторіччі
воно використовувалося у медицині у більш специфічному значенні "remission of a disease"; а у XVIII
столітті воно одержало інше значення "surgical removal". У XIX столітті воно розвинуло значення
геологічного терміну "the melting of glacial ice or the wearing away of a rock by water". В середині XX
століття воно набуло змісту "the melting of the outer surface (of a space capsule) by atmospheric friction".
Спеціалізація значення – загальний тип семантичного зміщення. Інші приклади: британське
використання frame для "a portable stand to assist the handicapped in walking, a walker", jiggle – "move in a
sexually suggestive way", streak – "run naked in public".
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Інші типи семантичного зміщення – узагальнення значення (blue print – "будь-який детальний план",
full-dress – "завершене у всіх деталях"); метафора (spin –"інтерпретація події для публічної презентації");
та метонімія (bamboo – "місцевий").
За даними американської лексикографії [1; 2; 3], неологізми поділяються на такі основні словотвірноетимологічні типи (з процентним відношенням до загальної кількості):
Комбінування
(Складні слова
(Суфікси
(Префікси

68
40)
20)
8)

Функціональне зміщення
(Семантичне
(Граматичне

17
11)
6)

Скорочення
Словотвірна контамінація
Запозичення
Словотворення
Інші типи

8
5
2
– нижче 5
– нижче 5

Всі укладачі словників неологізмів погоджуються, що більшість слів утворюються при комбінуванні
існуючих елементів в нові форми. Наступний найбільш продуктивний процес – функціональне зміщення
форми слова до нового використання, і третій – скорочення слів. Словотвірна контамінація та
запозичення – менш продуктивні процеси, а утворення нових слів із нового матеріалу – зовсім незначне
джерело для словника.
Оскільки англійський словник продовжує рости дивовижними темпами, більшість нових слів
утворюються з існуючих ресурсів. Процес утворення нових морфем відбувається дуже рідко.
Англійський словник, здається, слідує тому, що Отто Єсперсен назвав Принципом Ефективності
(лінгвістичною бритвою Оккама): зробити багато, використовуючи мало.
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В статье рассматриваются пути пополнения словарного состава американского варианта английского
языка и распределение неологизмов согласно американской лексикологической традиции.
Kobzar S. K. Main Trends of Word-formation in the Modern American Variant of English.
The article deals with the ways of replenishing the vocabulary of the American variant of English and
distribution of neologisms in accordance with the American lexicological tradition.
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МОТИВ ЗДОРОВ’Я В ТЕМАТИЦІ ПОЛІСЬКИХ НАРОДНИХ ПОРІВНЯНЬ
У статті міститься цікава інформація стосовно здоров’я та хвороб людини з позицій
компаративістики. Автор зафіксувала порівняння на ознаку стану здоров’я, а також пояснила їх
внутрішню семантику та причини виникнення..
Мабуть, найважливішим аспектом у житті людини є її власне здоров’я та здоров’я оточуючих.
Недарма при зустрічах та прощаннях бажали один одному: “Дай, Боже, тобі здоров’я!”; “Щоб ти
здоровий був!”. Кожен розумів, що благополуччя, щастя, душевна рівновага можливі лише тоді, коли є
здоровим і міцним тіло. Хвороби ж у всі часи й усіма народами вважалися карою божою; недугів
боялися, їх замолювали, для них вигадували “правдоподібні” історії виникнення та враження.
Отож не дивно, що увага до здоров’я знайшла своє найширше відображення в семантиці поліських
народних порівнянь.
Компаративно-семантичні групи “категорія здоров’я” структурують ідеографічні групи порівнянь,
що позначають різний стан здоров’я
людини: “здоровий, міцний”, “хворий, виснажений”,
“видужуючий”.
У групі порівнянь із загальним значенням “здоровий, міцний” компаративний модуль виражається
прикметниками здоровий, здоров, прездоровий, міцний, моцний; а також кволий, слабкий, слабий,
вжитими іронічно.
У порівняльній частині найчастіше використовуються властивості рослинного і тваринного світу,
природних явищ та об’єктів, металів та виробів із них. Зовсім не записано порівнянь з ознаками людини,
птахів, побутових предметів.
Найбільш численними є порівняння здорової, міцної людини з фізичними ознаками тварин. Для
компаративації вибираються великі та витривалі тварини: будьте здорові як сиві корови; здоровий як
слон (як бик, як бугай, як бичок, як лось, як ведмідь, як віл); крепкий як буйвол; моцний як кінь; хлопець як
конь стаєнний; дитина нівроку як гримак (де гримак, громак – очевидно, результат семантичної та
фонетичної /під упливом гримати, гриміти/ видозміни слова громак “баский кінь”, що пов’язується з
татар. аргамак “скаковий кінь” [1].
Ще на Поліссі здорову людину порівнюють із прудкою рибою: здоровий як риба, здоров’я як у риби і
як більш конкретне вираження дитя як линок. Порівняння такого плану зустрічаються в багатьох мовах і
дуже давні за походженням. Людина взяла за об’єкт порівняння те, що її оточувало повсякденно
(рибальство) і зірко підмітила жвавість та гарний, здоровий вигляд риби. Аналізуючи цей фразеологізм у
різних слов’янських мовах, М.І.Толстой помітив, що його корені слов’янського походження і до того ж
досить архаїчні, про це нам нагадує символіка риби в народному фольклорі, де рибина виступає “як
втілення чистоти і жвавості /”хитрості”/, тобто тілесного і духовного здоров’я [2; 398].
Часто здорову людину порівнюють з фізичними ознаками рослин. В основу компаративного звороту
здоровий як хрін покладено уявлення про антисептичну, очищувальну дію хрону. У давні часи українці
їли хрін з буряковим квасом у жилавий понеділок (понеділок першого тижня Великого посту), щоб
“закрементуватися”, тобто зміцнитися на весь піст [3; 304-305]. Крім того, у хроні ніколи не водиться
черва (порівняй усолодився як черв’як у хроні “погано ведеться, невдача”), хрін довго не гниє, не в’яне.
Порівняння прездоровий як дубовий пеньок, кволий як осиковий пень, здоровий як дуб, сильний як
дубок, міцний як бук (як горіх) мотивовані міцністю та довговічністю деревини. Твердістю шкаралупи,
певними зусиллями при розколюванні зумовлено витворення компаративних фразеологізмів крепкий
(здоров) як горіх (оріх), де предмет позначає плід ліщини та волоського горіха. Ці порівняння свідчать,
що їх творці та носії проживали у лісовій зоні, а не в степовій, і ці компаративеми є питомими для
поліської місцевості.
Порівняння тугенький як боровик, здоровий як рижок умотивовані тим, що на дотик молоді гриби
міцні, пружні, тугі.
На ознаку міцного здоров’я вказують компаративні фразеологізми, де ознаки суб’єкта порівнюються
з властивостями металу (як з міді вилитий; як із заліза зроблений; як з бронзи крепкий) та виробів з нього
(хлопець як гвоздь; крепкий як обценьки; крепкий як буздиган (де буздиган виводиться із турец. Bazdogan
“залізна булава, дрючок, палиця” [1]; а також порівняння типу здоровий як камінь, здоровий як бут (де
© Доброльожа Г.М., 1999
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бут “будівельний камінь для фундаменту і доріг”); міцний як дорога, в яких семантика досить прозора і
не вимагає додаткових пояснень.
Люди здавна підмітили цілющі властивості води: “…Як для лєчєнія треба вода, до пудийді до повного
вєдра з водою і скажі: “Добрий вєчор, колодєц Даніло, а вода Уляна, од Бога пріслана. Нє бєру я нє
мєдовє, нє бєру я нє віновє, тойко я бєру помочне для (ім’я), шоб Господь йому помоч дав” [4;68]. Віра в
силу води відбита у порівнянні здоровий як вода.
Про здорового, сильного чоловіка на Поліссі скажуть і так: здоровий як мудь (де мудь “груба,
неотесана людина”; мудо “ядро у самця” (5), пор.: “Государство вести – не мудями трясти” [6, 446].
Очевидно в цій компаративемі відбилося архаїчне значення чоловічої статевої сили.
Про сильного в продукуючому плані чоловіка зафіксовано такий фразеологізм: сильний як гній після
дощу, тобто “дуже родючий, плодючий”.
Компаративема молодиця як грім також позначає міцне здоров’я. Порівняння, де порівнювана частина
виражена іменником і відсутня чітко висловлена ознака, значно розширюють семантичне поле цієї
компаративеми. Наприклад, вислів молодиця як грім має такі значення: “міцна, сильна жінка”; “здорова
жінка”; “жінка високого зросту і міцної тілобудови”; “сердита, сварлива жінка”.
До компаративних фразеологізмів на ознаку здоров’я додамо групу порівнянь, які позначають рум’яну
людину, що також вказує на добре самопочуття.
Рум’яна, червонощока людина найчастіше порівнюється з рослиною червоного та рожевого кольорів:
червоний як перець (як пуричка, як калина, як калина в лузі); почервонів як троянда (як рожа, як помідор
на сонці); личко червоне як панська рожа; личко рум’яне як яблуко (як яблучко); довгообраза як червоні
яблука; дівчина як яблуко наливне у Спасівку; молодичка як ягідка лугова, рум’яна як ягідка.
Так само рум’янець порівнюється з кольором пашіння та іскріння вогню: червоний як жар; скраснів
як іскра.
Часто червонощоку людину порівнюють з підсмаженою шкіркою хлібної випічки: рум’яний як
бублик; червоний як рожок (де рожок “пряник, рогалик”). Сюди додамо також архаїчний фразеологізм
як кров з молоком.
Зовсім протилежну семантику мають порівняння, які об’єднані контрарним значенням “хворий,
виснажений”.
Зрозуміло, що недужа людина, на противагу здоровій, виглядає худою, блідою, млявою, і саме ці
ознаки нездоров’я
покладені в основу порівняння. Компаративний модуль виражений такими
лексемами:блідий, білий, побілів, збілів, зблід, пополотнів, зелений, позеленів, жовтий, чорний, зчорнів,
страшний, гарячий, палає, (з носа) пливе, ригає, (кров) тече, стукає (серце), клекоче, грає, гуде (голова),
пече, ниє, занедужав, в’яне, сохне, чахне, тане, станув, ухватило, мне, здох, гине, вишептався.
Семантичне опрацювання модуля худий, виснажений, блідий передбачає аналіз основи порівняння,
що виражає різнi стадії та відтінки недуги і всебічно характеризує хворого, звичайно, якщо порівняльна
частина сполучається зі словами, які виражають різні основи порівняння (напр.: чорний як смерть,
жовтий як смерть, білий як смерть, худий як смерть, страшний як смерть, виглядає як смерть).
Серед численної групи компаративем із семантикою “худий, виснажений” невелику кількість
складають порівняння з пораненою, нездоровою чи худою твариною: кров як з кабана ллє (як з бичка
юшить); серце щемить і скиглить як цуценя в темній коморі; ригає як собака (“сильно кашляє”); здох
як пес. У порівнянні виглядає (здоровий) як циганова коняка маємо антифразу, тобто значення,
протилежне буквальному, що підкреслюється експресивним іменником коняка.
Важкий стан хворої людини відбито у компаративемах гине як риба без води та вишептався як рак у
торбі.
Значно частіше як порівняльний компонент виступають зовнішні та внутрішні властивості рослин чи
грибів. Вибір предмета порівняння обумовлений кольором рослини (зелений як глисник (де глисник у
поліських говорах “пижмо звичайне”, тичинки пижма здавна використовувалися як глистогінний засіб);
зелений як рута, жовтий як огірок (як листя, як солома); позеленів як рута; бліда та жовта наче
зов’яла квітка; лице як зелепуха; блєдний як поганка; змарнів як полова; краса зів’яла як трава), а також
зовнішнім виглядом та фізичним станом (сохне як билиночка; чахне як стебло в посуху; в’яне як цвіт на
сонці; вичавлений як лимон; як вижатий лимон; трухлявий як гриб).
З тремтінням осики порівнювали хвору на пропасницю людину: тремтить як осичина (як осиковий
лист). В народній медицині саме дерево осики було помічним при лихоманці: відривали поділ сорочки
хворої людини, прив’язували його до осики й просили дерево забрати хворобу, бо “осиці в самий раз
трястися” [7; 282].
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Часто в основі порівняння лежать властивості тканин та виробів з них. Тут спостерігається мотивація
за кольором: білий як перкаль; побілів як полотно; біленький як нитка; як сорочка пополотнів.
Внутрішню логіко-компаративну валентність зустрічаємо в порівняннях з фізичними властивостями
воску і похідних продуктів: жовтий як свічка (як віск, як вощина); блідий як віск; тане як віск (як
свічка); станув як віск на сонці; худий як свічечка. У народному фольклорі свічка часто виступає як
передвісниця смерті, напр.: “…Як мене родила, сім разів замирала, восковая свіча в головках палала”.
Тут мова йде не про свічку як джерело світла, а про свічку-громовицю [8; 5].
Звукові асоціації спричинили виникнення компаративем в грудях як гармошка грає; всередині
клекотить як борщ у горщику та в грудях клекоче як у пеклі, де використано міфологічні уявлення про
пекло, в якому чорти варять у величезних казанах смолу для грішників і де стоїть постійний шум, гамір,
стогін.
Мотивом виникнення частини компаративем на ознаку хворості стали різноманітні уявлення,
пов’язані зі смертю, потойбічним життям, покійниками. В народній уяві смерть – це кістлява, висока
жінка, переважно з косою в руках, дуже страшна зовні. Страх перед неминучою (в майбутньому) смертю
та її міфологічне зображення спостерігаємо в порівняннях чорний (білий, блідий, жовтий, страшний,
худий) як смерть; виглядає як козяча смерть.
У порівнянні страшний як мара використано образ злого духа темряви, хвороби, смерті. “Ворогами
життя і здоров’я як людини, так і тварин є духи пітьми, які під різними найменуваннями живуть по
темних і брудних місцинах: в яругах, болотах, у лісах, під землею, під піччю та в інших місцях й звідси,
за тих чи інших сприятливих обставин, проникають у тіло людини, мучать і терзають її, і врешті-решт
доводять до смерті [3; 211].
Не краще виглядає людина, про яку кажуть: блідий як труп; білий як покійник; як з гробу встав; як з
хреста знятий; як три (сім) днів хліба не їв.
У компаративемі ходить як тінь простежується семантика “хворий, млявий, виснажений”. За
віруваннями багатьох слов’янських народів, саме в тіні міститься душа людини [9; 414].
Не обминув народ влучною характеристикою нездорового стану і ті порівняльні компоненти, що
називають певні хвороби: страшний як трясця (як трастя, як трястя, як трастє), палає як у
пропасниці. Використавши ознаки такої неприємної хвороби, як пронос, про хвору на нежить людину
говорять: з носа пливе як з лихої сраки. Порівняння з чумою та холерою (виглядає як холера; страшний
як холєра (як чума, як чума бендерська, як джума) з’явилися в ті давні часи, коли лютували епідемії.
Холеру та чуму уявляли простоволосою жінкою з косою, що блукає містами й селами в самій сорочці.
Вона постійно плаче, і там, де почують її виття, неминуче починається мор. “Ходить це страховисько
селами і косить людей і тварин, особливо там, де цураються давніх традицій” [10; 517].
Окремо виділимо порівняння з семантикою “полегшання, одужання”.
З найдавніших часів наші пращури уміли давати раду різним недугам і нездужанням. Вони завжди
вірили, що поряд знаходиться стороння сила, здатна допомогти, якщо до неї звернути свій погляд і слово.
З найважчими болячками зверталися до знахарів-ворожбитів, які вміли дуже багато. Перед їхніми
