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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
УДК 1 (091)
Н. М. Ковтун,
кандидат філософських наук, старший викладач
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)

МЕТАФІЗИКА ЯК КОНЦЕПТ ОСМИСЛЕННЯ ТИПІВ СВІТОГЛЯДУ
У ФІЛОСОФІЇ М. ЛОСЬКОГО
У статті проаналізовано осмислення М. Лоським феномену метафізики як основи будь-якої
світоглядної системи, зокрема філософської. Особлива увага зосереджена на проблемі
розмежування філософських систем на актуалістські, субстанціоналістські й ідеал-реалістичні.
Основою класифікації філософських систем М. Лоського розглядається їх поділ на органічні й
неорганічні на підставі співвідношення цілого і частини.
Звертаючись до філософії новітнього часу, людина не може знайти переконливих відповідей на
більшість хвилюючих її питань. Протягом ХІХ – поч. ХХ ст. увага найталановитіших представників
філософії була зосереджена на проблемах гносеології. Внаслідок цього, замкнувшись у спеціальній і
досить далекій від життя сфері досліджень, філософія віддалилась від нагальних інтересів реальної
людини у сфері пояснення картини світу. У новітні часи так і не було вироблено грандіозних
концепцій світобудови, визначних метафізичних систем, подібних філософії Аристотеля, Спінози,
Лейбніца, Гегеля. Більше того, опираючись на кантівську гносеологію, панівним стало заперечення
навіть можливості їх створення. З огляду на це, важливим є дослідження різних підходів до
класифікації філософських систем на основі аналізу метафізичних світоглядних позицій,
запропонована свого часу визначним російським мислителем Миколою Лоським.
Свого часу філософська спадщина М. Лоського стала предметом дослідження В. Зінківського,
В. Ільїна, С. Левицького, В. Лехцієра, М. Старченка. Вказані дослідники сходяться на думці, що
М. Лоський чи не єдиний з російських філософів середини ХХ ст., сформулював цілісну систему
філософії, в якій не лише окреслює нові напрямки у філософії, а й залишається вірним кращим
зразкам філософської традиції. В українській філософській літературі творчість М. Лоського ще не
стала предметом системного критичного дослідження. Проте, слід відмітити публікації українського
дослідника С. Яновського, в яких аналізується інтерпретація філософії російського мислителя в
радянський і пострадянський період. Одночасно особлива увага С. Яновського зосереджена на
вивченні проблеми необхідності свободи й обґрунтування інтуїтивізму у творчості М. Лоського.
Однак, в цілому творчість М. Лоського, зокрема проблема класифікації філософських систем, не
стала предметом прискіпливого аналізу в сучасній українській філософській літературі, а відтак
залишається недостатньо дослідженою, а тому й перспективною сферою історико-філософських
студій.
Метою дослідження є аналіз феномену метафізики як основи осмислення типів філософських
світоглядів у творчості М. Лоського.
Інтерес до метафізики як філософської дисципліни за М. Лоським поступово відроджується лише з
другої половини ХІХ ст., формується сприятлива атмосфера для розбудови філософських систем, які
тяжіють до дослідження усієї різноманітності буттєвості світу. З’являється і гносеологічне
виправдання цих тенденцій. Такі напрямки у гносеології, як "інтенціоналізм Гуссерля або інтуїтивізм,
спонукають філософа спрямувати свій розум на найпотаємніші сторони буття з надією, що наша
пізнавальна здатність не наштовхнеться на перешкоди, абсолютно нездоланні" [1: 4]. Виходячи з
цього, М. Лоський зауважує можливість формування у майбутньому новітніх світоглядів, системний
аналіз яких посідає чи не центральне місце у системі філософських наук.
Російський філософ розглядає метафізику як вчення про світ як ціле. В її межах розкривається
загальна картина світу, котра є основою для всіх наступних суджень про нього. Метафізику "можна
розподілити на три розділи: онтологію, космологію і природничу (рос. "естественную" – К. Н.)
теологію" [1: 5]. До сфери онтології належить дослідження елементів, з яких складається всесвіт,
матерія, душа, дух, а також їх найзагальніших властивостей. Зазначене дослідження відбувається
через розкладання елементів буття до певної межі. На основі цього формулюються загальні поняття, а
точніше категорії "субстанції", "якості", "кількості", "відношення" та ін. Усі інші науки досліджують
ці сторони буття, аналізуючи дані про певні субстанції, якості. Втім, у межах жодної з них не
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піднімається проблема, що таке субстанція, що означає володіти певною якістю, бути певною
величиною.
Головним завданням метафізики є дослідження світу як системного цілого і визначення місця
окремих елементів у ньому. Це завдання вирішується в одному з розділів метафізики, котрий отримує
у філософії М. Лоського назву космології. Поряд з цим вивчення буттєвості світу неодмінно
наштовхується на проблему існування Надсвітового Начала, Абсолюту або Бога. Незалежно від
позитивної чи негативної відповіді на питання щодо існування Абсолюту, цей предмет дослідження
настільки особливий, що має складати, за твердженням російського філософа, окремий розділ
метафізики, в межах якого потрактовується Абсолютне у його відношенні до світу. Ця частина
метафізики отримує назву природничої теології, на відміну від теології, основою якої є Одкровення.
Якщо виходити з визначення метафізики, як вчення про світ як ціле, вона постає необхідною
частиною будь-якого напрямку філософії, окрім крайнього суб’єктивізму і скептицизму. Таке
визначення за М. Лоським зовсім не зумовлює звуженого змісту поняття "метафізика" і не надає їй
виключного становища. Оскільки будь-який світогляд містить у собі систему знань про світ як ціле,
метафізика з необхідністю входить у нього як ключова філософська дисципліна. Власне так і було до
певного часу в розвитку західноєвропейської філософської парадигми. Критика метафізичного
способу сприйняття світу пояснюється тим, що в термін "метафізика" свого часу було вкладено
упереджений зміст, котрий критикується тією чи іншою філософською системою. Більше того термін
"метафізика" свідомо або напівсвідомо став позначати виключно вчення про надфізичне. Так,
мислителі-матеріалісти, не сприймаючи жодного іншого буття окрім фізичного, вважають, що наука
про надфізичне буття не має права на існування. Фактично вибудовуючи свою власну
матеріалістичну систему метафізики, вони не погоджуються з відповідною назвою, адже предметом
метафізики, на їх думку, є надматеріальне буття, існування якого неможливе. На підставі цього
матеріалісти виводять особливий метафізичний метод пізнання: якщо буття надфізичне, то й знання
про нього має бути надчуттєвим. А відтак, виходячи з позиції, що будь-який пізнавальний досвід має
чуттєвий характер, послідовники матеріалізму визнають предметом метафізики щось наддосвідне,
надемпіричне.
Найбільш впливовим опонентом метафізики, на думку М. Лоського, був І. Кант. Його критика
метафізики ґрунтується на досконало розробленій гносеології, висхідною позицією якої є думка, що
знання можливе лише про предмети, іманентно властиві свідомості суб’єкта. Людському пізнанню
властиві, згідно його теорії, тільки предмети, сконструйовані розумом людини з суб’єктивних
чуттєвих даних. Такі предмети не можуть бути справжнім буттям, вони (феномени), існують лише у
досвіді людини. Це світ, котрим він уявляється людині. Справжнє буття ("речі в собі", ноумени), існує
незалежно від того, яким воно уявляється суб’єкту. Буття ноуменів залишається навіки
трансцендентним людському пізнанню, а відтак абсолютно непізнаваним. Його властивості можуть
бути лише предметом віри, а не знання. Метафізика, за І. Кантом, є вченням про трансцендентне
свідомості буття, вченням про "речі в собі", про справжній світ, котрий існує незалежно від
свідомості. З огляду на це робиться висновок, що метафізика як наука неможлива, вона може
функціонувати лише як система переконань, заснованих на вірі.