знаннями та уміннями відступали такі хвороби, яким лікарі ще й зараз не можуть дати раду. Отож віру
людей у помічну силу знахарських рук бачимо у порівняннях легко як рукою зняло; як руками одняло; як
бабка пошептала; як сім баб пошептало.
Семантика полегкості простежується і в таких фразеологізмах: наче гора з плечей звалилася; зійшло як
камінь з серця; як на світ народився.
Спостереження за хворими тваринами, які швидко видужують, відбито у компаративемах: заживе як
на собаці; присохне як на собаці (як на цуценяті); живучий як кіт (як собака, як змія).
У якості порівняльного компонента виступає також і фітономінативна рослина – верба, як дерево, що
легко і швидко приживається: живучий як верба.
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Добролежа Г.М. Мотив здоровья в тематике полесских народных сравнений.
Статья содержит интересную информацию относительно здоровья и болезней человека с позиций
компаративистики. Автор зафиксировала сравнения, обозначающие состояние здоровья, а также
объяснила их внутреннюю семантику и причины возникновения.
Dobrolyozha H.M. The Motive of Health in the Themes of Polessian Folk Similes.
The article contains an interesting information about human health and diseases from the comparativistics
point of view. The authoress registered similes which meant state of health or unhealth, and also explained
their inner semantics and reasons of their origin.
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ЕТНОЛІНГВІСТИЧНЕ ПРОЧИТАННЯ НАЗВ ВЕСІЛЬНОГО ДЕРЕВЦЯ (НА МАТЕРАІЛІ
УКРАЇНСЬКИХ СХІДНОСЛОБОЖАНСЬКИХ ГОВІРОК)
Статтю присвячено комплексному аналізові найменувань весільного деревця в українських
східнослобожанських говірках. Здійснено спробу установити принципи й моделі культурної мотивації,
закладеної в основу номінації ритуально важливого атрибута.
Народне весілля – один із яскравих зразків синкретизму слова та дії, реалій і символів, лексики й
поетики. Тому обрядову мову доцільно досліджувати різноаспектно, із застосуванням як філологічних,
так і етнографічних методів, характерних для етнолінгвістики – наукової галузі, що ставить і вирішує
проблеми мови й етносу, мови й культури, мови й народного менталітету, мови й міфології [1: 399].
Серед усіх весільних найменувань зв’язок “мова – культура” найрельєфніше проступає в назвах
атрибутів, більшість із яких має давню історію й пов’язана з язичницькими уявленнями слов’ян
[2 – 7]. За нашими спостереженнями, для лексики, що відтворює аксесуарно-обстановочний шар
весільної драми, в цілому характерна декоративна ідеалізація – піднесеність над повсякденною дійсністю
в уявлюваний світ кращого.
Прикрашене деревце – обов’язковий атрибут слов’янських сімейно-шлюбних обрядів. Метою нашої
розвідки є комплексний аналіз назв весільного деревця у східнослобожанських говірках. Фактичним
матеріалом статті послужили давніші реґіональні етнографічні записи, що містять відомості про
весільний обряд, а також власні записи, зроблені під час тематичного обстеження українських говірок
Луганщини у 1993-1997 рр. (список населених пунктів див.: [8: 87-88]).
Матеріал показує, що у східнослобожанському весіллі функціонують два деревця – молодого й
молодої, і кожне з них є ритуально вагомим. Однозначно окреслити символіку цих реалій і встановити
мотиваційні ланцюжки в їх назвотворенні важко, оскільки майже в кожному населеному пункті існують
свої традиції та звичаї, з ними пов’язані. Але, незважаючи на відмінності, можна виділити й деякі
закономірності у виготовленні й обрядовому використанні атрибутів, у способах їх номінації.
Весільне деревце у вигляді прикрашеної гілки дерева, що виготовляють у молодого, позначене в
говірках номенами: |(г)и(ие,’і)л(¢)|це(а), веи|с¢іл¢не г’іл¢|це, |г’ілка, ~ ў|р¢ажеина, |г’ілоч’ка, |сосна, |йолка,
|
йолоч’ка, деиреиў|це, ~ ў|р¢ажеине, |р¢ізска, р¢і|зок, |р¢ізоч’ка, р¢ас|не, с¢в’а|ч’она веир|ба, с|торожш,
сторо|жок, теиреи|мок, ро|гач’, м’еч’, |ф’ікус; його різновид у вигляді окремих прикрашених гілочок (що,
очевидно, з’явився для зручності обрядового використання) має назви: л¢іс, палиеч’|ки с |к’істом (див.
карту). Давнє джерело [9] фіксує такі його назви: гильце [91, 106, 127, 623, 631, 745, 840, 842], рясне
[218], сторожъ [13], теремокъ [963].
Весільне деревце молодої позначають лексеми: деиреиў|це (п. 20), |г’ілка (п. 48), |г’ілоч’ка (п. 84),
|
ка лина (п. 34), |р¢ізска (п. 1, 2, 14), к|в’ітка (п. 46); трансформований атрибут молодої у вигляді окремих
гілочок із прикрасами має назви: р¢ізс|ки (п. 8, 9, 13, 17, 20, 51, 55, 57, 63), |р¢ізоч’ки (п. 55), |дубпч’иеки (п.
1), пал|ки на|р¢ажеин¢і (п. 25), кв’іточ’|ки на палиеч’|ках (п. 25), вуточ’|ки на палиеч’|ках
(п. 6), палиеч’|ки з жаўр¢іноч’ками (п. 15), палиеч’|ки з ву|т¢атками (п. 15, 52), ву|т¢ата (п. 11, 12, 51),
ву|т¢атка (п. 5), вутеи|н¢ата (п. 12, 17).
Спільні чи структурно близькі з наведеними лексемами відзначено в інших діалектах. Так, широкий
східнослов’янський контекст мають назви весільного деревця: йолка [10: 426, 569; 11: 229;
12: 12], (г)ільце [13], квітка [11: 229; 14: 464; 15: 105; 16: 104; 17: 87], теремок [12: 12; 18: 63]; рідше
фіксують найменування: деревце [10: 313, 317; 18: 63; 19: 57; 20: 103], різка [10: 255; 14: 464; 18: 63],
сосонка [18: 63] – у південно-західних діалектах, калинка [12: 12] – у російських. Наявність у
болгарських говірках назв цього атрибута кумово дърво, ела, дъб [id.], у польських – rόzga [id.], а в
чеських – rosolka [id.; 21: 189] дозволяє кваліфікувати утворення деиреиў|це, |йолка (і варіанти), |дупч’иеки,
р¢ас|не як спільнослов’янські (про гомогенність похідних від рос- (← rъs) та р¢ас- (← ręs) див.: [21: 178179]). Спільну з л¢іс природу мають лексичні одиниці роща, сад, бор, засвідчені в російській і
болгарській діалектних мовах [12: 12].
Досить часта фіксація лексеми |г’ілка (й подібних) дає підстави для висновку про те, що
найпоширеніша в реґіоні (і, очевидно, найдавніша) спеціальна назва атрибута молодого з численними
фонетико-акцентуаційними модифікаціями походить саме від неї (такої ж точки зору дотримуються
автори ЕСУМу [22 ⁄ I: 514]). Відзначимо, що О.В.Гура українські назви гільце, вільце, ільце (з
протетичними приголосними або без них) пов’язує з *jedl ‘ялина’ [13: 199] або ж бачить у них результат
контамінації рядів лексем із коренями ел(ь)-, гіль-, а, можливо, й ви- [12: 13]. Білоруські етимологи
[23 ⁄ II: 140-141] виводять вільце ‘тс.’ із *vidlo й припускають можливість його походження з гільце.
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П.Ф.Романюк розцінює зв’язок вільце з *vidlo як більш пріоритетний [24: 69]. На наш погляд, лексема
(г’)іл¢|це може бути генетично зумовлена як *jedl, так і *vidlo, оскільки матеріалом для виготовлення
атрибута найчастіше служить хвойне дерево, а процес його виготовлення в окремих говірках має назву
за(по-)вие|вати, але безсумнівно, що сучасна лексема зазнала демотивації. Лінгвістичні дані переконують
у тому, що лексеми |дубпч’иеки (← дуб), р¢ас|не (← р¢ас-) також є генетично давніми; відомо, що в
праслов’янській мові етимони цих слів виявляли зв’язок відповідно з семами: ‘будь-яке дерево’,
‘розмноження, родючість’ [21: 128, 179; 25: 47].
Важливу символічну роль відіграє вибір породи дерева для гільця молодого. Найчастіше для його
виготовлення вирубують гілку або крислатий вершок сосни чи вишні, зрідка – с клеинка ч’и беиреист|ка
деиреи|вину (п. 52) або |г’ілку веир|би (п. 14, 38). Лексеми |сосна, |йолка, |йолоч’ка мотивовані саме назвами
породи дерева (лише у п. 45 |йолка позначає реалію, виготовлену з вишні). Спостереження показують, що
вибір породи дерева великою мірою зумовлений природними факторами: хвойні дерева використовують
у тих селах, де вони зростають. Щоправда, один із інформаторів зауважує, що г’іл¢|це з йа|линки ро|били
ба|гат¢і ⁄ а |б’ід¢н¢і з |вишн¢і (п. 94). Вважаємо, що в цьому випадку першість належить хвойному як
вічнозеленому дереву, оскільки воно символізує в народі вічність життя і міцність шлюбу [18: 57]. За
умов відсутності вічнозеленої рослини влітку беруть гілку з зеленими листочками; якщо ж обряд
відбувається восени чи взимку, то листя на ньому імітують паперові прикраси. Думаємо, символікою
вічного життя можна пояснити і той факт, що для виготовлення атрибута використовують верхню
частину дерева – найактивнішу зону його росту. Досить часто весільне деревце молодого є настільки
високим, що, встановлене в коровай, досягає стелі: |г’ілка веи|лика-веи|лика ⁄ йак |с¢іли моло|д¢і ⁄ йіх неи
|
видно (п. 16); йо|го до с|тел¢і приеў|йазували ⁄ шоб неи шат|нулос¢а ⁄⁄ заб|йут¢ гв’із|док і приеў|йажут¢ (п.
32); про це йдеться у весільній пісні:
Повеи|л¢іла |мати г’іл¢|це завие|вати ⁄
заўйеи|мо ми |сами поп’ід неибеи|сами (п. 92).
Дослідники весільної обрядовості майже одностайні в тому, що цей атрибут первісно символізував
світове дерево, “дерево життя”, продукуючу силу природи [2: 178; 26: 357; 27: 247, 253-254; 28: 36 і далі].
Тому назви деиреиў|це, ~ ў|р¢ажеине, ймовірно, зберігають вихідну форму.
Закономірно постає питання: чому на другому місці після сосни чи ялинки стоїть вишня як матеріал
для виготовлення атрибута? На нашу думку, відповідь полягає в тому, що вишня має широко
розгалужену крону. В обрядовому фольклорі слово вишня супроводжується епітетом пышна [9: 135];
нами зафіксовано словосполучення |вишн¢а куч’еи|р¢ава (п. 77), |вишн¢а г’іл¢|ч’астеин¢ка (п. 60).
Припускаємо, що мотивом вторинної номінації р¢ас|не ‘весільне деревце молодого з вишні’ сьогодні
служить саме зовнішня ознака матеріалу. Відомо, що вишня також є щедро плодоносним деревом.
Відштовхуючись від тези про те, що весільне деревце уособлює дерево життя, і враховуючи останні
зауваження, можна зрозуміти й те, чому прообраз співвіднесений із загальною моделлю шлюбних
стосунків, ширше – зі спадкоємністю поколінь, генеалогією роду [29 ⁄ I: 400].
У багатьох населених пунктах деревце молодого прикрашають яблуками, горіхами, цукерками.
Етнографи відзначають, що яблуко є символом початку, плодючості, безсмертя [26: 357; 30: 144; 31: 11],
добра, достатку і щастя [18: 64]. Недаремно весільне деревце вставляють у коровай, а його гілочки
позолочують і прикрашають злаками або обмотують тістом і запікають у печі. Інформатори коментують:
во|но бу|ло с |к’істом ⁄ х|л¢ебом-|сол¢:у ⁄ шобп хл¢іб р¢іс так ⁄ йак на г’іл¢|ц¢і ⁄ р¢іс-коло|сиўс¢а ⁄ і шоб у|с¢і бу|ли
неиго|лод¢н¢і ⁄ ... ста|ралис¢а ⁄ шоб у них |саме |луч’:е г’іл¢|це бу|ло (п. 34).
У деяких говірках зафіксовано назви інших прикрас на деревці молодого: |м’іс¢ац¢ – к|в’іти здо|ров’і з
|
бо маги ⁄ шо роскрие|вайуц¢:а (п. 34) і крестики зъ васильковъ [9: 630], мотивовані їх формою. Зовнішні
ознаки цих прикрас виявляють глибинні корені: Місяць (і.-є. *mē-n-s)’ є чоловічим началом, що в
давньому міфологічному сюжеті вступає у шлюбні стосунки з Сонцем – жіночим началом [29 ⁄ I: 529];
образ хреста в міфопоетичних і релігійних системах є одним із найпоширеніших символів вищих
сакральних цінностей [29 ⁄ II: 12].
Показовим у символічному плані є обрядове використання атрибута. Повсюдно на Східній
Слобожанщині молодий, їдучи за мододою, брав із собою весільне деревце, а у п. 7, 42, 59, 100, 102 його
ніс боярин попереду весільного поїзда, що цілком асоціюється з походом військової дружини князя.
Тому ми не можемо абсолютно погодитися з М.Ф.Сумцовим, який категорично відкидає думку
Х.Ящуржинського про те, що весільне деревце зображувало особливу корогву, під якою збиралася
дружина зі своїм молодим предводителем із метою викрадення його подруги життя [32: 76], і вважає, що
між “вільцем” і корогвою немає нічого спільного [2: 177]. На наш погляд, інтерпретація
Х.Ящуржинського лише переконує в тому, що з часом символіка обрядових атрибутів може зазнавати
відчутних змін.
Повертаючись разом із молодою до дому молодого, поїжджани традиційно беруть із собою і весільне
деревце – на ха|рошу жис¢т¢ (п. 20). Під час обдаровування молодих усім весільним гостям разом із
короваєм роздають гілочки з деревця, що є відповідним дарунком і своєрідним побажанням щастя. У п.
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14 їх переломлюють навпіл і дають людям, які спостерігають за весіллям, стоячи в сінях, за порогом; у п.
74 при розподілі короваю галузки з гільця молодого віддають дітям, у п. 101 – жінкам, шоб му|жик неи
пиў; а у п. 39 гості знімають з нього паперові прикраси у вигляді квітів на л¢і|карство ⁄ от хво|роби. Такі
приклади дають підстави говорити про оберегову функцію атрибута молодого. Аргументом такого
висновку може бути двослівна назва с¢в’а|ч’она веир|ба, дублетна до г’іл¢|це. Мотивована вона власною
формою слова, а також роллю освяченої в церкві верби – захистити молодих та їхніх гостей від злих сил.
Білексема імплікує ще один аспект вихідної реалії – служити побажанням молодим численного
потомства, оскільки “верба може розвинути понад 700 гілок” [33: 70].
Привертають увагу реґіоналізми с|торожш, сторо|жок. Ці назви також переконують у тому, що,
персоніфіковане, весільне деревце молодого сторожить, оберігає молодих від нещастя. Носії говірок
інтуїтивно відчувають олюднення атрибута: у висловлюванні ў моло|дого р¢і|зок п’іт с|тел¢у ⁄ а сие|дит¢
на сто|л¢і (п. 1) вжите дієслово, що, як правило, виражає статичну ознаку особи, а не предмета.
Таким чином, деревце молодого у східнослобожанському весіллі виявляє символіку шлюбних
відносин, спадкоємності поколінь, служить побажанням молодим добра, достатку, щастя, потомства,
виконує оберегову функцію.
Весільне деревце молодої виконує інші обрядові функції. Воно є обов’язковим атрибутом
кульмінаційного етапу передшлюбних дійств – дівич-вечора, тому, як і сам обряд, символізує розлуку
дівчини-нареченої з рідною домівкою, подругами, її перехід до іншого соціуму. Ми згідні з ученими, які
вважають, що гільце є знаком прощання молодих із дівуванням та парубкуванням [18: 64] і дає молодим
право на одруження, є символом статевої мужності, прощання з молодістю [31: 11], самого дівоцтва
[34: 183], з одним застереженням, що мова йде про гільце молодої.
Аналогічна обрядова семантика прикрас із тіста на весільному деревці молодої, відбитих у
найменуваннях: палиеч’|ки з жаўр¢іноч’ками, палиеч’|ки з ву|т¢атками й подібних (докладніше про
символіку цих прикрас див.: [8: 84]).
Дівчата прикрашають деревце також паперовими квітами, червоною заполоччю, калиною (у
п. 34 функцію деревця виконує гілка калини, на що вказує первинний номен ка|лина), які в народній уяві
символізують розквіт і заміжжя. Емоційний вислів ц¢в’і|те ⁄ неи надие|виц¢:а! (п. 26), а також вторинна
назва к|в’ітка, мотивована зoвнішньою ознакою атрибута молодої, уможливлюють прийняття тези про
те, що він є образним утіленням краси, молодості й цноти [35: 67].
В етнографічному описі обряду є епізод завершення процесу прикрашання гільця молодої: молодий
бере “васылькивъ”, три колоса жита, пучок калини й прив’язує цей букет до верхньої гілки; такий самий