Ідеї І. Канта про неможливість пізнання справжнього буття видаються, на перший погляд,
безумовно істинними. Проте, як слушно відзначає М. Лоський, розвиток гносеології кн. ХІХ –
поч. ХХ ст. засвідчив існування низки методів, за допомогою яких можна зрозуміти, що предмет,
котрий уявляється людині іманентним свідомості, може бути за своїм буттям незалежним не лише від
індивідуальної свідомості, а й від будь-якої свідомості. Такою є, наприклад, "іманентна філософія
Шуппе з його вченням про родову свідомість, таким є інтенціалізм Е. Гуссерля, теорія пізнання
В. Соловйова, С. Трубецького і Є. Трубецького, течії англо-американського реалізму і, насамперед,
різні напрямки інтуїтивізму" [1: 7]. Саме такий підхід до процесу пізнання М. Лоський розвиває у
своїй концепції інтуїтивізму. Згідно з нею, предмет зовнішнього світу (як-от, коливання маятника),
котрий з’явився в межах пізнавальної активності дослідника і став іманентним його свідомості,
залишається втім трансцендентним суб’єкту пізнання. Іншими словами, від того, що дослідник
споглядає предмет, останній не перетворюється в його індивідуально-психічний стан. Наприклад,
увага суб’єкта пізнання, спрямована на коливання маятника, жодним чином не впливає на процес
коливання. Суб’єкт споглядає справжнє буття таким, яким воно є, незалежно від власного духовного
стану і пізнавальної діяльності.
З огляду на це критика І. Кантом метафізики, за М. Лоським, зумовлена підміною понять.
Німецький мислитель, як і багато інших філософів, вважав, що все іманентне свідомості є властивим
також і суб’єкту пізнання. Заперечуючи таку можливість, у межах інтуїтивізму обґрунтовується
можливість існування метафізики як науки про справжнє буття ("речі в собі"). Слід відзначити, що
деякі попередники І. Канта, наприклад, Р. Декарт, Г. Лейбніц сприймали метафізику також як вчення
про буття, однак трансцендентне не лише суб’єкту пізнання, а й свідомості. Як зауважує М. Лоський,
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у цьому власне й виявляється слабкість гносеології Декарта і Лейбніца, адже предмет, який жодного
разу не був у горизонті свідомості суб’єкта, залишається ним недослідженим.
У межах метафізики, аналізуючи елементи буття, дослідник виділяє з різних предметів їх тотожне
ядро. Необхідно зауважити, що й конкретні науки здійснюють подібні функції, наприклад, у фізиці
досліджується сутнісна сторона світлових й електромагнітних процесів. Суттєва різниця між
метафізикою й іншими науками полягає в тому, що спеціальні науки під час аналізу буття
досліджують його окремі сторони, натомість метафізика має за мету розкласти все буття на висхідні
різнорідні елементи, а згодом, системно проаналізувати найзагальніші його характеристики.
"Метафізик, маючи за предмет дослідження усе світове ціле, а не якусь його частину, не зупиняється
на відносно основному: шукаючи абсолютно основне, він виходить за межі світу у сферу
Надсвітового Начала, у сферу Абсолютного" [1: 8]. Однак у межах метафізики так і не було
вироблено загальновизнаної системи вчень про світ. А відтак вона постає ареною протистояння
різних шкіл. Систематично розглянути цю множинність підходів можна на основі класифікації
реально існуючих і потенційно ймовірних типів метафізичних учень. Саме таке завдання ставить
перед собою М. Лоський у праці "Чуттєва, інтелектуальна і містична інтуїція" (М., 1995).
Російський філософ констатує, що різні метафізичні системи суттєво відрізняються одна від одної
ступенем єдності або роздробленості картини світу. Найбільш очевидною зовнішньою формою, в якій
втілюється дискретність світу, є просторовий порядок речей. Наприклад, дерево і яструб займають
два різні місця у просторі, а тому зміст буття кожного з них відрізняється від буття іншого. Їх
об’єднує перебування в одному просторі, втім ця єдність має лише зовнішній характер, оскільки зміст
кожної істоти залишається осібним. Ще глибша прірва між рівнями буття простежується в часовому
порядку процесів. Дві події, котрі відбулися в різний час, наповнюють два відмінні відрізки часу,
"увесь зміст одного процесу перебуває поза межами змісту іншого, так, що вони не співвідносяться
один з одним у часі, і ця неспіввіднесеність набагато глибша за просторову відмінність" [1: 9]. У
просторі речі можуть бути певним чином наближені одна до одної. Натомість те, що відійшло в
минуле, не може бути переміщене у теперішнє, воно начебто провалюється у прірву, з якої немає
повернення. На підставі цього, за М. Лоським, філософи, котрі не мислять можливості існування
жодного іншого буття, ніж просторово-часового, вибудовують метафізичні системи, в котрих
стверджується глибока роздробленість світу, нездоланна розмежованість різних його елементів у
просторі і часі. Існують й філософські підходи, в яких стверджується, що основою існування світу є
надпросторове і надчасове буття, котре долає дискретність простору і часу, встановлюючи
іманентний зв'язок між елементами світу. Виходячи із вчення Платона, будь-яке надчасове і
надпросторове буття М. Лоський визначає як ідеальне. На противагу цьому, просторово-часове буття
отримало назву реального. Більше того, саме негативне чи позитивне ставлення метафізичних систем
до ідеального буття, на думку російського мислителя, є основою їх класифікації.
Оригінальним є тлумачення категорії "субстанції" російським філософом. Субстанція
визначається ним як носій різних властивостей і подій, котрий залишається абсолютно стійким, не
дивлячись на зміну властивих йому характеристик і явищ (холод змінюється теплом, рух – спокоєм, а
носій цих процесів залишається тотожною собі сутністю). Зауважимо, що у більшості метафізичних
систем субстанція розглядається не як носій подій, а як сутність, як основне буття. Натомість події
постають явищами цієї сутності. Субстанція за М. Лоським не лише перебуває поза часом, а й панує
над ним. Подібну якість субстанції мислитель позначає терміном "надчасовість". "Це особливо
виразно простежується у такій властивості душі, як пам'ять; "Я", перебуваючи поза часом і будучи
вище часу, існує ні близько, ні далеко від своїх переживань, від подій, в яких виявляється її
субстанційна сутність: ось чому воно здатне охоплювати єдиним поглядом неподільний більш-менш
протяжний відрізок подій, тримаючи у собі не лише теперішнє і минуле, а й майбутнє, котре щойно
зароджується; наприклад, прослуховування мелодії і насолода від неї була б неможливою без
зазначеного панування над часом" [1: 11]. Окрім цього, "Я" здатне спрямовувати свою увагу на події,
які відійшли у минуле десять, двадцять і більше років тому. Вони вкотре можуть набувати
актуальності й поставати перед внутрішнім поглядом людини. Усі духовні стани "Я" формують
безперервний потік, у якому навіть віддалене минуле пов’язане з теперішнім, безпосереднім чином
впливаючи на нього і вступаючи з ним в інтимне взаємопроникнення завдяки позачасовій субстанції,
котра над безоднею років об’єднує згадану подію з наявними переживаннями. А тому субстанційне
буття постає як начало, котре організовує світові процеси і надає їм цілісного характеру.