букет складає молода й прив’язує його поруч [9: 127]. П.І.Литвинова-Бартош окреслює подібну прикрасу
в чернігівському весіллі символікою союзу молодих [36: 86].
У багатьох обстежених населених пунктах весільне деревце молодої розбирають дівчата-дружки
після обряду покривання, намагаючись першими відломити верхню гілочку: с¢п’і|шили |першойу ⁄ це
озна|ч’ало |першойу |виĭти |зам’іжш (п. 20). У деяких селах його виносять з дому, бо моло|да ўже неи
|
д¢іўч’иена (п. 48). Такі пояснення зумовлені ритуальним призначенням весільного деревця молодої, а дії з
ним є закономірними. Обрядові реалії дають привід погодитися з Н.І.Здоровегою, яка вбачає у
весільному деревці пережитки тотемних вірувань та ініціацій [17: 87]. Якщо виходити з того, що ініціація
(у нашому випадку – покривання молодої) осмислюється як смерть і нове народження [29 ⁄ I: 544], то
можна припустити, що атрибут молодої є образом дівчини-нареченої, яку “знищують” як таку для того,
щоб вона народилася в новому, вищому статусі. Той факт, що деревце молодої, як правило, менше за
розміром від деревця молодого, є, на наш погляд, відгомоном епохи патріархату.
Отже, описуваний атрибут молодої є втіленням краси, молодості, самої дівчини-нареченої, служить
знаком її прощання з дівуванням і переходу в інший соціальний статус.
Як бачимо, відмінна символіка весільного деревця молодого й молодої засвідчує актуалізацію в цих
атрибутах різних вихідних реалій. Оскільки історична та етнографічна література не визначає хронології
появи кожного з них, припускаємо, що більш давнім є весільне деревце молодого; аналогічний предмет
молодої може брати свій початок із часів виникнення обрядів ініціацій у наших предків. Але те, що
обидва вони пов’язані з давнім культом дерев [37: 200; 38: 20], є незаперечним.
Сутність викладеного дає підстави твердити, що комплексний аналіз діалектного матеріалу не тільки
служить надійним джерелом для висновків про символіку важливих обрядових атрибутів, а й
уможливлює екскурс у дохристиянські часи, проливає світло на світоглядні уявлення наших предків.
Коментар до карти (знак * указує на фіксацію відповідного мовного явища в давньому
реґіональному джерелі [9]):
1. г’іл¢|це, *гильце (у п. 22, 33, 40 – |г’іл¢це, в пп. 6, 15-17, 21, 23, 25, 27, 29, 31-33, 35, 38, 49-51,
56, 59, 62, 67, 82, 89, 90, 91, 95 – |г’ілце, у п. 99-102 – іл¢|це, у п. 41, 71, 81 – |гил¢це, у п. 57 – гиел¢|це,
у п. 49, 90 – гиел|це, у п. 70 – |г’іл¢ца); 2. веи|с¢іл¢не г’іл¢|це; 3. |г’ілка; 4. ~ ў|р¢ажеина; 5. |г’ілоч’ка; 6. р¢ас|не,
*рясне; 7. с|торожш, *сторожъ; 8. сторо|жок; 9. теиреи|мок, *теремокъ; 10. |сосна; 11. |йолка;
12. |йолоч’ка; 13. деиреиў|це; 14. ~ ў|р¢ажеине; 15. |р¢ізска; 16. р¢і|зок; 17. л¢іс; 18. с¢в’а|ч’она веир|ба;
19. Поодинокі назви: палиеч’|ки с |к’істом (п. 19), ро|гач’ (п. 74), |ф’ікус (п. 70), м’еч’ (п. 23).
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Магрицкая И.В. Этнолингвистическое прочтение названий свадебного деревца (на материале
украинских восточнослобожанских говоров)
Статья посвящена комплексному анализу названий свадебного деревца в украинских
восточнослобожанских говорах. Предпринята попытке установить принципы и модели культурной
мотивации, лежащие в основе номинации ритуально важного атрибута.
Magrytska I.V. Ethnolinguiatic Perusal of the Denominations of the Wedding-tree (on the material of the
Ukrainian East-Sloboda local dialects)
The article is devoted to the complex analysis of the denominations of the wedding-tree in the Ukrainian EastSloboda local dialects. The author makes an attempt to establish certain principles and patterns of cultural
motivation which form the basis of nomination of that ritually important attribute.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУР КОЛОКВІАЛЬНОГО СИНТАКСИСУ
(на матеріалі сучасної англійської розмовної мови)
У статті розглядаються деякі аспекти комунікативного підходу до вивчення мови та фактори, що
впливають на формування структур РМ.
Колоквіалістика (тобто вивчення розмовної мови (РМ) як системи) - порівняно молода галузь
лінгвістики. РМ є мовним спілкуванням, основною та достатньою рисою якого визнається несуттєва,
незначна роль стилістичних вимог до мовної свідомості його учасників; це спілкування, при якому
мовленнєва поведінка мовця характеризується неувагою до питань мовної форми. Інакше кажучи, це
мовлення, що виникає при відсутності певних усвідомлених вимог до його форми [1:45]. Основна мета
РМ - досягти безпосередньої комунікації з присутнім адресатом за умови суб'єктивно-неофіційних
відносин між комунікантами [2:13]. На формування структур РМ, в тому числі на особливості
розмовного синтаксису, впливають такі фактори:
1.Конситуативність РМ, тобто в РМ ситуація є повноправним учасником акту комунікації. Багато
складових елементів комунікативного акту не мають вербального виразу саме через те, що надані в
ситуації [3 :19].
2.Лінійне протікання РМ без можливості повернутися назад, що зумовлено спонтанним характером
РМ і впливає на всі ї рівні [3:19].
3.Характер мовленнєвого акту, який визначається безпосереднім та двостороннім контактом
учасників. Це може бути активна участь мовців у комунікативному акті (контактне мовлення), а також
пасивна (уявна) участь. Комуніканти намагаються досягти невимушеного взаєморозуміння [4:77].
Вербальна комунікація протягом своєї реалізації проходить різноманітні етапи, у ході яких учасники
комунікативного акту в думках поділяють ситуацію на епізоди, вирізняючи об'єкти розмови та характеризуючи їх у залежності від наявного особистого досвіду. Усі ці етапи мають творчий та минущий
характер; від настанов мовця залежить вибір, послідовність та лексико-граматична структура відібраних
та уподобаних епізодів. Щодо загальної аперцепційноі бази, то вона дає змогу включати до мовленнєвого
висловлювання лише деякі події, залишаючи думку уривчастою та скороченою, бо сама ця база надає
нам можливість угадувати наперед та закінчувати думки співрозмовника, передбачати перебіг подій:
Solnes: In the sagas – Have you read any of the old sagas?
Hilda: Oh, yes! When I used to read books, I –
Solnes: In the sagas you read about vikings, who sailed to foreign lands, and plundered and burned and
killed men –
Hilda: And carried off womenSolnes: - and kept them in captivity –
Hilda: - took them home in their ships –
Solnes: - and behaved to them like – like the very worst of the trolls.
Hilda: I think that must have been thrilling(H. Ibsen, The Master Builder).
4. Психологічні умови реалізації РМ, тобто спонтанний характер. як правило, без обдумування в
деталях змісту розмови. Непідготовленість РМ, одночасний хід розумових процесів та їх оформлення
мовними засобами призводить до нерівномірного та нечіткого вираження інформації, що повідомляється
[2:21].
Спонтанний характер комунікативного акту може призводити до різкої зміни об'єктів роздуму або
розмови; він спричиняє порушення логічних зв'язків між репліками, вираженими лексико-семантичними
засобами. Але, з одного боку, сенс спілкування не втрачається завдяки наявності асоціативних зв'язків
або спільних знань про деякі події, що не висловлюється експліпитно:
Father (into the phone):Well, what’s the story, where am I? Don’t you read the papers? What’ll I do with
Irving Trust? I can’t give it away. What bank? Ibeen to ebery bank in New York and London, I can’t get a bill
paid, how the hell they going to lend me money? There ain’t a cargo moving in the world, the ocean’s empty,
Billy – now tell me the truth, where am I?(A. Miller, After the Fall).
Keller: She’s out of her mind.
Mother: Altogether. (To Chris) Your brother’s alive, darling, because if he’s dead, your father killed him.
Keller: She’s out of her mind.
Chris: Then…you did it?
Keller: He never flew a P-40 –
Chris(struck deadly): But the others.
Keller(insistently): She’s out of her mind(A. Miller, All my Sons).
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З другого боку, у комунікантів, які спілкуються в неофіційних, невимушених умовах, можуть
виникати думки, пов'язані не тільки з темою розмови. Потрібно зауважити, що виникнення і побудова
змістових ліній, асоціативних ланцюжків суто індивідуальні та залежать від особистих спогадів,
життєвого досвіду. Думки та асодіації комунікантів можуть і не збігатися, і це знаходить своє вираження
у зміні тем розмови або призводить до комунікативних невдач.
You wouldn’t go, he wouldn’t ask you to go. But if you told him you wanted to, if he could feel
that you wanted to pay, maybe he would forgive you.
He would forgive me! For what?
Joe, you know what I mean.
I don’t know what you mean. You wanted money, so I made money. What I must be forgiven
for? You wanted money, didn’t you?
I didn’t want it that way.
I didn’t want it that wat, either!(A. Miller, All my sons).
Mother: He’s a lawyer now, Joe. George is a lawyer. All these years he never even sent a postcard to Steve.
Since he got back from the war, not a postcard.
Keller: So what?
Mother (her tension breaking out): Suddenly he takes an airplane from New York to see him. An
airplane!(Id.)
Фактично, у ході будь-якого мовленнєвого акту, що відбуваеться з урахуванням чинника адресата,
діють принципи контролю та самоконтролю висловлювань під впливом зворотного зв'язку або зміни настанов та цілей самими мовцями [4:98]. Усі заходи контролю та самоконтролю спрямовані на те, щоб
досягти мети комунікативного акту, тобто, донести будь-яку інформацію до адресата або отримати будьякі відомості для себе, спонукати співрозмовника до певної діяльності. Доцільним є також урахування
чинника участі третіх осіб у двосторонньому мовленнєвому спілкуванні [4:21]. Особи, зацікавлені в
питанні, що обговорюється, або особи, які стали випадковими свідками розмови та не беруть у ній
активну участь, свідомо чи несвідомо впливають на реалізацію комунікативного акту. Під впливом їх
присутності мовець модифікує свої висловлювання. У РМ адресант перебуває під впливом власних
емоційних мотивів, під впливом бажання бути зрозумілим, під впливом оточуючого середовища. Це все
спричиняє суб'єктивний, емоційний характер РМ і як наслідок - наявність структурних синтаксичних
засобів, що слугують для вираження такого характеру мовлення.
5. Переважне використання РМ в усному мовленні і в зв'язку з цим важлива роль інтонації, що
суттєво впливає на її синтаксис. У деяких випадках тільки інтонація та порядок слів є показниками синтаксичних відношень між членами висловлювання, тому що інші засоби зв'язку відсутні. У випадках
переказу чужого мовлення РМ широко використовує інтонацію як єдиний формальний показник того,
що це висловлювання іншої особи [5:29].
Проте найбільш значущим фактором, що впливає на вибір мовцями РМ або кодифікованої
літературної мови, є характер відносин між ними /офіційний/неофіційний/ [1:43;5:5]. Неофіційні умови,
за яких відбувається спілкування, відсутність у співрозмовників соціальних зобов'язань щодо певного
стилю спілкування безумовно впливають на зміст та структуру висловлювань. Невимушений характер
спілкування дозволяє учасникам комунікативного акту вносити у мовлення індивідуальне, не
дотримуючись при цьому лексичних, синтаксичних та стилістичних норм. Вони беруть до уваги лише те,
щоб їх повідомлення були якомога більш змістовними, виразними. емоційними. Неофіційність
спілкування дає можливість мовцю передавати певну інформацію, оформлюючи її за своїм розсудом як
граматично, так і логічно:
Get a grip, Daniel. His interview was a year ago, in the past. It’s gone, man. Forget about it.
We have more pressing matters at hand. He’s bright. He worksvery hard. Smooth on his feet.
Meticulousresearch. We’re lucky to have him. So his family messed up. Surely we’re not going to
terminate every lawyer here with a dysfunctional family(J. Grisham, The Chamber).
I mean just try to see it human, see it human. All of a sudden a batch comes out with a crack.
That happens, that’s the business. Afine, hair like crack. All right, so…so he’s a little man, your father,
always scared of loud voices. What’ll the Major say? Half a day’s production shot…what’ll I say?You
know what I mean? Human(A. Miller).
При комунікативному підході до вивчення мови та ї функціонування необхідно пам'ятати про
людський чинник; людину слід вважати не абстрактним, пересічним носієм мови, а перетворювачем
мови, конкретним індивідом, що бере активну участь у спілкуванні з іншими людьми. Проте досить
часто у працях лінгвістів ми зустрічаємо положення та формулювання, в яких роль людського
чинника недооцінюється, хоч важко і не погодитися з тим, що динамічність та гнучкість мовної
системи забезпечується не завдяки зростанню кількості мовних одиниць, а завдяки "відносній
автономності плану вираження та плану змісту у двосторонніх одиниць мови" [6:7].
На нашу думку, саме РМ дає можливість побачити результат поєднання системи мовних знаків та
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індивідуальної творчості комуніканта, - яка вносить нове у цю систему, змінює якість цих знаків. Коли
ми маємо справу з такими явищами, як економія і збитковість, треба пам'ятати про особистісні
характеристики комунікантів, про їхній індивідуальний досвід, знання (особистісну аперцепційну базу),
тому що їх соціокультурні та лінгвістичні фони можуть і не збігатися.
За слушним зауваженням Ю.М.Скребнєва, рушійними силами виникнення специфічних особливостей
розмовного синтаксису є саме психологічні передумови [1:70].Під час спікування людина підсвідомо
намагається дотримуватись законів системи мови, знання яких є необхідним для здійснення мовленнєвої
діяльності. Однак непоодинокими є випадки, коли об'єктивний результат комунікативного акту містить в
собі деякі відхилення від узусу. В цьому зв'язку доречно зупинитись на імперативності комунікативнопрагматичних норм, серед яких найбільш жорсткими є норми, що регламентують мовні засоби
(фонетичні, морфологічні, лексичні, семантичні, синтаксичні, орфографічні). Вкрай обов'язковими є
норми, що регулюють вживання мови у різних умовах та ситуаціях спілкування. Ці норми відрізняються
варіативністю та рухливим характером, але чітко визначають межі можливих варіацій за різних умов
комунікативного акту [7:65]. Для адекватного обміну інформацією, для довільної мовленнєвої поведінки
комунікантів у відповідних умовах спілкування знання цих норм є необхідним.
Різноманітні ситуації спілкування з різними комунікативними завданнями впливають на відбір
мовних засобів і на структуру висловлювань. Йдеться про комунікативно-прагматичні норми, які
виробляються у процесі соціальної взаємодії людей. Результатом цієї взаємодії є велика кількість
стереотипів подання та сприйняття мовлення, що вже набули широкого вжитку в типових ситуаціях
комунікації. Саме в них знаходять своє вираження моделі комунікативно-мовленнєвих дій у типових
умовах спілкування [7: 67]. Наприклад, світська розмова (small talk), бесіда-кліше, змістом яких за звичай
є обмін незначною інформацією, повернева міні-дискусія; дуже часто розмова ведеться заради самої