Поняття "субстанції" є засадничим, на думку М. Лоського, не лише для більшості класичних
метафізичних систем, воно має конститутивний характер для світогляду переважної більшості людей.
Це відбувається навіть тоді, коли людина не усвідомлює, що використовує у своєму мисленні саме те
поняття, котре філософи позначають як субстанція [1: 10]. Світогляд, у якому припускається
існування ідеального буття лише у формі субстанції, мислитель класифікує як субстанціоналізм.
Подібний підхід може втілюватись у різних формах, залежно від того, які види субстанції визнаються
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філософом (душа, матерія), і чи поділяє він ідею множинності субстанції. Так, начебто такі відмінні
системи, як філософія Демокрита, Декарта, Лейбніца, Спінози, Берклі, мають характер
субстанціоналізму. Важливою рисою субстанціоналізму, згідно з М. Лоським, є ідея виняткової
єдності окремої субстанції і в той же час надзвичайної виокремленості і самостійності субстанцій
щодо одна одної [1: 13]. Отже, з одного боку, субстанціоналізм виходить з ідеї надзвичайної цільності
субстанції, з іншого – з визнання її дискретності. Втілення ідеї дискретності простежується у
філософському розумінні субстанції Демокритом і Лейбніцем. Натомість, якщо мислитель виходить з
існування у світі лише однієї субстанції, йому вдається уникнути ідеї роздробленості світу. Такою,
наприклад, є система Спінози, який обґрунтовує існування у світі лише однієї субстанції – Бога, а все
існуюче постає лише її виявом.
Розмежування різних видів субстанціоналізму можливе й на основі якісної характеристики
субстанції. З огляду на це, можна виділяти матеріалістичний субстанціоналізм Демокрита,
спіритуалістичний субстанціоналізм Г. Лейбніца і пантеїстичний субстанціоналізм Б. Спінози.
Одночасно класифікація типів субстанціоналізму можлива й у залежності від кількості субстанцій.
Так можливим є моністичний субстанціоналізм (визнання лише однієї субстанції або лише одного
виду субстанції), дуалістичний субстанціоналізм (визнання двох видів субстанції, наприклад як у
системі Р. Декарта – дух і матерія), плюралістичний субстанціоналізм (визнання множинності
субстанції у Г. Лейбніца).
Реалістичний тип метафізичних систем формується за умови визнання існування, окрім субстанції,
ще й інших видів ідеального буття. Реалізм як напрямок філософської думки, "заснований на
презумпції обдарування того чи іншого феномену онтологічним статусом, незалежним від людської
свідомості" [2: 878]. Так, наприклад, можна стверджувати, що всі види порядку, форми, відношень,
мислимі як зміст абстрактних понять, теж належать до сфери ідеального. Подібний характер мають,
наприклад, математичні ідеї. Число п’ять однаково властиве і п’ятьом звукам, і п’ятьом деревам, і
п’ятьом бажанням. Вказані п’ятірки звуків, дерев і бажань можуть існувати в різний час і в різних
місцях, проте, форма п’ятірності залишається тотожною для них. А відтак, одна й та сама форма не
існує в якомусь місці, не триває у часі, не виникає і не зникає, а відбувається надчасово і
надпросторово. Оскільки вище зазначені ідеї не мають самостійного буття, не володіють
властивостями живої діяльнісної істоти, а мають швидше формальний характер, М. Лоський називає
їх відстороненими (рос. "отвлеченными". – К. Н.) [1: 13]. На відміну від них, субстанція і є
конкретним ідеальним буттям, живим, діяльнісним і самостійним.
Окрім вищезгаданих, ідеальних, існують ще й матеріальні відсторонені ідеї. Це ідеї, які
позначають природу видів і родів речей, окремих якостей, здібностей (наприклад, ідеї людяності,
кольору, доброти, пам’яті). Схожі концепції свого часу висловлювали Сократ, Р. Декарт і І. Кант, у
метафізичних системах котрих стверджується надзвичайно тісний зв'язок усіх речей,
взаємовключеність всього у все, оскільки будь-яка річ має з іншою річчю деяку тотожну ідею,
наприклад, числа, якості, здібності. Означений напрямок у метафізиці, згідно з яким реальне буття
існує на основі ідеального, М. Лоський називає ідеал-реалізмом. Прикладом таких систем є вчення
Платона, Аристотеля, Плотіна, Й. Фіхте, Ф. Шеллінга, Г. Гегеля, В. Соловйова.
В одному з напрямків ідеал-реалізму, котрий репрезентує німецький мислитель-неокантіанець
Герман Коген припускається існування лише відсторонених ідеальних начал. Такий підхід
М. Лоський пропонує називати відстороненим ідеал-реалізмом. Одночасно існує й інший підхід, за
яким, окрім відсторонених ідеальних начал, існують ще й конкретно-ідеальні начала, ідеї як живі
реальні самостійні істоти. Такі системи російський філософ класифікує як конкретний ідеал-реалізм.
Його втіленням є вчення Аристотеля, Плотіна, Г. Гегеля, В. Соловйова. Зауважимо, що визнання
існування об’єктивного ідеального начала зближує вчення прихильників конкретного ідеал-реалізму з
ідеями субстанціоналізму.
Якщо в ідеал-реалістичних системах стверджується крайній ступінь єдності буття, в інших
філософських підходах цілком заперечується існування будь-яких позачасових, ідеальних начал. Щоб
уявити собі сутність такого світорозуміння, слід з духовного життя вивести ідеальне начало з його
процесами, бажаннями, душею, "Я". Відтак увесь зміст життя зведеться до потоку подій (якщо
розуміти подію як все те, що має часовий характер, виникає у часі, має в ньому певне місце і
піддається відношенням часу – перед, після і т.д.). Так само за М. Лоським можна уявити й розвиток
матеріального, якщо, наприклад, у процесі горіння розглядати лише подію (зміни кольору, форми,
тиску), відмовившись від думки про атоми або електрони, як субстанції, вічне начало, котре стоїть
над потоком часових змін [1: 14]. Хоча розвинути зазначене вчення досить важко, російський
мислитель пропонує такі філософські системи називати актуалізмом, маючи на увазі не активність, а
актуальність всього сущого на окремому відрізку часу. Актуалізм простежується у досить
різноманітних формах, наприклад у філософських вченнях Геракліта, Д. Юма, Е. Маха, А. Бергсона.
Слід наголосити, що в сучасній філософській традиції подібний підхід отримав назву феноменалізму.
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Однак, М. Лоський пропонує застосовувати поняття "феноменалізму" для позначення одного з видів
актуалізму, котрий завбачує протиставлення феноменів (явищ) ноуменам ("речам в собі").
Виділяючи три типи філософського світогляду (ідеал-реалізм, субстанціоналізм й актуалізм),
російський філософ виходить з відношення цих систем до поняття "ідеального буття", а відтак
базується на онтологічній засаді. Ще однією підставою для класифікації філософських систем, на
його думку, є різне потрактування ними поняття "цілого", що стає основою для виділення двох
підтипів світогляду – органічного і неорганічного. Їх розрізнення засноване на відмінному розумінні
відношення між світовим цілим і його елементами.