розмови, коли її зміст не відіграє суттєвої ролі. Мовленнєве спілкування у типових ситуаціях
відбувається також за певними більш або менш ухваленими даним соціумом правилами (початок
розмови, розвиток теми, закінчення розмови), які реалізуються за допомогою усталеного набору
клішованих структур.
Мовлення повинно бути комунікативно-оптимальним, тобто, найбільш зручним для спілкування,
чітким, логічно послідовним та стислим. Комуніканти повинні слідкувати за логікою своєї думки,
правильно поєднуючи слова та уникаючи зайвих слів для опису моментів, зміст яких є зрозумілим з
конситуації. Як наслідок, у комунікативному синтаксисі нормативні в кодифікованій літературній мові
структурні схеми речень зазнають значних змін: навіть одне слово може виконувати функцію речення.
Крім того, мовлення повинно бути оптимально виразним, адекватно відповідати змісту думки. Для
того, щоб його правильно зрозуміли, мовець повинен логічно поділяти інформацію, вибираючи з неї
найбільш важливі складові. Вербалізація думки може виявитись настільки індивідуальною, що у мові не
знайдеться "повністю адекватних готових засобів, і мовець для вірного вираження повинен на свій
розсуд поєднувати слова, змінювати їх значення, застосовувати особливі інтонації" [8:64]. Ухилення від
усталених норм будови речень дає комуніканту можливість найбільш яскраво висловити образи, що
виникли в його уяві. Слід також зазначити, що наявність зворотного зв'язку, тема та предмет розмови,
емоційний стан мовця, його бажання привернути увагу слухача виявляються в різного ступеня стислих,
або навпаки, розгорнутих реченнях, кількість яких у мовленні непропорційна:
…To learn everything! And Grandpa came home one night and says, “Rose, you’re getting married!”I was
17, just sprouting my wings! Play Mozart, draw, read a whole novel in an evening…But I wahted to be good, not
run off and marry a man my father couldn’t bear to look at…My sisters broke his heart…(A. Miller, After the
Fall).
I ran to the trunk an’ pulled out this light dress- Terribly old! Historical almost! But feels so good – so good
an’ cool, you know…(T. Williams, The Glass Menagerie).
РМ являє собою не тільки вербальне спілкування, це також інтеракція, психологічна взаємодія та
взаємосприйняття людей, що спілкуються. Для адекватного сприйняття інформації, яка передається в комунікативному акті, необхідно брати до уваги як мовне оформлення РМ, так і паралінгвістичні засоби
(просодику, кінесику), які модифікують прагматику висловлювання. Роль цих чинників у формуванні
змісту висловлювання особливо помітна при порівнянні усної та писемної реалізації ідентичних
висловлювань [4:21,132].
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Павленко Л.И. Особенности формирования структур коллоквиального синтаксиса (на материале
современной английской разговорной речи)
В статье рассматриваются некоторые аспекты коммуникативного подхода к изучению языка и
факторы, влияющие на формирование структур разговорной речи.
Pavlenko L. I. Peculiarities of the Formation of Colloquial Syntax Structures (on the material of Modern
Spoken English)
The article deals with certain aspects of the communicative approach to language studies and the factors that
influence the formation of Spoken English structures.
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ПОВІСТЬ НАТАЛЕНИ КОРОЛЕВОЇ «СОН ТІНІ» ЯК САМОБУТНЄ ЯВИЩЕ УКРАЇНСЬКОЇ
ІСТОРИЧНОЇ ПРОЗИ 30-Х РОКІВ ХХ СТОРІЧЧЯ
У статті розглядається історична повість Н.Королевої «Сон тіні» на тлі загальноукраїнського
літературного процесу; аналізуються авторські прийоми моделювання художніх образів.
30-ті роки ХХ сторіччя в українській літературі характеризуються активним розвитком історичної
прози. «У кожного народу в добу бурхливих соціальних змін та зміцнення національного
самоусвідомлення (а одним із таких періодів і була для України перша третина ХХ ст.) загострюється
потреба в глибокому і систематизованому пізнанні своєї історії, повноти й повчальності свого минулого у створенні своєрідної художньої «автобіографії» [1:248].
У цей період плідно працюють такі майстри історичної прози, як Віктор Петров (Домонтович),
Зінаїда Тулуб, Богдан Лепкий, Катря Гриневичева та ін. Показово, що східно-та західноукраїнські
літератори творили у різних суспільно-політичних обставинах, що відобразилось і в ідейно-тематичному
плані. Радянські письменники відчували на собі сильний політичний диктат, під дією якого українська
історія розглядалася крізь призму марксистсько-ленінської ідеології; актуальним для цього періоду є
революційно-пригодницький жанр. У західноукраїнській белетристиці переважала «патріотична,
національно-героїчна тематика з княжої та козацько-гетьманської доби» [1:250]. Проте спільною рисою
більшості українських прозаїків була апеляція до історичного минулого України.
Неповторною особливістю історичної прози Наталени Королевої (1888-1966) була «екзотична»
тематика. Продовжуючи традиції геніальної Лесі Українки, Н.Королева зверталась у своїх творах
переважно до світової історії, що можна пояснити принаймні декількома причинами:
- Н.Королева не була етнічною українкою ( мати - іспанка, батько - поляк), навіть її українське
прізвище (а не псевдонім!) є жіночим варіантом прізвища чоловіка - письменника, громадського діяча
Василя Королева-Старого; все життя письменниця шукала своє «коріння»;
- Наталені Королевій довелося побувати у багатьох країнах світу, і всюди вона з повагою ставилася до
традицій, звичаїв та мов різних народів (до речі, письменниця володіла 8 мовами); в Україні вона
перебувала досить короткий час, але спогади про «прастару Землю Українську» [2:210] зберегла на все
життя;
- Н. Королева цікавилась історією і як фахівець: вона закінчила археологічний інститут.
Так, письменниця мало писала про Україну, «свідомо обходила теми української історії, але
намагалася бодай якимись невидимими гранями пов’язати світ стародавніх Скіфії, Русі і України з
світом античності і середньовіччя» [3:634].
Історичну повість «Сон тіні» справедливо вважають вершиною літературної творчості Н.Королевої».
За основу повісті взято події, що відбувалися в єгипетському місті Александрії в епоху панування
римського імператора Адріана (76-138 рр.н.е.). Головною темою твору є трагічна історія кохання
престолонаслідника Антіноя та гістрії (танцівниці) Ізі. Коханим вдалося подолати соціальні перешкоди
(навіть цезар Адріан погоджується на їх шлюб), та Антіной гине через інтриги підступних царедворців,
які не хотіли бачити в ньому майбутнього імператора. Марні сподівання на щастя Ізі та Антіноя - це
«сон тіні» (епіграфом до повісті є слова давньогрецького поета Піндара: «Людина? Тіні сон.»).
Окрасою твору є юна танцівниця Ізі (скорочено від Ісмена). Наталена Королева створила галерею
пам’ятних жіночих образів: Ноель («Без коріння»), Колумба («1313»), Беата («Предок»), Свангільд,
княгиня Ольга («Легенди старокиївські»), Марія з Магдали («Quid est veritas?»). Ізі - зовсім молода
дівчина (їй ще немає 16 - ти років), «поетична душа, що символізує собою чистоту, скромність, вірність
мистецтву і своєму покликанню»[3:645].
Екзотична постать античної танцівниці не перша в українській літературі. Леся Українка в останній
драматичній поемі «Оргія» змалювала неоднозначний образ Неріси, колишньої рабині. Неріса та Ізі–
вродливі, талановиті, обидві вони мріють про успіх. «Мені потрібна слава, як хліб, вода й повітря», проголошує Неріса [4:599]. Та Ізі, даруюючі своє мистецтво напівп’яним аристократам, страждає від
брутальності обстановки: «Ти знаєш, Геленіон, як мені огидно на оргіях, коли вони підходять до кінця.
Такі брудні обличчя гостей - аж страшно. Немов мертві - з того боку, що повернений до вранішнього
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світла. А друга половина, хоч і жива, але теж ніби змагається зі смертю» [5:8.9]. Неріса ж згадує про
свою участь в оргіях, як про найщасливіші хвилини життя:
«Не знаю, я тоді не розуміла
ні слів масних, ні поглядів брудних,
але красу я тямила й малою,
і серденько тремтіло від хвали,
як струночка під плектроном на лірі» [4:585:586].
Неріса - духовно примітивна натура, «рабський дух наскрізь переймає її єство, тягне на розпусні оргії
Мецената» [6:316]. Ізі при першій можливості відмовляється від ганебних збіговиськ, присвячує життя
коханій людині. У своєму серці дівчина зберігає спогади про батька - «роксолана», який служив
декуріоном (десятником) у війську Адріана та подарував цезарю знаменитого коня на ім’я Бористен
(стародавня назва Дніпра). «Бодай цією невеличкою деталлю Н.Королева пов’язала античний світ,
пишну Александрію із маловідомими тут краями, що стали пізніше Руссю» - справедливо зауважив
О.Мишанич [3:645].
Образ головної героїні розкривається через невпинний рух. Ізі - гістрія, тому їй не притаманна
статика. Для характеристики своєї героїні авторка задіює слова «біжить», «миттю вибігла»,
«закрутилась», «стрибнула», «відскочила», «помчала», «квапилась», «дрібно цокотала по сходах»,
«вітром вилетіла». Навіть у маренні (дівчина тяжко захворіла після видіння, в якому вона стала свідком
убивства Антіноя), «з широко розплющеними очима Ізі зіскакувала з ліжка, не помічаючи присутніх, і
тяглась до свого вівтарика» [5:129].
Образ маленької комахи супроводжує Ізі протягом усієї повісті: «манесенькою «стрибаючою
комашкою» відчуває себе дівчина перед першим сольним виступом; «мареотійською мухою» (Ізі мешкає
у передмісті Александрії, що має назву Мареотіс) жартівливо називає її учитель; «цикадою» величають
найближчі друзі; Антіной порівнює свою кохану з метеликом. Образи цих ефемерних створінь
підкреслюють трагічну швидкоплинність подій твору.
Нарешті, реальний метелик, провісник майбутньої драми, потрапляє до Антіноєвої кімнати: «Антіной
взяв зі столу майже вже осліплу лампу й, схилившись, роздивлявся. На підлозі бився крильцями метелик,
лежачи догори черевцем. Дуже великий, немов зроблений зі смугастого сірого оксамиту. Чи тому, що
був такий непомірно великий, чи справді мав голос, але він бринів. Антіной обережно взяв його в руки,
щоб випустити, і сахнувся. Ледве втримав лампу. На спині метелика був ясно вимальований білий голий
людський череп ... Швидким рухом юнак тріпнув рукою і відкинув зловісну тварину» [5:69].
З головними героями повісті пов’язана ще одна сюжетна лінія. Події, описані у «Сні тіні»,
відбуваються на початку нашої ери, коли християнське вчення таємно поширювалося у Римській імперії.
Згадаймо, що ця епоха цікавила і Лесю Українку («Одержима», «В катакомбах», «Руфін і Прісцилла»,
«На полі крові», «Йоганна, жінка Хусова», «Адвокат Мартіан»). Антіной зберігає дорогу для нього
реліквію - християнський медальйон покійної матері. У повісті епізодично з’являються реальні
християни: добра вдова Афра та її донька Антонія, єпископ та безіменні герої, які тчуть килими, щоб
допомагати біднякам. Вони сподівалися, що Антіной стане першим християнським цезарем: «Усміхались
радісно, спиняючи руки від захоплення, й ткачі. Уява ткачів ткала сяючий килим вимріяного, щасливого
життя без страху, переслідувань, цирків, арен зі звірами. А може ... може й .... без рабства?» [5:120].
Авторка створює яскравий метафоричний образ, який у концентрованій формі узагальнює драматичну
історію раннього християнства.
Н. Королева створила продовження «Сну тіні» - повість «Останній борг», але твір поки що існує
тільки у рукописному варіанті.
Творча спадщина письменниці - неповторне явище в історії української літератури ХХ ст. Історичні
повісті Наталени Королевої «Сон тіні», «1313», «Предок», як і кращі зразки цього жанру, відзначаються
«постановкою соціально-філософських проблем, які переростають кордони відображуваної доби і
набувають загальнолюдського звучання, протистоячи спрощеному розумінню історії як прямолінійних і
однобоких соціологічних схем. Це проблема добра і зла, слова і вчинку, збереження історичної пам’яті
як запоруки майбутнього нації, людства, спадкоємність прогресивних ідей, принципів народної моралі,
естетики і т.д.» [7:5].
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Голубовская И. В. Повесть Наталены Королевой «Сон тени» как самобытное явление украинской
исторической прозы 30-х годов ХХ столетия.
В статье рассматривается историческая повесть Н. Королевой «Сон тени» на фоне общеукраинского
литературного процесса; анализируются авторские приемы моделирования художественных образов.
Holubovska I.V. The Novel “The Dream of the Shadow” by Natalena Koroleva as a Unique Phenomenon in
Ukrainian Historical Prose of 1930-s.
The article deals with the historical novel «The Dream of the Shadow» by N. Koroleva on the background of the
Ukrainian literary process; the author analyzes methods of creation characters.
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З ІСТОРІЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИВЧЕННЯ ЗВУКОСИМВОЛІЗМУ
Йдеться про новий напрямок у лінгвістиці – вивчення фонетичної значущості елементів мови, існування
якої експериментально доведене рядом досліджень останніх десятиліть.
Слідом за Ф.де Соссюром, сучасне мовознавство розглядає одну з найважливіших властивостей
слова - його довільність як мовної одиниці. Позначаюче, за Ф.де Соссюром, немотивоване, тобто
“довільне по відношенню до того даного, що позначається, з яким у нього немає в дійсності ніякого
природнього зв’язку” [1:101]. Е.Бенвеніст підкреслював, що матеріальна форма слова-знака вибирається
не за приписанням “елемента реального світу” [2:93].
Однак лінгвістичні дослідження 60-х – 80-х років правомірно, на наш погляд, ставлять під сумнів
постулат про довільність матеріальної (звукової) форми слова по відношенню до того, що воно позначає.
Ставиться питання про існування фонетичної семантики (звукосимволізму), змістовності звуків мови, з
яких складається слово.
Як відомо, перші наївні спроби довести відприродність слова здійснювались ще давньогрецькою
школою стоїків у формі так званої теорії “фюсей”: зв’язок матеріальної оболонки слова зі змістом
пояснювався з точки зору наслідування звукам. На думку Платона (“Кратіл”), даний мовний колектив
може обирати ім’я предмета, але при цьому свобода вибору обмежується властивостями предмета і
властивостями звуків мови. “Швидкі” предмети позначаються іменами, які містять “швидкі” звуки,
“тонкі” предмети – іменами, які містять “тонкі” звуки і т.д. Платону належать дуже точні спостереження
(наразі підтверджені експериментально) про зв’язок певних звуків та понять. Звук R краще за все
пристосований для передачі пориву та руху; L – для позначення чогось гладенького, з лоском;
сполучення gl – для називання клейкого та липкого, і – вузького, а – великого, довге е – вічного [3:471473].
В подальшій історії розвитку лінгвістики певний час отримали значне поширення теорії
(“звуконаслідувальна”, “ономатопеїчна”, “вигукова”, “трудових вигуків”), які прагнули виявити
звукозображувальні витоки мови. Це раціональне зерно згаданих теорій вже забуте, оскільки його