Згідно з неорганічним розумінням співвідношення цілого і елементів, елементи розглядаються як
висхідне первинне начало, а ціле – похідне, вторинне. Елементи за такого підходу постають як щось
самостійне, котре володіє усією повнотою буття. Натомість ціле вважається залежним від елементів й
існує лише у відношенні з ними. Прикладом неорганічного світогляду є матеріалізм Демокрита, для
якого самостійним буттям є атоми, а світове начало уявляється як сума цих атомів. Прибічники
неорганічного світогляду послуговуються таким розумінням цілого не лише щодо всесвіту, а й до
усіх можливих єдностей, котрі є у світі, наприклад, організмів тварин і рослин.
Органічне розуміння цілого за М. Лоським цілком протилежне неорганічному. Воно виходить з
твердження, що ціле первинніше (зрозуміло не в хронологічному смислі) за свої елементи, ціле є
чимось основним, а елементи – похідними [1: 15]. З метою дослідження самоіснуючого, самостійного
буття, прихильники органічного світогляду не аналізують елементи, а навпаки, звертаючись до
цілого, схиляються до переконання, що думка має рухатись за межі світового буття, у сферу
надсвітового самостійного начала, Абсолюту. Натомість у межах неорганічного світогляду існування
Абсолюту важко навіть уявити.
З метою з’ясування відношення між цілим і його елементами М. Лоський застосовує приклад
формування організму тварин і рослин. Створення організмів, зауважує російський філософ,
відбувається зовсім не так, як уявляв це свого часу Емпедокл. Серце, м’язи, очі не виникають поза
організмом без відношення одне з одним, щоб потім з’єднатись у організм тварини. Ці утворення
виникають у системі зародку, тобто вже в існуючому організмі, котрий існує на дещо нижчому
ступені розвитку. Хоча жоден з сучасних натуралістів і не дотримується безпосередньо
емпедоклового підходу щодо створення живих організмів, більшість з них переконані, що організм є
сумою атомів кисню, азоту, вуглеводню, сірки, які існують до виникнення організму і знову
з’являються, якщо організм розпадається [1: 16]. Опираючись на досвідні дані, прихильники
органічного світорозуміння зауважують, що ріст тіла і його розвиток здійснюється не входженням у
нього частин середовища, а через харчування організму шляхом відбирання з середовища необхідних
йому складових частин, шляхом їх асиміляції у відповідності до систем організму. Виходячи з цього,
у межах органічного світогляду зовсім не стверджується, що ціле породжує цілком усе буття своїх
елементів, а постулюється формування елементів з цілого.
Наприклад, прихильники неорганічного світогляду вважають, що держава є сумою людських
особистостей, котрі здійснюють індивідуально-психічні й індивідуально-фізичні акти з метою
досягнення власних цілей. Держава таким чином постає лише як засіб, створений людьми для
досягнення власних цілей, наприклад самозбереження, розширення їх індивідуально буття. Натомість
прихильники органічного світорозуміння вважають державу не сумою індивідів, а цілим, яке існує
завдяки тому, що індивіди володіють, окрім усього, надіндивідуальними характеристиками. Індивіди,
згідно з таким підходом, перебувають у складі держави, як точки на лінії, цілком не вичерпуючи
своїми індивідуальними цілями життя всієї держави.
Підсумовуючи, слід зауважити, що класифікація типів світоглядів і типів філософських систем
М. Лоського має бінарний характер. По-перше, в залежності від розуміння ідеального буття він
виділяє три типи світоглядів: актуалізм, субстанціоналізм й ідеал-реалізм. По-друге, опираючись на
відношення між цілим і частинами, мислитель виокремлює органічні й неорганічні світогляди.
Поєднання обох класифікацій дає можливість виокремити наступні світогляди: неорганічний
актуалізм, органічний актуалізм, неорганічний субстанціоналізм, органічний субстанціоналізм. Щодо
ідеал-реалізму М. Лоський схиляється до думки, що він не може бути неорганічним. Вчення, за яким
реальні речі й процеси у всіх відношеннях пов’язані між собою своїми ідеальними основами, завжди
має характер органічного світорозуміння у формі відстороненого і конкретного ідеал-реалізму. Таким
чином маємо шість типів світогляду: неорганічний актуалізм, органічний актуалізм, неорганічний
субстанціоналізм, органічний субстанціоналізм, відсторонений ідеал-реалізм і конкретний ідеалреалізм. М. Лоський не претендує на універсальність своєї класифікації, оскільки неможливо знайти
серед філософських систем ті, котрі цілком відповідали б параметрам означеної схеми. З іншого боку,
в будь-якій філософській системі елементи цієї класифікації неодмінно простежується.
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Ковтун Н. М. Метафизика как концепт понимания типов мировоззрения
в философии Н. Лосского.
В статье исследуется понимание Н. Лосским феномена метафизики как основания любой
мировоззренческой системи, а именно философской. Особое внимание сконцентрировано на проблеме
разделения философских систем на актуалистические, субстанционалистические и идеалреалистические. Основой классификации философских систем Н. Лосским рассматривается их
распределение на органические и неорганические на основании соотношения целого и части.
Kovtun N. M. Metaphysics as a Concept of Comprehension of Types of
Outlook in the N. Loskiy’s Philosophy.
In the article the N. Loskiy comprehension of the metaphysics phenomenon as the basis of any outlook system
here philosophic is analysed. Particular emphasis is made on the problem of delimitation of philosophic
system on actual, substantional and ideal-realistic. The basis of N. Loskiy’s classification of philosophic
systems is their division on organic and non-organic on the basis of the correlation of part and the whole.
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ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ЯК МИСТЕЦЬКИЙ ПРИЙОМ ХХ СТ.
Стаття присвячена виявленню універсальності дії механізму інтертекстуальності як умови
можливості творчого процесу і варіативності його функціонування як художнього прийому.
Зазначається, що зміна класичного вигляду художнього твору актуалізує переосмислення специфіки
феномена творчості.
Пошук нових форм вираження на початку ХХ ст. вже наприкінці століття обертається
констатацією неспроможності митця вийти за межі метаописовості попередньої культурної спадщини
та створити щось принципово нове. Поруч з ідеєю перенасиченості літературного простору
утверджується у своїх правах постструктуралістськє проголошення міфічності феномену
індивідуальної творчості як такої. Звідси поширення практики довільного перерозподілу попередньої
культурної традиції без застереження перед можливістю звинувачення в незаконному поводженні з
літературною власністю, оскільки в умовах, коли поняття авторства ставиться під сумнів, поняття
плагіату стає беззмістовним.
Представники однієї з найбільш значимих парадигм сучасності – постструктуралізму – пов’язують
зміни в межах актуальної мистецької практики з проблемою розщепленості свідомості сучасної
людини, що підштовхує її до постійного пошуку в собі Іншого і породжують відчуття інаковості
відносно самої себе. Подібний психічний стан стимулюює людину до виходу за межі індивідуальної
мовної свідомості в об’єктивний простір нескінчених ланцюгів текстів, створених іншими людьми.
Головною рисою такого простору є відсутність опозиції між "своїм" і "чужим", між світом і мовою,
натомість всі феномени – природа, культура, історія, людська свідомість – постають як тексти – не
тотожні, але рівноправні (децентровані) смислові структури.