заглушив істотний недолік: ігнорувалося дуже важливе питання – про соціальну потребу в мові як засобі
спілкування при трудових процесах. Роль праці у виникненні та розвитку мови переконливо встановлена
Ф.Енгельсом. З іншого боку, слід врахувати, що у працях Енгельса визначаються соціальні умови появи
мови, але питання про походження матеріалу мови, механізму утворення зв’язку звука зі змістом
безпосередньо не розглядаються. Ці питання отримали розробку в дослідженнях російських, українських
та зарубіжних учених.
У праці “Походження мови та її роль у формуванні мислення” О.Г.Спіркін приділяє велику увагу
“вихідному матеріалу мови”, “механізму утворення зв’язку між звуками та образами”. Автор пише:
“Успадковані від предків-тварин звуки і були основним матеріалом, або біологічною передумовою,
формування звукового мовлення людини. Визнаючи генетичний зв’язок між людиною та тваринами, ми
взагалі не можемо собі уявити інше джерело звукового матеріалу мови. Другим, додатковим джерелом
виникнення звукового матеріалу для формування та подальшого розвитку мовлення були численні звуки
інших тварин, а також звуки природи, що не могли не імітуватися первісними людьми, які володіли,
ймовірно, взагалі більш високо розвинутими здібностями до наслідування, ніж це має місце у тварин,
особливо у мавп. І нарешті, третім джерелом вже розвитку звукового матеріалу мовлення були всі
можливі видозміни існуючих звуків” [4].
На питання “Чи була мова зображувальна у своїх витоках?” А.М.Газов-Гінзберг дає позитивну
відповідь, при цьому вирізняючи чотири можливі джерела первинного звукозображення:
1. Відтворення природних усних звуків, тобто звукових фізіологічних процесів, які створюються
людським ротом і носом, а також афективних вигуків.
2. Наслідування звуків зовнішньої природи.
3. Озвучування початково беззвучних “наслідувальних жестів рота і носа”, які наслідують рух
чи
форму зовнішніх предметів.
4. “Лепетні дитячі” слова [5:3-4].
Противники теорії відприродності звукової форми слова, беручм за один з головних аргументів на
користь довільності цієї форми, вказують на явно незначну кількість звуконаслідувальних слів у лексиці
сучасних розвинених мов. Б.Мальмберг, однак, ставить питання: чи завжди існувала така довільність?
Адже при дослідженні історії багатьох слів лінгвістам вдається встановити звуконаслідувальний
характер їх виникнення, хоча останній і не відчувається, на перший погляд, носіями мови в наші дні [6].
© Курінна Н.П., 1999
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Звуконаслідувальні слова на ранніх етапах розвитку мови грали незрівнянно важливішу роль, ніж
тепер. Зв’язок між позначаючим та тим, що позначає, був набагато тіснішим. Це помітно дотепер у так
званих “примітивних” мовах, у дитячій мові, у номінаціях народної етимології та деяких видах
спонтанної мовної номінації.
Проблему зв’язку значення зі звучанням і значення з предметом навколишньої дійсності не можна
обмежити лише звуконаслідувальними словами. Ще М.В.Ломоносов в “Кратком руководстве к
красноречию” відмічав, що часте повторення букви/звука А сприяє зображенню чудовості, великого
простору, глибини та висоти; частішання Е, И, Ю надає зображенню ніжності та ласкавості.
Лише в останній час почали серйозно вивчатися кольорозвукові та просторово-звукові образи
Велемира Хлєбнікова, поезія якого довго і незаслужено наділялась ярликами “заум”, “футуризм”,
“трюкацтво”, “голий експеримент”. “Для Хлєбнікова зримий світ простору був застиглою музикою часу,
скам’янілим звуком. Всі пошуки в галузі розширеної поетичної семантики звука йшли у Хлєбнікова в
одному напрямку: надати протягнутому в часі звуку максимальної просторової зображувальності. Звук у
нього – це і просторово-зрима модель утворення світу, і спалах світла, і колір. Поет відчував себе певним
особливо тонким приладом, який перетворює на звук всі обриси простору, і водночас перетворює
незримі звуки на просторові образи”[7].
У лінгвістиці наявність мимовільного зв’язку між звучанням та значенням слова взагалі визначається
поняттям звукосимволізму. Символічними властивостями можуть володіти різноманітні предмети та
явища зовнішнього світу: малюнки, скульптури, кольори, рухи людського тіла, звуки, в тому числі й
звуки, які створюються мовним апаратом людини [8].
Наші голосові органи виробляють mutatis mutandis ті ж символічні рухи, що і наші руки, кисті рук і
т.п. Ми збільшуємо ступінь відкритості рота, щоб показати великі, і зменшуємо її, щоб показати малі
розміри чого-небудь; вказуючи на довжину, ми витягуємо губи вперед і т.д. Ми збільшуємо отвір рота,
коли вимовляємо vast – “обширний”, large – “широкий”, grand – “великий” і т.п. І навпаки, уявлення про
малі розміри виражається, як відмітив О.Єсперсен, у багатьох мовах словами, які містять голосний [i],
найзакритіший із всіх (разом з [y]) [9].
Однак, із самого початку гіпотеза про існування звукосимволізму зіткнулася із серйозними
теоретичними труднощами. Заперечення існування звукосимволізму зводяться взагалі до таких
аргументів: якби між певними звуками та певними поняттями існував мимовільний зв’язок, то не було б
можливим й існування різних назв одного й того ж самого предмета чи явища в різних мовах, ні, тим
більше, зміна звукової оболонки слова у процесі історичного розвитку мови. Наприклад, “великий” в
латинській magnus, в грецькій – megas, в готській – mikils. Таким чином, наявність того чи іншого
голосного в корені слова обумовлена дією фонетичних та морфологічних законів даної мови, а не дією
звукосимволізму.
Подолати подібного роду теоретичні труднощі можна було, виконавши два головних завдання:
1) переконливо довести існування звукосимволізму; 2) задовільно пояснити можливість співіснування
звукосимволізму та мінливості найменувань одного й того ж предмета в синхронії та діахронії. У
виконанні цих завдань спостерігається своєрідний поділ праці між сучасною європейською та
американською лінгвістикою. У Європі відбір та аналіз фактичного матеріалу проводився типовими для
європейської лінгвістики методами, без застосування необхідного у цьому випадку математичного
апарату чи інших яких-небудь суворих критеріїв. Вирішити завдання №1 такими засобами виявилося
неможливим. Проте європейська наука помітно просунулась у вирішенні завдання №2, тобто в пошуках
теоретичних основ функціонування звукосимволізму (див. роботи Г.Вернера, А.Зіберера, М.Вандрушки,
Г.Кронассера, С.Ульмана та ін.).
В Америці вивчення звукосимволізму проходило діаметрально протилежним шляхом. Головна увага
була приділена тут експериментальному дослідженню звукосимволізму і відповідно до цього розробці та
вдосконаленню методики експериментів. Перше експериментальне дослідження звукосимволізму в
Америці було проведене в 1929 році відомим лінгвістом Е.Сепіром [10:225-239]. Англомовним
піддослідним були запропоновані беззмістовні склади типу mil та mal, яким довільно приписувались
значення, наприклад, “стіл”. Піддослідні повинні були вирішити, на позначення якого розміру можна
використати дані сполучення. Виявилося, що /i/ більше підходить для позначення малого розміру, а /a/ великого. Це дослідження було продовжено С.Ньюменом [11]. Використовувалась аналогічна методика
зіставлення різноманітних голосних та приголосних фонем. Крім цього, прагнучи довести, що оцінка
звуків мови не пов’язана з мовним “тренінгом”(“мовною звичкою”), С.Ньюмен дослідив великий список
англійських слів зі значенням “великий” та “маленький”, на основі чого дійшов таких висновків:
1) голосні англійської мови за шкалою “маленький-великий” розміщуються в такому порядку: і, е, e,
Q, Ã; приголосні: t, d, p, b, k, g. Таким чином, глухі оцінюються як менші в порівнянні зі дзвінкими,
передні – як менші в порівнянні із задніми;
2) оцінка звуків піддослідними пов’язана з фізичними (акустико-артикуляційними) характеристиками
цих звуків.
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Наступні експериментальні роботи з вивченням звукосимволізму в США та Канаді були присвячені,
головним чином, розробці та вдосконаленню методики дослідження звукосимволізму (С.Цуру,
Г.Альпорт, Р.Браун, А.Блек, А.Горовіц та ін.). До розробки теоретичних аспектів американські вчені
взялися порівняно недавно – в 50-х – 60-х роках (Р.Браун, Дж.Тейлор, Дж.Вайс).
У Росії дослідження звукосимволізму з самого початку вирізнялись широким, комплексним підходом
до матеріалу на основі суворого наукового відбору та аналізу фактів, за участю представників різних
наук та спеціалістів різних профілів. У вивченні звукосимволізму в Росії можна виділити три головних
напрямки:
1) накопичується та досліджується обширний лінгвістичний матеріал, особливо в галузі давніх та
сучасних східних та африканських мов (Є.Д.Поліванов, В.І.Абаєв, А.Н.Журинський);
2) психолінгвістичні експерименти (Є.В.Орлова, В.В.Левицький, І.Н.Горєлов, А.П.Журавльов,
А.С.Штерн);
3) вивчається вияв дії звукосимволізму в різних сферах вербальної дії людини (наприклад, у
художньому мовленні), на різних рівнях мови (фонетичному, лексичному, морфологічному),
здійснюються постійні спроби теоретичного осмислення всього, що є в розпорядженні сучасної
лінгвістики та психології матеріалу (Д.М.Шмельов, М.В.Панов, А.А.Леонтьєв).
Накопичений сучасною наукою матеріал сьогодні вже ні в кого не викликає серйозних сумнівів щодо
існування певних звукосимволічних “правил”, релевантних для окремих мов. До цих пір, однак, існують
розбіжності з трьох основних питань:
1) характер звукосимволізму (національний чи універсальний?);
2) природа звукосимволізму (що лежить в його основі?);
3) методика експериментального вивчення звукосимволізму.
Необхідно зауважити, що змістовність звукової форми слова не слід плутати з його лексичним
значенням. Це – “різні аспекти, й в будь-якому випадку зіставлень можна виявити їхню гармонію, але не
тотожність, не збіг” [12:344-356]. Семантика слова не може бути описана у повному обсязі лише шляхом
переліку ознак. Що стосується символічного значення звука, то його достатньо загальний характер
припускає досить повний опис шляхом задавання набору ознак, якими буде охарактеризоване саме єство
символічного фонетичного значення.
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Kurinna N.P. From the History of Sound Symbolism Experimental Study.
The article is about a new direction in Linguistics – studies of phonetic meaningfulness of speech sounds, the
existence of which was proved by investigations carried out in the latest decades.
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МІСЦЕ І РОЛЬ ПАРАЛІНГВІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ У ПРОЦЕСІ СПІЛКУВАННЯ
Паралінгвістичні засоби спілкування виникають на різних етапах спілкування, доповнюючи вербальне
повідомлення, заміщаючи пропущений вербальний компонент чи комбінуючись із вербальними засобами,
часто забезпечуючи повноту розуміння повідомлення. Існують ситуації, в яких мовець надає перевагу
саме невербальним компонентам, бо вони є більш компактним, зручним чи єдино можливим засобом
передачі інформації. Але сукупність невербальних засобів не утворює системи в тому розумінні, в якому
її утворює мова.
У процесі живого спілкування ми дуже часто застосовуємо невербальні засоби комунікації. Вони
з’являються на різних етапах мовного оформлення висловлення. Наприклад, при переході від
внутрішнього до зовнішнього мовлення, шукаючи потрібні слова, звертаються до пошукових чи
пошуково-описуючих жестів, мімічних явищ, які несуть певну інформацію співрозмовнику. Різноманітні
паралінгвістичні явища можуть виникати на етапі контролю за якістю висловлення. Припустившись
помилки, мовець обриває своє мовлення, робить заперечний жест чи інші специфічні жести, шукає більш
адекватних мовних засобів для реалізації повідомлення, що викликає появу пробних пошукових ходів,
пауз, певних видів жестів.
Вживання паралінгвістичних засобів при встановленні контакту між співрозмовниками може
розкривати, певним чином, мету спілкування, взаємовідносини співрозмовників, їх соціальні статуси.
Вибір таких засобів при привітанні обумовлюється як комунікативною ситуацією, так і індивідуальними
характеристиками комунікантів (вік, стать, особливості характеру).
As we entered the tent which had been assigned to us,…, a tall dark figure in white robes stood aside to let us
pass with a graceful gesture and a murmured greeting in Arabic (A. Christie).
She sat up and her happy little laugh welcomed their intrusion (F.S. Fitzgerald).
«Hello, Wilson, old man,» said Tom, slapping him jovially on the shoulder. «How’s business?»
(F.S.Fitzgerald).
Часто паралінгвістичні засоби вживаються цілеспрямовано, для досягнення певного ефекту:
приховати свої справжні думки, почуття, емоції, створити відповідний настрій у слухача, вплинути на
його поведінку.
Поява паралінгвістичних засобів у процесі комунікації не є факультативною, і невербальне
повідомлення не можна вважати повністю незалежним чи однобічно залежним від мовного. З іншого
боку, паралінгвістичні засоби не являють собою лише своєрідне немовне нашарування мовного потоку.
Як слушно зауважує Г.В.Колшанський, до паралінгвістичних засобів слід відносити лише ті
функціонально виправдані фізичні стани мовця, які необхідні для заповнення прогалин у вербальній
комунікації. В цьому розумінні галузь паралінгвістики – це не та сфера, що доповнює функцію
висловлення, не та сфера, в якій відбувається розпізнавання висловлення в зв’язку з фізичними даними
мовця. Паралінгвістика не є «залишком», що віднімається від мовної системи, а функціональним
компонентом мовної системи [1:19].
Застосування невербальних засобів часто допомагає забезпечити повне розуміння повідомлення. Крім
того, іноді невербальні компоненти є більш компактним, зручним чи навіть єдино можливим засобом
передачі інформації.
Однак залучення паралінгвістичних засобів до участі в комунікації диктується не ущербністю мовної
системи, а лише обставинами зовнішнього порядку, пов’язаними з характером комунікації. До таких
обставин можуть належати, наприклад, дотримання певного темпу діалогу, застосування різноманітних
мнемонічних прийомів для забезпечення повного розуміння висловлювання.
У процесі безпосереднього спілкування частина висловлювання може компенсуватися немовними
засобами. Але така «економність» фрази не торкається самого принципу функціонування системи мови,
хоча в конкретній комунікації така фраза більш компактна. Тому можна говорити про «економне»
будування мовленнєвого акту з використанням паралінгвістичних засобів.
Отже, паралінгвістичні засоби з’являються на різних рівнях комунікації, надаючи максимальної
насиченості її змістовій та емоційній інформативності, змістової та емоційної завершеності,
забезпечуючи при цьому максимальну стислість та лаконічність форми [1:16].
Хоча мовні та немовні засоби спілкування є компонентами двох різних знакових систем, вони можуть
знаходитись у попарному співвідношенні між собою [2:67]:
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Знакова система Звукова мова

Знакова система система жестів

1. «Would you go out!»

1. Ввічливий жест, який вказує на вихід

2. «Go out, if you please!»

2. Ввічливо-іронічний жест, який вказує на вихід

3. «Go out!»

3. Грубий жест

4. «Go out, blast you!»

4. Випихування силою

Таким чином, доцільно відзначити, що між лінгвістичними та паралінгвістичними засобами
спілкування можуть існувати відношення функціональної синонімії.
Але в певних ситуаціях, обираючи засоби спілкування, мовець надає перевагу саме
паралінгвістичним компонентам. Наприклад:
1) для вираження міжособових відносин (симпатії/антипатії, душевного тепла/холодності,
зверхності);
2) для вираження емоцій (страху, стурбованості, радості, здивування);
3) коли канал вербального зв’язку зайнятий чи не може бути використаний (наприклад, під час
полювання, під час вистави);
4) коли невербальна комунікація є складовою частиною звичайного ритуалу в суспільних ситуаціях
(привітання, прощання і т.ін.);
5) для регулювання акту комунікації;
6) для самопредставлення (таким чином мовець може надати інформацію про себе слухачам);
7) для доповнення, уточнення, ретельної розробки вербального повідомлення [3:21].
When they had to say good-bye, in the station at Milan, they kissed good-bye, but were not finished with the
quarrel (E. Hemingway).
He made despairing gestures with his hands, but still no words came from his mouth (S. Maugham).
She sank into a chair, and buried her face in her hands. Her shoulders shook convulsively (Idem).
Паралінгвістичні засоби завжди тісно пов’язані з мовою і можуть виконувати певні функції по
відношенню до вербальної сторони висловлення, а саме:
1) вносити додаткову інформацію (іноді таку, що суперечить змісту вербальної: позитивний вербальний
текст може супроводжуватися фонаційними характеристиками зі значенням негативного ставлення,
наприклад:
What a bright suggestion!
The idea!
Very smart, I’m sure;
2) заміщати пропущений вербальний компонент у відповідях:
Is she there? – стверджувальний жест;
Will you join us? – заперечний жест;
3) комбінуватися з вербальними засобами, передаючи той самий зміст:
He is the man we need + вказівний жест;
I’ll teach you! + погрозливий жест.
Розрізняють паралінгвістичні засоби комунікативного та інформативного характеру.
Комунікативними вважаються невербальні засоби, які використовуються для цілеспрямованої,
навмисної передачі інформації адресату і часто повністю замінюють мовлення. Вони навмисні, набуті й
звичайно достатньо недвозначні в межах певної спільноти, яка їх використовує. Ми не можемо уникнути
свідомого застосування цього різновиду невербальної поведінки в процесі комунікації й усвідомлюємо
подібну поведінку інших людей.
Інформативними є паралінгвістичні засоби, які використовуються для того, щоб поповнити,
проілюструвати мовлення (рухи руками, пози тіла і т.д.), і несуть у собі певну інформацію для
співрозмовника незалежно від того, чи ставив собі адресант за мету повідомлення цієї інформації. Це
можуть бути відомості про індивідуально-людські якості мовця, про його соціально-групові та
національні чи територіальні ознаки. Хоч інформативні паралінгвістичні засоби не можуть бути
використані так свідомо й навмисно, як комунікативні, вони все ж таки можуть відтворюватись.
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Деякі лінгвісти розрізняють також паралінгвістичні засоби, які слугують для вираження емоцій. Тут,
перш за все, йдеться про міміку, хоч досить часто ми виражаємо певні емоції за допомогою рухів тіла.
Багато рухів та жестів мають комунікативне значення лише у зв’язку з вербальним чи соціальним
контекстом. Розмовляючи з кимось, ми часто реагуємо на несподіваний рух руки, навіть на те, як дихає
наш співрозмовник, і одночасно ми самі використовуємо різноманітні звуки та рухи, щоб підсилити
повідомлення: ляскаємо пальцями, стукаємо по столу, тупаємо ногою, торкаємося співрозмовника рукою
і т. ін. Цікавим є той факт, що у процесі комунікації співрозмовники схильні переймати один в одного чи
використовувати схожі жести, пози і можуть навіть копіювати поведінку один одного. Таку поведінку
можна протиставити поведінці двох зовсім незнайомих людей, які через обставини знаходяться поруч
(сидять за одним столиком у кафе, їдуть у переповненому автобусі та ін.). У таких обставинах вони
намагатимуться якнайбільше диференціювати свою поведінку: дивитимуться в різні боки, уникаючи
контакту очей, підкреслюючи тим самим, що вони не пара, не співрозмовники, а знаходяться поруч лише
завдяки обставинам [4:79].
Невербальні засоби етнічно, культурно та соціально оброблені, типізовані, але, підтримуючи точку
зору Т.М. Ніколаєвої та Б.А. Успенського, ми вважаємо, що сукупність паралінгвістичних засобів не є
мовою (крім випадків спеціальних мов жестів). Мова утворює систему в тому розумінні, що кожен її
значущий елемент можна пояснити за допомогою інших. Це неможливо зробити з невербальними
компонентами. Паралінгвістичні явища є системними тільки по відношенню до мови, яку вони
супроводжують. Тобто, мовне повідомлення, яке супроводжується немовним, може бути протиставлене
даному мовному повідомленню, взятому окремо [5:71].
Деякі лінгвісти вважають паралінгвістичний знак більш обмеженим порівняно з лінгвістичним.
Д.І. Рамішвілі відзначає, що мова жестів не може виразити навіть такого простого змісту, який
позначається словами поки, тільки, крім, ще, коли та ін. [6].
З цього приводу цікавими є дослідження, наведені в праці І.Н. Горелова «Невербальные компоненты
коммуникации». Для того, щоб з’ясувати реальні можливості паралінгвістичних компонентів у тексті
художньої літератури, було опрацьовано близько 5000 рядків діалогічних відрізків, 1200 з яких
супроводжувались авторськими ремарками, що замінюють паралінгвістичні компоненти.
Якщо позначити через «С» – репліку-стимул, через «Р» – репліку-реакцію, лінгвістичний знак - через
«л», паралінгвістичний - через «п», а комплексний знак - через «л+п», то можна запропонувати такий ряд
бінарних комбінацій, у яких застосовуються паралінгвістичні компоненти:
С л – Р л+п С л+п – Р п
Сл–РпСп–Рл
С л+п – Р л С п – Р л+п
С л+п – Р л+п С п - Р п
У наведеній таблиці ці бінарні комбінації розташовані в порядку зменшення частотності їх появи у
тексті:
№п/
Бінарний тип з паралінгвістичним
Кількість
п
компонентом
1

С л+п – Р л+п

296

2

С л+п – Р література

201

3

С л – Р л+п

164

4

С п – Р література

135

5

С п – Р л+п

120

6

С л+п – Р п

111

7

Сл–Рп

92

8

Сп–Рп

82

Всього:

1200

Дана таблиця вказує на реальні можливості паралінгвістичних компонентів доповнювати
лінгвістичну інформацію чи заміщати лінгвістичний знак [7:8-13].
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Отже, паралінгвістичні засоби виникають на різних етапах комунікації, доповнюючи вербальне
повідомлення, заміщаючи пропущений вербальний компонент чи комбінуючись з вербальними засобами.
Їх поява в процесі спілкування не випадкова, і є цілий ряд ситуацій, у яких мовець надає перевагу
невербальним засобам. Сукупність паралінгвістичних засобів не утворює системи в тому розумінні, в
якому її утворює мова, вони є системними тільки по відношенню до мови, яку вони супроводжують.
Розрізняють паралінгвістичні явища, існування яких неможливе без мови (голосність, ритм, швидкість
мовлення), паралінгвістичні елементи, які хоча і можуть бути відірвані від висловлення, але поза ним не
мають значення. Наприклад, кивок головою. І, нарешті, паралінгвістичні елементи, які можуть існувати
незалежно від мови, зберігаючи своє значення (плач, посмішка) [5:75].
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Панченко И.Б. Место и роль паралингвистических средств в процессе общения.
Паралингвистические средства общения возникают на разных этапах общения, дополняя вербальное
сообщение, замещая пропущенный вербальный компонент или комбинируясь с вербальными средствами,
часто обеспечивая полноту понимания сообщения. Существуют ситуации, в которых говорящий
отдает предпочтение именно невербальным компонентам, так как они являются более компактным,
удобным или единственно возможным средством передачи информации.
Panchenko I.B. Place and Role of Paralinguistic Means in the Process of Communication.
Paralinguistic means of communication appear on different stages of communication, completing verbal
message, substituting omitted verbal component or combining with verbal means, often providing complete
comprehension of the message. There are situations, in which the speaker prefers exactly non-verbal
components, as they are more compact, convenient orpresent the only way of delivering information.
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ЗАЛЕЖНІСТЬ МАСИ ШЛУНОЧКА ТА СЕРЦЕВИХ ІНДЕКСІВ UNIO CONUS BORYSTHENICUS
ВІД ІНТЕНСИВНОСТІ ІНВАЗІЇ ASPIDOGASTER CONCHICOLA
Досліджено залежність маси шлуночка та серцевих індексів Unio conus borysthenicus від інтенсивності
інвазії Aspidogaster conchicola. Виявлено відчутні зміни цих показників у заражених особин різних вікових
груп.
Погіршення екологічного стану водойм Українського Полісся впливає і на ріст зараженості молюсків
роду Unio аспідогастреями. A. conchicola є специфічним паразитом представників родини Unionidae. Її
життєвий цикл відбувається без чергування поколінь і зміни хазяїв. Статевозрілі особини локалізуються
у нирках та перикардії молюсків, де вони прикріплюються до його стінки за допомогою характерного
для всього класу диска Бера, що виконує також травну функцію. На Україні ця аспідогастрея була
вперше зареєстрована для молюсків з водойм Українських Карпат Г. С. Іванчиком. За минулими
відомостями, екстенсивність інвазії хазяїв цією аспідогастреєю ніколи не була високою і становила 1-2%
[1]. Але дані, одержані під час наших досліджень, дають змогу зробити висновок про значне її
підвищення в U. conus до 50%, що не спостерігалось у представників інших видів роду. Саме завдяки
цьому вперше вдалося дослідити вплив зараженості A. conchicola на масу шлуночка та серцеві індекси U.
conus.
Матеріал і методика. Матеріалом для дослідження послужили 162 екз. U. conus, зібрані в грудні
1998 та січні 1999р. у водоймах Житомирської обл. у басейні р.Тетерів (с. Пряжево). Молюски були
спонтанно інвазовані статевозрілими особинами A. conchicola, локалізованими в порожнині перикардію.
Дослідження проводились за методикою Боголюбського, адаптованою до специфіки типу Молюски.
Проводились виміри таких параметрів: маси шлуночка та маси м΄якого тіла молюсків. Зважування
маси передсердь не проводилося через еволюційні особливості їх походження [2].
Через те, що серце молюсків розміщене перінтестинально, спочатку препарувалася кишка в
навколосерцевій ділянці з подальшим відокремленням шлуночка.
Зважування відбувалося на торзійних терезах з точністю до 1мг.Шлуночок зважували без гемолімфи:
її згустки видалялися шляхом вичавлювання з подальшим просушуванням шлуночка за допомогою
фільтрувального паперу.
Маса м΄якого тіла молюсків вимірювалася на технічних терезах з точністю до 0,01г.
Серцеві індекси розраховувались як відношення маси шлуночка до маси м΄якого тіла молюсків.
Результати були оброблені методами варіаційної статистики за Лакіним [3].
Результати й обговорення. Вивчення впливу зараженості на масу шлуночка та серцеві індекси
проводилося для декількох груп молюсків: незаражених, слабко- та помірнозаражених (до 3
статевозрілих аспідогастрей) та сильнозаражених (4 і більше). При цьому було помічено, що кількість
сильнозаражених особин з віком збільшується, що свідчить про можливу відсутність процесу звільнення
від паразитів у цих молюсків.
При порівнянні результатів, одержаних за масою шлуночка для незаражених та слабко- і
помірнозаражених особин виду, спостерігається незначне зниження цього показника у заражених
молюсків віком 2-3 роки на 6% та незначне збільшення маси шлуночка в особин віком 4-8 років на 9%.
Порівняння маси шлуночка у сильнозаражених та незаражених молюсків виявило її зменшення у 23 – річних особин, що були інвазовані, на 8-15%. У 4 роки в сильнозаражених спостерігається
розшарування на 2 групи: у певної кількості молюсків маса шлуночка зменшується, в той час як друга
група має підвищені значення цього показника. У 6-8 років маса шлуночка у сильнозаражених молюсків
перевищує таку в незаражених на 19-20%.
Для серцевих індексів одержані такі результати: у слабко- і помірнозаражених особин спостерігається
незначне їх підвищення у всіх вікових групах; у сильнозаражених у 2-3 роки спостерігається зниження
показників на 11-13%, а в 4-8 років їх підвищення на 32-34%.
© Мінюк М.Є., 1999
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Такі дані в цілому не суперечать результатам, одержаним при дослідженні залежності серцевого
ритму від інвазованості Unionidae [4 : 5]. На наш погляд, сильна інвазія у молюсків у 2-3 роки веде до їх
елімінації, про що свідчать знижені показники маси шлуночка та серцевих індексів, що пояснюється
уповільненням процесів загального обміну в організмів. Віком, коли ще відбувається елімінація подібних
молюсків, можна вважати 4 роки. Що стосується слабко- і помірнозаражених організмів, то за
результатами спостережень вони здебільшого пристосовуються до дії паразита шляхом підвищення рівня
загального обміну речовин, що супроводжується збільшенням серцевих індексів та маси шлуночка.
Навіть поступове вікове зростання кількості аспідогастрей в перикардії молюсків найшвидше не
призводить до елімінації гідробіонтів, і деякі з них живуть до 10 років і більше.
Треба зазначити, що на значення серцевих індексів сильніше впливає маса шлуночка (її зменшення в
2-3 роки та збільшення в 4-8 років), ніж відповідні зміни у масі м΄якого тіла молюсків.
Отже, одержані результати свідчать про незаперечний вплив паразитів на основні морфологічні
характеристики серця молюсків. На наш погляд, необхідним є дослідження їх залежності від
інтенсивності інвазії в інших споріднених видів, що допоможе виявити причини описаних вище змін.
Попередні спостереження дозволяють лише відмітити набагато меншу екстенсивність інвазії
A.сonchicola в інших Unionidae.
Результати роботи представлені у відповідних таблицях.
Таблиця 1.Залежність маси шлуночка Unio conus borysthenicus від інтенсивності інвазії Aspidogaster
conchicola
Вік
Інвазія
min-max
V
s
x ± mx
Немає
10-22
3,49
21,92
15,92±0,82
2
До 3 паразитів
9,5-20,5
4,28
28,26
15,15±1,35
4 і більше
13-18
1,60
10,85
14,75±0,61
Немає
15-24
2,58
13,98
18,45±0,78
3
До 3 паразитів
12-22
3,05
17,50
17,43±1,15
4 і більше
14-18,5
1,33
8,28
16,06±0,47
Немає
4
До 3 паразитів
19-32
3,87
14,88
26,00±1,29
4 і більше
22-28
2,40
9,50
25,25±0,98
Немає
32-35
1,25
3,75
33,36±0,47
6
До 3 паразитів
4 і більше
36-44
2,64
6,63
39,83±1,08
Немає
28,5-43
6,34
16,95
37,40±2,83
8
До 3 паразитів
36-45,5
3,40
8,91
40,92±1,39
4 і більше
38,5-53,5
4,79
10,78
44,44±1,60
Таблиця 2.Залежність серцевих індексів Unio conus borysthenicus від інтенсивності інвазії Aspidogaster
conchicola ( · 10 -3 )
Вік
Інвазія
min-max
V
s
x±m
x

2

3

4

6

8

Немає
До 3 паразитів
4 і більше
Немає
До 3 паразитів
4 і більше
Немає
До 3 паразитів
4 і більше
Немає
До 3 паразитів
4 і більше
Немає
До 3 паразитів
4 і більше

1,117-1,919
1,432-1,846
1,215-1,500
1,241-1,848
1,311-1,672
1,168-1,472

1,509±0,044
1,617±0,039
1,366±0,034
1,508±0,103
1,513±0,076
1,332±0.033

0,186
0,124
0,097
0.230
0,151
0.100

12,33
7,67
7,10
15.25
9.98
7.51

1,402-1,734
1,215-2,516
1,495-1,679

1,549±0.053
1,960±0,224
1,594±0,033

0.139
0.547
0.075

8.97
27.96
4.71

1,975-2,311
1,331-1,975
1,397-1,852
1,652-2,562

2,109±0,038
1,581±0.108
1,625±0.071
2,119±0.093

0.094
0.243
0.174
0.280

4.46
15.37
10.71
13.21
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Исследована массы желудочка и сердечных индексов Unio conus borysthenicus от интенсивности
инвазии Aspidogaster conchicola. Обнаружены значительные изменения этих показателей у зараженных
особей разных возрастных групп.
Minyuk M. Ye. Dependence of Ventricle Weight and Cardiac Indices of Unio Conus Borysthenicus on
Intensity of Infection by Aspidogaster Conchicola.
Dependence of ventricle weight and cardiac indices of Unio conus borysthenicus on intensity of infection by
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ВПЛИВ АЗОТНОКИСЛОГО СВИНЦЮ НА ВОДНИЙ БАЛАНС СТАВКОВИКА ОЗЕРНОГО
(MOLLUSCA:PULMONATA:LYMNAEIDAE)
Наведено відомості про зміну водного балансу ставковика озерного з часом під впливом різних
концентрацій азотнокислого свинцю.
На кінець XX століття серед полютантів, які забруднюють усі, без винятку, середовища життя,
на перше місце за поширеністю та вагомістю негативних наслідків вийшли іони важких металів.
Основними джерелами їх є різні промислові підприємства (металообробні, сталеплавильні, гальванічні,
машинобудівні, хімічні та ін.) й автотранспорт. Із вихлопними газами автотранспортних засобів і з
недостатньо очищеними або взагалі не очищеними заводськими та шахтовими скидами ці токсиканти
потрапляють у навколишнє середовище, включаючись у біотичний кругообіг речовин. Потрапляючи у
живі організми, накопичуючись там, при певних концентраціях йони важких металів спричиняють різні
поведінкові, фізіологічні та біохімічні зрушення, котрі нерідко виявляються несумісними із життям.
Серед іонів важких металів, які забруднюють водне середовище, одним із найпоширеніших є
свинець (Pb2+ ) – реагент локальної дії [1], який накопичується в організмі прісноводних молюсків за
рахунок адсорбції, дифузії та метаболізму [2].
Метою нашого дослідження було з’ясувати, як впливають іони свинцю на водний баланс ставковика
озерного – звичайного компонента прісноводної малакофауни центрального (Житомирського) Полісся.
Вибір саме цього тест-показника зумовлений першорядним значенням води для забезпечення
життєдіяльності всіх тваринних організмів. Адже вода – це середовище, в якому відбуваються абсолютно
всі реакції, сукупність котрих являє собою основу білково-нуклеїнової форми життя – загальний обмін
речовин. Вона бере участь у численних реакціях (гідратації, гідролізу, окислення, набрякання колоїдів та
ін.). У вигляді водних розчинів виділяються з організмів шкідливі для них продукти обміну речовин,
накопичення яких могло б спричинитися до загибелі тварин. Особливості водного балансу впливають на
обмін білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин [3].
Матеріал і методика: 270 екз. ставковика озерного Lymnaea stagnalis (Linne, 1758), зібраного вручну
в р.Тетереві (у межах Житомира) у вересні-грудні 1998р. Маса тіла піддослідних тварин варіювала від
5,02±0,35 до 7,42±0.25г. Молюсків із місця збирання у лабораторію перевозили у відкритих
поліетиленових пакетах і відразу після доставки використовували в експериментах. Токсикологічні
досліди поставлено за методикою Алексеєва [4]. Як токсикант використано азотнокислий свинець.
Розчини його, концентрацією 0,001, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000, 10000 мг/л, готували на дехлорованій
відстоюванням (24 год) водопровідній воді.Тварин попередньо зважували на технічних терезах, після
чого вміщували в розчини токсиканта на 48 год. Через 24 год затруєне середовище оновлювали. Через
10 і 30 хв та через 1, 3, 6, 12, 24, 36, 48 год піддослідних тварин вилучали з розчинів, осушували
фільтрувальним папером і зважували, а потім повертали на попереднє місце.
Цифрові результати дослідів оброблено методами варіаційної статистики за Лакіним [5].
Результати дослідження та їх обговорення. При 0,001-1 мг/л азотнокислого свинцю в середовищі
при 48-годинній експозиції ставковиків загальна маса тіла їх залишається в межах норми (5,11±0,23 і
5,05±0,23г відповідно для тварин контрольної та дослідної груп). У межах концентрацій 0,1-10000 мг/л
токсиканта у напрямку їх збільшення спостерігається прогресуюча дегідратація тварин, зумовлена
зростаючими втратами води:
Концентрація токсиканта, мг/л
Втрати води, %

0,1
7,4

1
8,2

10
16,2

100
8,5

1000
27,3

10000
34,7

Це становить велику небезпеку для ставковиків, оскільки при виникненні від’ємного водного
балансу в організмі тварин завжди розвиваються передбачувані патологічні явища [6], як-от згущення
гемолімфи, зростання осмотичного тиску, поява дистрофічних змін у тканинах, виникнення від’ємного
білкового балансу (гіпопротеїнемія), збільшення кількості продуктів розкладу в тканинах різних органів.
© Вискушенко Д.А., Бенедик С.В., Поповичук О.І., 1999
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Як видно з вищенаведених цифрових даних, наростання рівня збезводнювання цих молюсків
залежить від концентрації азотнокислого свинцю в середовищі. Чим вищі значення цього показника, тим
більшими є зрушення водного балансу в бік дегідратації організму ставковиків. Так, якщо при
збільшенні кількості токсиканта в слабких розчинах на один порядок (від 0,1 до 1 мг/л) втрати води їх
тілом становлять 0,8%, то в сильних розчинах (100 і 1000 мг/л) за тих же умов вони сягають значень 8,8 і
7,4% відповідно.
У тварин, підданих дії затруєного середовища, посилення виведення води з організму при дії на
молюсків різних концентрацій токсиканта відбувається через різний проміжок часу від моменту
постановки експерименту. З таблиці видно, що при 0,1 мг/л азотнокислого свинцю збезводнювання
настає через 36 год, при 1 – через 24, при 1000 – через 3, а при 10000 – через 1 год. Слід зауважити, що
зменшення водного балансу до 10% є сумісним з життям. У тварин, вміщених після 48-годинної
експозиції у чисте середовище, за досить короткий проміжок часу (3-6 діб) водний баланс приходить до
норми. Перебуваючи в затруєному середовищі за умов водного голодування, ці молюски дефіцит води
нівелюють за рахунок води, що утворюється ендогенно як кінцевий продукт окислення вуглеводів,
жирів, білків. При втраті близько 20% води
лише частина тварин (15-24%) надалі зберігає
життєздатність. Причому процес відновлення водного балансу затягується у них до 12-15 діб. Більше
збезводнювання (понад 20%) спричиняється до загибелі тварин, що спостерігається при ознаках
серцевої недостатності через 24 (при 1000 мг/л токсиканта) та через 6 год (при 10000 мг/л). При таких
концентраціях азотнокислого свинцю в середовищі
утворення ендогенної води, очевидно, не
відбувається. Адже загальновідомо, що іони важких металів, у тому числі й Pb2+, утворюють комплексні
сполуки з білками ферментів, через що останні втрачають свої функціональні властивості.
Таблиця №1 Вплив різних концентрацій азотнокислого свинцю (мг/л) на загальну масу тіла (г)
ставковика озерного.
Інтервал
Концентрація токсиканта