Прагнення автора подолати межі суб’єктивної свідомості задовольняється в формі діалогу –
введення в текст відразу декілька суб’єктів висловлювання. Подібна співприсутність в тексті двох і
більше самостійних голосів, ще раніше назване М. Бахтіним "поліфонізмом", породжує такі мовні
конструкції як "текст в тексті", "текст про текст", вже у ХХ ст., завдяки зусиллям Ю. Крістєвої відомі
як інтертекстуальність. Актуалізація розробки проблеми інтертекстуальності у ХХ ст. пов’язана в
першу чергу з тими змінами, які відбулися в літературному просторі, а саме – втрата "міметичної
референційності" і заглиблення в самопізнання, внаслідок чого виникає простір метапоетики, в межах
якого будь-які границі між жанрами (художній, філософський чи науковий) втрачають сенс. Ідея
"неоднорідності тексту" М. Бахтіна і представила собою спробу розробити механізм, здатний описати
метамовні і метатекстові пошуки в сучасній йому літературі. Не дивлячись на те, що вирішальним
імпульсом до формулювання поняття інтертекстуальності стала поява принципово іншого типу
роману (поліфонічного, найяскравішими проявами якого стала творчість Д. Джойса, М. Пруста,
Ф. Кафки) – який розгортається в середині мови і відрізняється свідомою та вираженою установкою
на міжтекстові пошуки, майже одночасно з цим, текстуальний діаологізм був виявлений в історії
літератури як універсальний каталізатор творчої діяльності. У контексті змін класичних принципів
художньої творчості, метою даної статті є виявлення дії інтертекстуального принципу як необхідного
етапу творчого процесу та аналіз специфіки сучасного режиму інтертекстуальності.
Відомо, що поняття інтертекстуальності було концептуалізоване завдяки осмисленню і
інтерпретації ідей М. Бахтіна. Зокрема положення, сформовані мислителем ще в 1924 році в роботі
"Проблема змісту, матеріалу і форми в мовній художній творчості" – будь-який митець, визначаючи
під час творчого процесу відношення свого тексту до інших текстів, не лише долучається до
широкого "діалогічного" контексту світової культури, але тільки внаслідок цього формує власну
естетико-світоглядну позицію. На сьогодні загальноприйнятим вважається розгляд феномену
інтертекстуальності у двох її головних аспектах – з боку читача (дослідника) і з боку автора. Якщо
серед дослідників відсутнє єдине розуміння статусу читацької інтертекстуальності – необхідна умова
розуміння тексту (М. Ріфатер) чи виключно суб’єктивний ефект (Р. Барт) – то авторська однозначно
визначається в якості трансцендентальної умови будь-якого тексту. Розглянута зі сторони автора,
інтертекстуальність втрачає свій неоднозначний характер і здобуває детермінуючу роль. "З точки
зору автора, інтертекстуальність – це спосіб генезису власного тексту і постулювання власного
поетичного "Я" через складну систему відносин опозицій, ідентифікацій і маскування з текстами
інших авторів (тобто інших поетичних "Я")" [1: 20].
Хоча Ю. М. Лотман не вживає терміни інтертекст і інтертекстуальність, представлені ним поняття
семіосфери, семіотичного простору, культурної пам’яті безпосередньо пов’язані з проблематикою
інтертекстуальності. Найбільш яскраво ілюструє дію інтертекстуалного механізму розроблена
© Васильєва К. І., 2009
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дослідником вихідна модель текстотворення [2]. Виділяючи у творчому процесі чотири етапи, Лотман
підкреслює умовність даної моделі, яка цілком відповідає логіці, проте залишається відірваною від
реального процесу творчості, варіативного за своєю природою. Початком, запропонованої
мислителем моделі є задум, представлений символом (не обов’язково вербальним, що дозволяє
застосовувати дану модель і до "немовних" видів мистецтва), головна роль якого полягає в утворенні
простору для багатоманітних інтерпретацій. Наступний етап дослідник пов’язує з прагненням до
точного вираження багатоманітності в думці, яке знаходить своє втілення в плані ("лінійне
розгортання єдиного в різних епізодах"). Саме на третьому етапі розвитку творчого процесу
активізується дія інтертекстуального феномену. Під час вербалізації, втілення плану в слові, текст
втрачає свою лінійність і виявляє свою багатозначну природу (багатовимірний простір сюжетних
можливостей). Проте, за Лотманом, даний етап є ще проекцією тексту, його попередні матеріали,
лише на останньому етапі, з усієї багатоманітності мовних можливостей вилучаються лінійні
елементи і вибудовується наративний текст.
Розробляючи теорію енергетичного потенціалу, Н. А. Кузьміна віднаходить у вербальному знакові
(слові) Лотмана зосередження точки рівноваги імпліцитної і експліцитної складових енергії. Саме ця
особливість, на думку дослідниці, доводить ключову роль слова в процесах енергообміну.
Визначаючи енергію тексту (мови) в якості проекції енергії навколишнього світу, Н. А. Кузьміна
ототожнює слово-знак з деякою незалежною від автора і реципієнта сутністю, яка може бути
предметом передачі чи обміну від однієї людини до іншої.
Додаткового пояснювального змісту положення про експліцитну і імпліцитну енергію слова
здобуває в контексті потебніанської теорії "найближчого" і "найвіддаленішого" значення. На думку
Кузьміної, у своєму найближчому значенні слово є носієм експліцитної енергії, тобто воно охоплює
найбільш загальні риси об’єктів і є абстрагованим як від особистісних уявлень про денотат, так і від
усіх тих смислів, які актуалізуються під час мовлення. Усе те, що пов’язане з актуальним смислом,
що варіюється від індивіда до індивіда, є змістовною стороною поняття, його асоціативним,
семантичним потенціалом може бути об’єднаним у понятті "найвіддаленіше" значення слова (його
імпліцитна енергія). Якщо імпліцитний аспект слова найбільш яскраво виявляє себе в системі мови,
то характеристики однозначності і стійкості значення пов’язані з його експліцитною енергією, що
підсилюється в межах лінійного розгортання слова. Поява тексту – структурно-організованої
цілісності, є свідченням того, що слова вичерпали свій резерв невизначеності. Проте подібний
результат стосується лише автора, оскільки після завершення написання тексту він здобуває
нескінченний розвиток поза авторською волею, постаючи родючою скарбницею смислу для його
реципієнта. Таким чином, співвідношення експліцитної і імпліцитної енергії для автора і читача є
різними. Якщо імпліцитний вимір мови для автора втрачає свою провідну роль із завершенням
тексту, для реципієнта лише після втілення авторського задуму вона вперше активізується.
Аналіз вихідних стимулів художнього процесу спростовує ідею абсолютної свободи творчості.
Так, вже представники психоаналітичного напрямку у філософії обґрунтовують несвідому природу
імпліцитної енергії автора. Саме первинний імпульс (символ) покликаний пробудити ту частину
психіки митця, яка раніше знаходилася поза його свідомістю. Наслідком дії даного імпульсу стає
активізація дії асоціативного механізму, залучення різнорідних хаотичних уявлень, що в кінцевому
рахунку утворює деякий критичний простір, який потребує своєї сублімації. Коли імпліцитна енергія
автора досягає свого максимуму, потреба у вивільненні надлишковості стає найнагальнішою, саме
тому творчість часто розглядається митцями як процес звільнення від внутрішнього тягаря. "Творіння
здатне вбити творця, проте автор не владний зупинити цей процес" [3: 57].