часу
0 хв
10 хв
30 хв
1 год
3 год
6 год
12 год
24 год
36 год
48 год

0,001
5,11±0,23
5,11±0,22
5,12±0,22
5,07±0,22
5,04±0,22
5,02±0,22
5,05±0,22
5,05±0,22
5,05±0,23
5,05±0,23

0,01
5,89±0,26
5,86±0,56
5,86±0,26
5,83±0,26
5,79±0,25
5,78±0,26
5,76±0,26
5,75±0,26
5,73±0,26
5,74±0,26

0,1
7,13±0,34
7,11±0,34
7,08±0,34
6,97±0,34
6,97±0,34
6,95±0,33
6,95±0,33
6,73±0,34
6,63±0,34
6,60±0,35

1
7,42±0,25
7,36±0,25
7,31±0,25
7,21±0,25
7,16±0,24
7,03±0,25
6,91±0,24
6,86±0,25
6,86±0,23
6,81±0,23

10
7,09±0,28
6,98±0,28
6,80±0,28
6,59±0,29
6,54±0,29
6,41±0,28
6,33±0,28
6,33±0,28
5,89±0,28
5,84±0,27

100
6,84±0,43
6,73±0,44
6,66±0,45
6,60±0,46
6,57±0,46
6,48±0,47
6,51±0,44
6,07±0,44
6,00±0,43
5,78±0,43

1000
5,02±0,29
4,88±0,28
4,70±0,28
4,41±0,26
3,93±0,24
3,73±0,22
3,65±0,22

10000
5,68±0,32
5,41±0,33
5,00±0,30
4,39±0,27
3,71±0,27
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influence of different concentrations of lead nitrate have been presented in the article.
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ФАУНА ТА ПОШИРЕННЯ ПЕРЛІВНИЦЕВИХ (MOLLUSCA: BIVALVIA: UNIONIDAE)
ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я
Наводяться дані по поширенню і деяких елементах екології молюсків родини Unionidae в найголовніших
водотоках басейнів Прип’яті, Середнього Дніпра, Сіверського Дінця, верхнього Дністра, Сану, Західного
Бугу. Проведено порівняльний аналіз їх фауни перлівницевих за допомогою індекса ЧекановськогоС’єренсена.
Двостулкові молюски родини Unionidae широко розповсюджені в водоймах України. Вони відіграють
велику роль в кругооберті речовин та енергії у гідроценозах, беруть участь в процесах самоочищення
природних вод, є невід’ємним компонентом харчових ланцюгів складних екосистем.
Перлівницеві давно стали об’єктом наукових досліджень на Україні. Вивченням їх поширення,
біології, екології займалось чимало вітчизняних дослідників у різних регіонах України. Дослідження
малакофауни Вінниччини проводили Д. Белінг [1] та М. Кирпиченко [2], а степової зони ПівденноСхідної Украіни – П. А. Журавель [3], М. А. Загубиженко та І. П. Луб’янов [4]. Вивченням фауни
перлівницевих Західної України та Карпат займалися Г. С. Іванчик [5] та І. Д. Шнаревич [6]. Фауну
Unionidae з Центральної України доосліджували М. М. Коротун [7], В. В. Іванців [8], а її південних
регіонів - Ю. М. Марковський [9], А. Я. Слободяник [10], А. П. Стадниченко [11].
Незважаючи на цей далеко не повний перелік малакологічних досліджень, на питанні видового
складу фауни перлівницевих України поки що не можна ставити крапку. По-перше, систематика
Unionidae за останні два десятиліття зазнала докорінного перегляду [12], [13]. У світлі нової ревізії
родини багато видів, які раніше вважалися “добрими”, виявились збірними. Через це, знайомлячись із
роботами більшості давніших авторів, часто неможливо зрозуміти, які саме види досліджувалися ними.
Найбільш фундаментальною публікацією, в якій видовий склад перлівницевих України відповідає новій
системі, є монографія А. П. Стадниченко [13]. В ній наведено відомості про морфофізіологічні
особливості уніонід, їх екологію, особливості поширення у водоймах України. По-друге, за останні роки
внаслідок антропічного забруднення гідромережі в річкових екосистемах регіону відбулися серйозні
зрушення, що спровокували збіднення малакофауни як в якісному, так і в кількісному відношеннях. Усе
це свідчить про актуальність обраного напрямку дослідження. Доцільність його проведення
підкреслюється ще й тим, що протягом останнього десятиліття ці молюски стали об’єктом дослідження
лише в одному регіоні України – на Центральному (Житомирському ) Поліссі [14], а на інших її теренах
не досліджувались.
Матеріал і методика. Матеріалом послужили власні збори автора за період 1997-1999 років із
басейнів Прип’яті, Середнього Дніпра (ліві та праві його притоки), Сіверського Дінця, верхнього
Дністра, Сану, Західного Бугу. Загалом зібрано і проаналізовано близько 1,5 тис перлівницевих 17-ти
видів з 33 пунктів збору, розміщених на теренах Житомирської, Рівненської, Львівської, Харківської,
Полтавської та Київської областей. Молюсків збирали вручну. В місцях збору визначали щільність
поселення, характер донних відкладів, швидкість течії, каламутність води, глибину знаходження тварин.
При видовій діагностиці молюсків користувались конхіологічним методом, зрідка застосовували
компараторний метод [15].
Результати та обговорення. У водоймах України за літературними відомостями [13], родина Unionidae
представлена 22 видами, що належать до 5 родів трьох підродин - Unioninae (12), Anodontinae (7),
Pseudanodontinae (3). З них нам вдалося виявити 17 видів - Unioninae (10), Anodontinae (5),
Pseudanodontinae (2). Видовий склад перлівницевих водойм, де проводились збори, наведено в таблиці1.
Таблиця 1. Знахідки перлівницевих (Unionidae) у водоймах України
Водойма
1

Мiсце збору
2

Ворскла

Полтава

Коломак
Рось

Полтава
Б.Церква (К)

Протока

Сквира (К)
Б.Церква (К)

Видовий склад Unionidae
3
Середнiй Днiпро
Unio rostratus rostratus, U.pictorum, U.conus, Colletopterum piscinale,
Anodonta cygnea
U.pictorum, U.conus, C.piscinale, A.cygnea
U.pictorum, U.conus, U.r.rostratus, U.tumidus, C.piscinale, A.stagnalis,
A.zellensis
U.pictorum, U.conus, C.piscinale, A.stagnalis
U.pictorum, U.conus, U.tumidus, C.piscinale, A.stagnalis
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1
Тетерiв

2
Житомир
Зарiчани (Ж)

Гуйва

Лiсова
Кам’янка
Гнилоп’ять
(копаний
ставок)
Виспа
Случ

Тетерiвка (Ж)

U.pictorum, U.conus, U.tumidus, U.r.rostratus, U.r.gentilis, C.piscinale,
C.ponderosum

Денешi (Ж)
Силiкатний
кар’єр
м.Житомира
Довжик (Ж)

U.r.rostratus, U.conus, U.tumidus, C.ponderosum
U.conus, C.piscinale

Пряжево (Ж)
Бондарцi (Ж)
Житомир
Гришкiвцi (Ж)

U.pictorum, U.conus, U.tumidus, U.r.rostratus, U.r.gentilis, U.limosus,
C.piscinale, C.ponderosum, A.stagnalis
U.conus, U.r.rostratus, U.r.gentilis, U.limosus, C.piscinale, C.ponderosum
U.r.rostratus, U.r.gentilis, U.limosus, C.piscinale
U.conus, C.piscinale
A.stagnalis, A.cygnea, A.zellensis

Дзержинськ (Ж)

U.conus, U.r.rostratus, C.piscinale

НовоградВолинський (Ж)
Кикова (Ж)

Церем
Норинь
Уж

Пилиповичi (Ж)
Овруч (Ж)
Коростень (Ж)
Ушомир (Ж)
Бiлка (Ж)

Уборть

Кишин (Ж)

Iква

Млинiв (Р)
Дубно (Р)

Уди

Нова Баварiя (Х)
Пiсочин (Х)

Захiдний
Буг
Вишня

3
U.pictorum, U.conus, U.tumidus, U.r.rostratus, U.r.gentilis, C.piscinale,
A.stagnalis
U.pictorum, U.conus, U.tumidus, C.piscinale, A.stagnalis

Кам’янка-Бузька
(Л)
Буськ (Л)
Судова Вишня
(Л)
Мостиська (Л)

Правi притоки Прип’ятi
Batavusiana nana, B.musiva, B.fuscula, U.conus, U.r.rostratus, C.piscinale
B.nana, B.musiva, B.fuscula, U.tumidus, U.conus, U.pictorum, U.r.rostratus,
C.piscinale, C.ponderosum
U.tumidus, U.conus, C.piscinale, C.ponderosum, A.stagnalis, A.zellensis
B.nana, B.musiva, B.fuscula, U.conus, U.r.rostratus, C.piscinale
B.nana, B.musiva, U.conus, U.r.rostratus, C.piscinale
B.nana, B.musiva, B.fuscula, Pseudanodonta complanata complanata, P.kletti
B.nana, B.musiva, B.fuscula, B.irenjensis, U.conus, Ur.rostratus,U.limosus,
C.piscinale, C.ponderosum, A.stagnalis
B.nana, B.musiva, B.fuscula, B.irenjensis, U.conus, Ur.rostratus,
P.c.complanata, P.kletti
U.conus, U.pictorum, U.r.gentilis, C.piscinale, A.stagnalis, A.zellensis,
A.cygnea, P.c.complanata
U.conus, U.pictorum, U.r.gentilis, C.piscinale, A.cygnea
Сiверський Донець
B.nana, B.musiva, B.fuscula, U.conus, U.pictorum, Ur.rostratus, C.piscinale,
A.cygnea, P.c.complanata
B.nana, B.fuscula, U.conus, U.pictorum, Ur.rostratus, C.piscinale, A.cygnea
Західний Буг
C.piscinale
C.piscinale
C.piscinale
C.piscinale
Верхнiй Днiстро

Верещиця

Черляни (Л)

C.piscinale

Верещиця
(коланi
ставки)

Черляни (Л)

C.piscinale

Примiтка. В таблицi прийнято наступнi скорочення областей: К – Київська, Ж – Житомирська, Р –
Рiвненська, Л – Львiвська, Х - Харкiвська
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Видовий склад ценозів перлівницевих залежить від гідрологічних та гідрохімічних характеристик
водойм, а також від особливостей рельєфу місцевості, її географічного положення, антропічного
чинника. Ми порівняли фауну перлівницевих басейнів різних річок, використавши індекс
Чекановського-С’єренсена (Ics) [16]. Встановлено високий ступінь подібності малакофаун правих приток
Прип’яті, що протікають на Житомирщині – Ужа, Уборті, Случа, Норині (Ics 62,5-82,3%). Дещо нижчим
є значення цього показника при порівнянні з ними фауни перлівницевих Ікви (притока Прип’яті), що
несе свої води по Рівненській області (Ics 35,3-46 %). Незважаючи на географічну віддаленість, у правих
(Рось, Тетерів) та лівих (Ворскла, Коломак) притоках середньої течії Дніпра виявлено схожий видовий
склад перлівницевих (Ics 66,7-70,6 %). Звертає на себе увагу і високий ступінь подібності фауни
Unionidae басейну Сіверського Дінця (Харківська обл) з такою ж річок Прип’ятського Полісся (Ics 73,780%) на противагу фауні перлівницевих Середнього Дніпра (Ics 35,7-50 %). На жаль, неможливо
порівняти фауну Unionidae басейну Сану, Західного Бугу, верхнього Дністра через те, що 6 пунктів збору
на Львівщині (табл. 1), належать до полісапробної зони забруднення. Через несприятливий газовий
режим, велику кількість неокислених органічних речовин у воді, накопичення на дні великих кількостей
в’язкого чорного мулу, ці водойми непридатні для життєдіяльності більшості видів цих молюсків.
Знайдено в них лише поодинокі екземпляри Colletopterum piscinale – найбільш розповсюдженого виду в
Україні ( зустрічність 84%).
Поширення рiзних родiв Unionidae на теренх України має свої осбливостi (рис. 1).

Рис. 1.Поширення молюсків родини Unionidae у водотоках Украіни
Роди Batavusiana та Pseudanodonta вiдзначаються мозаїчним поширенням, як зазначалося ранiше для
Центрального Полiсся [14]. Цi молюски переважно зустрiчаються у басейнах Прип’ятi та Сiверського
Дiнця. Вони реофiльні та вимогливi до вмiсту кисню у водi. Населяють бiотопи пiщано-мулистих,
пiщано-галькових, пiщано-кам’янистих донних вiдкладiв, утворених на дiлянках рiчок з повiльною та
iнколи середньою течiєю. Види роду Pseudanodonta, за нашими спостереженнями, заселяють прибережну
зону водойм, глибоко закопуючись в мул, переважно мiж корiнням рослин.
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Молюски роду Unio досить рiвномiрно поширенi по всiй територiї України. З них найбiльш
розповсюдженим є U.conus (зустрiчнiсть 78%), а U.limosus зустрiчається поодинокими екземплярами
(Тетерiв, Гуйва, Уж). У наших зборах вiдсутнiй U.muelleri, рiдкiсний та малочисельний в Українi.
Серед беззубок (Anodontinae) найбiльш поширеним є один з представникiв роду Colletopterum C.piscinale (зустрiчнiсть 84%), якого можна вважати евритопним видом. C.ponderosum та 3 види роду
Anodonta рiвномiрно розповсюдженi в басейнах рiзних рiчок (зустрiчнiсть 16-30%). Для видiв цієї
пiдродини характерне оселення в лiторалi та сублiторалi великих i малих рiчок, у ставках, водосховищах,
де вони входять до складу пелофiльних та псамо-пелофiльних бiоценозiв при умовi i наявностi невеликої
швидкостi течiї.
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Мельниченко Р. К. Фауна и распространению перловицевых (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) Северного
Причерноморья.
Приводятся данные по распространению и екологии моллюсков семейства Unionidae из главных
водотоков басейнов Припяти, Среднего Днепра, Северского Донца, верхнего Днестра, Сана, Западного
Буга. Приведены результаты сравнительного анализа их фауны перловицевых с использованием индекса
Чекановского-Сьеренсена.
Melnychenko R.K. The Fauna and Distribution Unionidae( Mollusca: Bivalvia) of the North Black Sea
Country.
Data on distribution and ecology of Unionidae mollusks from the main reservoirs of the Prypyat, the middle
Dnieper, the Siversky Donets, the upper Dniestr, the San, the West Boog are given. The results of the analysis of
comparing Unionidae fauna with using of Chekanovsky- Sierenson’s index are presented.
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