Перші спроби усвідомлення майбутнього твору як деякої цілісності спричинюють зростання
експліцитного потенціалу енергії автора. Хоча на даному етапі дія позасвідомого натхнення
витісняється свідомою роботою над текстом, однак мова, яка застосовується з цією ціллю, ще не є
придатною для остаточного вираження думки. Думка втілюється в словах, проте слова на даному
етапі розкривають виключно свою іконічну природу, слугуючи лише знаряддями думки (Лотман
пояснює етап складання плану на прикладі прозаїчного твору – як конспективне перерахування
епізодів, які ще постають схематичними, полишеними художньої різнобарвності). Саме на третьому
етапі творчого процесу (рух від плану до попередніх матеріалів) відбувається примноження варіантів,
напрацювання паралельних задумів. Даний рух свідчить про завершення етапу концентрації думки і
актуалізації асоціативного механізму творчого процесу. На даному етапі найбільш яскраво виявляє
себе власне авторська позиція, оскільки в творчий процес активно залучається особистісні
характеристики митця – інтелект, ерудиція, психологічний тип. "Суть творчого процесу полягає в
генерації нового знання на базисі раніше здобутої і збереженої в мозку інформації (фонду енграм) –
тобто на базисі пам’яті" [3: 59]. Саме під час напрацювання варіантів для майбутнього твору
найбільш виразно проявляє себе дія інтертекстуального механізму, оскільки часовий вектор автора в
процесі створення твору спрямований до прототекстів. Подібний механізм діє як встановлення
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когерентності прототексту системі автора, якщо вони співпадають, виникає резонанс – багатократне
посилення імпліцитної енергії автора завдяки залученню імпліцитної енергії прототексту. Проте
кінцевим етапом творчого процесу постає концентрація напрацьованого матеріалу – відбір серед всієї
сукупності потенційно даних автору джерел (традиція, асоціації, власна творчість, тексти
навколишнього життя) лише тих, які є необхідними для остаточної вербалізації задуму нового тексту.
На цьому етапі експліцитна енергія перевищує власний заряд порівняно з етапом плану, проте
остаточно перекрити імпліцитну енергію вона не владна. Саме в цьому проявляється феномен
творчості – митець ніколи не здатний віднайти достатньо адекватні своєму задуму виражальні засоби.
"Мова уявляється справжньому митцю занадто стійкою, занадто штучною і безособовою, щоб втілити
індивідуальну імпліцитну енергію" [3: 60]. Це, у свою чергу, дає стимул автору до невпинного
процесу творчості і вдосконалення власних творінь, а подібна "недосконалість" твору є одночасно
його найвищою цінністю, яка перетворює мистецтво на скарбницю смислу для людини – реципієнта,
оскільки дозволяє їй самій перетворитися на співучасника, співавтора творчого процесу.
Хоча інтертекстуальність як прийом застосовувалась і попередніми поколіннями,
постмодерністська інтертекстуальність має свою специфіку. Так, якщо раніше інтертекстуальність
була лише одним з можливих прийомів поруч з іншими (модель розщепленого текстового ряду, в
якому майже кожне слово відсилає до претекстів, а відтак і оповідна лінія втрачає неперервність,
кожне слово починає "жити своїм життям", а зміна точок зору і голосів стає абсолютно довільною,
була сформована ще в епоху модернізму), то в сучасному мистецькому просторі вона отримала
провідну роль і невід’ємне значення в постмодерністському дискурсі. "В літературі останніх років
кожний новий текст просто інакше не народжується, як з фрагментів чи з орієнтацією на "атоми"
старих, при цьому співвіднесеність з іншими текстами стає не частковим, а загальнокомпозиційним,
архітектонічним принципом" [1: 31]. У межах постмодерністського мистецтва інтертекстуальність
постає в формі "вибуху" лінеарності тексту, як механізм нового прочитання в тексті смислів, що були
структуровані до нього. Ключова інтертекстуальна фігура ХХ ст. – є розщепленість семантики
художнього слова, специфіка якої полягає в тому, що часто менш актуальні для повного розкриття
смислу тексту міжтекстові паралелі є більш експліковані, ніж ті, з якими даний текст носить глибинні
зв’язки, і саме імпліцитний текст стає місцем багатоваріативного структурування змісту. У свою
чергу, і сприйняття подібних текстів передбачає вихід на деякий металітературний рівень.
"Література все більше стає не літературою про життя, а літературою про літературу" [1: 31]. Якщо
початок ХХ ст. можна охарактеризувати як прагнення митців до асиміляції інтертексту у власному
творі, майже до повного розчинення, то вже до кінця століття провідну роль отримує процес
дисиміляції, коли міжтекстові зв’язки не лише не приховуються, але і навпаки свідомо маркуються,
на передній план виводиться метатекстова гра з чужими текстами. У постмодерністських текстах
інтертекстуальний зв’язок здобуває рис каламбура, гіперболи, розпізнавальними рисами яких є
поєднання високого і низького, підвищення фізичної присутності запозиченого фрагменту тексту
порівняно з іншими компонентами тексту. Часто тексти, які постають результатами
інтертекстуального методу втрачають свою художню природу, виступаючи скоріше в ролі критичної
літератури.
Якщо в межах класичної поетичної парадигми посилання на авторитет носило характер
зразковості, то сучасні митці долають будь-яке домінування над собою іншого "Я", значно
спрощуючи задля цього претексти, зводячи чуже мовлення на більш низький порівняно з його
справжнім рівень. Заперечення будь-якої ієрархічності і центричності є однією з розпізнавальних рис
постмодернізму [4], саме тому актуальна ще для художніх авангардизму і модернізму практика
спростування класичної спадщини втрачає сенс в сучасному мистецькому просторі. Натомість, задля
вираження свого ставлення до попередньої традиції, сучасні митці активно користуються іншими
засобами – додавання заперечувальних операторів ("НЕ") або розмноження (клонування)
авторитетних художніх текстів, внаслідок чого виникає доведена до абсурдності форма пародії, що у
свою чергу робить неможливим сприйняття твору і самого митця-постмодерніста як цілісності.
Однією з найбільших суперечливостей режиму інтертекстуальності ХХ ст. є його абсолютизація і
як наслідок нейтралізація впливу. Показовим в цьому розумінні є розкриття змісту поняття
гіпертекст, яке було термінологізованим (Т. Нельсоном і Д. Енгельгардтом) майже одночасно з
введенням поняття інтертекстуальність Ю. Крістєвою. Якщо вихідне визначення інтертекстуальності
відсилає до того способу, яким текст прочитує історію і вписується в неї, то зміст поняття гіпертекст
пов’язаний з текстом, фрагменти якого наділені деякою системою виявлених зв’язків з іншими
текстами, що дозволяє читачу обирати різноманітні шляхи його прочитання. Можливість існування
подібного тексту докорінно видозмінює класичний образ мистецького твору. Так, визначальна для
класичного тексту ієрархічна впорядкованість автором окремих смислових фрагментів, в межах
гіпертексту поступається місцем одночасному співіснуванню усієї багатоманітності текстів,
характерним для яких стає принцип самодеконструювання і довільне візуальне багатовимірне
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представлення. Наслідком подібної "децентрації" тексту постають спроби створення текстів за
принципом словників, енциклопедій, колоди карт таро, шахової дошки, яскраво виражені в сучасному
мистецькому просторі (Х.-Л. Борхес, М. Павіч, М. Кундера, Р. Федерман та ін.). Одним з
запланованих наслідків такої практики має стати реалізація свободи реципієнта у виборі способу і
шляху прочитання актуальних мистецьких творів, і як наслідок досягнення ігрового ефекту зрівняння
на рівні інтерпретації читача і письменника [5]. Однак, разом з цим, гіпертекстуальність має і свою
принципову обмеженість – експлікація текстуальних зв’язків в єдиному локальному контексті звужує
ракурс розгортання тексту до обмеженого і замкненого кола текстів, на які він посилається, а відтак
унеможливлює досягнення ефекту "поліфонічності" і "множинності" тексту. Долаючи класичну
лінеарність твору сучасні гіпертексти, парадоксальним чином, виявляються набагато більш
лінеарними і замкненими у власному просторі, а відтак втрачають головний естетичний сенс
інтертекстуального феномену – "радість впізнання", можливу лише завдяки авторської центрації
смислу твору, що завжди зберігає за собою пріоритет і детермінуюче положення поруч з
трансформованими ним претекстами.
Таким чином, аналіз головних етапів творчого процесу виявляє фундаментальну роль
інтертекстуального механізму – залежність митця від попередньоіснуючих слів, концептів, визначень,
кодів, конвенцій, позасвідомих практик і текстів. Відтак принцип встановлення (явного чи неявного)
зв’язків і відносин з іншими текстами: наслідування зразка, освоєння технічної майстерності,
побудова критичної позиції, пародіювання, цитування, стилізація і ін. є невід’ємним чинником будьякого мистецького прийому (мімезісу, відображення, конструювання і ін.). Саме тому поширення
прийому інтертекстуалності в ХХ ст. свідчить не про деградацію індивідуальної творчості, а про
утвердження в правах нової естетико-мистецтвознавчої парадигми, в межах якої поняття авторства,
творчості, традиції здобувають нового звучання, а гарантом досягнення стану естетичного
задоволення стає не можливість впізнання дійсності, а розпізнання слідів інших текстів. Важливим
при цьому є те, що інтертекстуальний феномен залишається надійним гарантом постійного оновлення
і переконструювання культурної традиції – найважливішої умови її життєздатності.
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Васильева Е. И. Интертекстуальность как художественный прием ХХ ст.
Статья посвящена выявлению универсальности действия механизма интертекстуальности как
условия возможности творческого процесса и вариативности его функционирования как
художественного приема. Отмечается, что изменение классического облика художественного
произведения актуализирует переосмысление специфики феномена творчества.
Vasilieva K. I. Intertextuality as a Method of Art of the 20th century.
This article is devoted to identifying universality of action mechanism of intertextuality as a condition of
possible variations in the creative process and its operation as artistic reception. It is mentioned that
changing the shape of a classic piece of art updates rethinking specificity of the phenomenon of creativity.
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КОНТРОВЕРЗИ РЕЛІГІЙНО-КОНФЕСІЙНОЇ ТА МІЖЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ
В МІСЬКОМУ ЛАНДШАФТІ
У статті розглядається міський ландшафт як знаряддя реалізації індивідуальних смислів в
інтерпретації символіки графіті релігійної та етнічної тематики крізь призму толерантності.
Простежується ґенеза форм продукування та існування символіки релігійних графіті. Акцент
робиться на морально-етнічному аспекті продукування графіті та аналізі тих символів, які несуть у
собі деструктивні, антигуманні семантичні смисли. Вони розглядаються під кутом зору
вандалістичної девіації.
Початок ХХІ сторіччя супроводжується занепадом ідеалів. Цінності втрачають свої глибинні
зв’язки з культурою, перетворюючись на антисимволи, антизнаки. Відбуваються процеси
дегуманізації культури, коли особистість витіснюється за культурні межі. Сьогодні важко знайти
місто в будь-якій країні світу, стіни будівель якого, бетонні огорожі, паркани, кам’яні плити та інші
поверхні не були б вкриті малюнками та написами. Незалежно від тематики та стилю виконання їх
об’єднує неофіційний (нелегальний) статус та публічно-демонстраційний характер.
Існування явища графіті починає свій шлях з прадавніх малюнків у печерах первісної людини,
проходить через античний світ, Трипілля та Київську Русь, революційну Латинську Америку та Кубу,
плавно вплітаючись у сучасний індустріальний світ разом із виникненням молодіжної культури
аерозольних балонів. Серед безлічі таких малюнків та написів можна виокремити різноманітні
символи та знаки, класифікувати їх за багатьма критеріями, розглядати низку аспектів їхнього
продукування, існування та впливу на соціальне середовище. Графіті вплітаються в міський
ландшафт, причому існуючі як анонімні, повідомлення передбачають певного абстрактного
реципієнта, в особі всіх городян і кожного окремо взятого індивіда, що є залученим до міського
дискурсу. Розглядаючи символічну складову цих текстів, важливим матеріалом для аналізу є
присутність у ній антигуманних смислів, які йдуть врозріз з загальнолюдськими цінностями.
Давні релігійні графіті, що являють собою важливу частину слов’янської епітафіки та
культурології вивчались з різних кутів зору низкою дослідників, таких як Б. Рибаков, С. Висоцький,
О. Мединцева, Б. Суслов, Б. Щепкін та ін. Не дивлячись на те, що вивчення середньовічних графіті
почалося ще в XIX ст., цей пласт історично-культурного матеріалу ще не достатньо досліджений та в
основному береться до уваги лише археологами та дослідниками епітафіки. Ми ж будемо намагатися
не заглиблюватися в археологічно-епітафічні пошуки, а використаємо цей цінний матеріал для
історично-філософського огляду виникнення феномену графіті, інформація про витоки якого є
важливою для пояснення сучасних його форм існування, вивчення його семантики, інтерпретування
символіки. Символіка графіті, що несе в собі змісти міжетнічних конфліктів, як пласт політичного
графіті була розглянута В. Руденком під кутом зору існування написів політичного змісту в різному
соціумі. Задля висвітлення морально-етичного аспекту продукування графіті-символіки, що несе в
собі деструктивні смисли, ми звернемося до аналізу її як вандалістичної девіації. Серед теоретичних
підходів у вивченні вандалізму необхідно назвати імена американських і західноєвропейських учених
другої половини ХХ ст.: Р. Берон, Д. Грінбергер, Дж. Довідо, В. Оллен, Р. Пантаік, Р. Рубек,
Р. Соммер, Дж. Фішер, М. Шварц – підходять до розгляду вандалізму під кутом зору соціальнопсихологічних концепцій, психологічних і мотиваційних аспектів. Культурологічний підхід у
дослідженні вандалізму представлений роботами К. Ношиса, Э. Росса. Штучне середовище як
причина вандалізму досліджується Д. Самдаллом. Явище графіті, як форма девіації людини є
об’єктом уваги як зарубіжних, так і вітчизняних соціологів та антропологів. Однак список існуючих
робіт є надто малим. Серед російських дослідників мотивів графіті як деструктивної дії слід згадати
статті В. В. Деларю, С. В. Кисельова, М. Л. Лурьє, А. С. Скороходової, К. Е. Шумова.
Метою даною статі є розгляд міського ландшафту як знаряддя реалізації індивідуальних смислів в
інтерпретації символіки графіті релігійно-конфесійної та міжетнічної тематики крізь призму
толерантності. Основними задачами є простеження генези форм продукування та існування
символіки релігійного графіті від давніх часів до сьогодення, визначення елементів символіки графіті,
які є антигуманними за своїм змістом та транслюють семантичні змісти, що дегуманізують
загальнолюдські цінності, а також висвітлення морального аспекту існування та вплетення в міський
простір сучаних графіті-повідомлень, що спродуковані внаслідок міжетнічних конфліктів та існують
всупереч нормам толерантності у формі вандалістичних проявів. Причому, у викладенні основних
припущень та умовиводів ми будемо користуватися як науковими надбаннями названих вище авторів,
так і власними спостереженнями, з метою зафіксувати та пояснити їх.
© Кайс З. В. 2009
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Однією з форм самовиразу особистості в давні часи були написи на стінах кам’яних споруд,
зокрема на фасадах та всередині церков. Причому, такий спосіб спілкування із всевишнім був не
лише свідченням культурного рівня людей, а і вказував на ступінь грамотності, рівень розвитку
духовного життя людей. Написи, що збереглися на стінах Софії Київської виконані кирилицею, що
свідчить про поширення писемності та розвиток мови [див.1 - 3]. Графіті залишилися досьогодні
майже на всіх кам’яних храмах Давньої Русі. Освідчений люд не лінувався робити настінні написи,
викарбовуючи їх гострими предметами. Оскільки доступ до приміщення алтарної частини
православних храмів був відкритий не для всіх і кожного, графіті зосереджувались в основному при
вході та на так званих "фонових частинах" храмових росписів, беспосередньо ж на фрескових
зображеннях святих не було знайдено жодного напису, не було також написів, зміст яких сьогодні
можна було б назвати хуліганським. Цей факт свідчить про шанобливе ставлення до святині.
Оскільки такі графіті в давні часи не вважались святотатством, можна робити припущення, що графіті
виконувало роль своєрідного мовного засобу, частини акту комунікації, а церковна споруда, у свою
чергу, була тим медіумом, що уможливлював ефективне звернення до вищих сил. Давні слов’яни
викарбовували на стінах храмів головним чином звернення до бога. Серед розмаїття цієї символіки
Рождественська виділяє декілька типів написів [4]: 1) написи-"моління" із формулою "Господи,
помози (помяни, спаси)"; 2) поминальні записки, в яких інколи зустрічаються декілька імен та
повідомлення про смерть (такі як напис в Софії Київській про смерть великого князя Ярослава
Мудрого в 1054 році [5: 80-94]); 3) написи-автографи (наприклад "а се Созоне лъ лютыи…" — "Ось
Созон лютий писав..."); 4) написи під час богослужіння (біблійні та літургічні цитати). Однак, не всі
написи мали релігійно-культовий характер. Інколи люди зображували ті події, свідками яхих були у
вигляді схематичних малюнків, це так звані "літописні" або "дійові" написи. Також виділяються
написи ділового змісту та літературного характеру та фольклорні і побутові написи, наприклад: "о
попове свщници укланяитеся от пьяньства" — "о попи-священики, вклоняйтеся від пияцва!?".
Причому, практика церковного графіті, судячі з усього, була настільки звичним для всіх явищем, що
зустрічаються також дитячі малюнки, про авторство яких реставратори здогаються не лише через
тематику, а й розміщення зображень на рівні дитячого зросту або ж над підлогою.
Цікавим фактом є також свідчення про процес впровадження християнства в той час, коли
язичництво ще мало місце. В одному з давньоруських храмів реставраторами було знайдено рідкісне
графіті з текстом язичницького заговору. Хоча, на думку Мединцевої, це дитяча пісня-лічилка,
Рождественська пов’язує напис із язичницьким погребальним обрядом [див. 5; 6]. Напис було
перекреслено сучасником, на думку спеціалістів, одним із священиків храму, який дописав нижче:
"усохните ти руки", таким чином даючи середньовічному "графітісту" зрозуміти, що написи
язичницького змісту недоречні на стінах християнської церкви.
Варто зауважити, що практика графіті в давні часи, так само, як і сьогодні не вважалася
легальною. Грамотії, що "на стінах ріжуть", згідно "Уставу" князя Володимира підлягали церковному
осуду [6: 149]. Однак, не зважаючи на закони, люди продовжували мережити стіни храмів графітіповідомленнями ще близько ста років. Про це свідчить "Новгородський устав князя Всеволода" [7:
251]. У зв’язку з цим фактом, хочеться провести аналогію із сучасними графіті, основною
характеристикою яких завжди є неофіційний характер продукування. Графіті завжди залишається
поза межами соціальних інститутів, норм права та моралі, що і відрізняє цей соціальний феномен від
будь-яких інших семантичних засобів.
Якщо перенестися в сьогодення, треба підкреслити, що релігійне графіті вийшло за рамки
культових споруд і тепер місцем для звернень до бога або повідомлень громадянам релігійних змістів
може бути будь яка поверхня міського ландшафту, що здалася привабливою для її продукувача. На
вулицях Києва, в основному центральних частин міста, можна зустріти написи релігійного
спрямування, які з’явилися під час подій Помаранчевої революції 2004 року та поширилися впродовж
наступних років. "Иван! Богу Так!", "Ідоли падуть! Іван"!, "Бога президентом! Так!" (тут і далі
орфографія та пунктуація автора) − розміщення цих слів у реченні можуть змінюватися, а варіації цих
повідомлень приблизно однакові. Це написи, що виконані в основному червоним аерозольним
балоном на асфальті або стінах, розміщуються автором (певним Іваном) в найлюдніших місцях, на
бруківці паркових алей, на тротуарах таким чином, щоб їх неможливо було непомітити. Причому,
одне й те саме повідомлення повторюється через певну кількість метрів, щоб їх вже напевне
запам’ятали і зміст цього напису викарбовувався в свідомості. Ця людина не знайшла іншого способу
поділитися своїми думками, але діяла як професійний спеціаліст із паблік рілейшнз та реклами,
тиражуючи свою думку та поширюючи її за допомогою символіки графіті. Якщо ж звернути увагу на
семантичну конструкцію цього повідомлення, то вона повторює основний революційний лозунг
"Ющенко так!", зміщюючи акцент з політичного лідера на "духовного лідера", бога. У цьому
повідомленні читаємо коннотації, які свідчать, що основна ідея автора – це одна з біблійних
заповідей, а саме "не створи собі кумира" і у своєрідний спосіб Іван, як служитель культу намагається
сповістити усіх про те, що не може бути іншого бога, окрім всевишнього, тим самим відволікаючи
людей від політичних подій у світі, закликає їх повернутися до власного духовного світу. Влітку 2007
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року Іван почав пророкувати апокаліпсіс написами "2012 рік – кінець світу! Іван!", причому деколи
вказуючі точну дату "23.09.2012". Ніхто не може бути впевнений у достовірності наданої Іваном
інформації, через її недоказовість, але знову ж таки, спонтанним актом привертання уваги до свого
містичного знання автор цих повідомлень залучає маси, міських жителів, до своїх думок. Мовчазно
спілкуючись зі всіма і кожним (реципієнтом повідомлення може бути будь-хто), продукувач
страшного напису нагадує про швидкоплинність часу, про кінцевість усього, про короткий термін
життя.
Окремим пластом символіки графіті виступають написи, що спричинені міжетнічними
суперечками або радикальними політичними поглядами продукувачів. В. Руденко виокремлює такі
тематичні типи графіті-написів як фашистські та націоналістичні, класифікуючі їх як такі, що входять
до жанру політичного графіті [8: 51]. Фашистську символіку графіті розповсюджують молодіжні
радикальні організації або спонтанно утворені угрупування. Атрибутика антигуманних цінностей
фашизму виражається в зображенні низки символів, у тому числі свастики. Естетизація фашистськонацистської символіки, тиражування нецензурних слів та висловів, заклики радикальних молодіжних
угрупувань – все це являє собою замкнене коло дегуманізації культури та антитолерантних проявів.
Серед цих символів зустрічається як відома свастика, так і тризуб, а також перекреслене хрестом
коло. Такі символи, у поєднанні з написами, виконують у міському середовищі роль певних маркерів,
що вказують на самий факт присутності в певному районі або навіть місті радикально спрямованої
грубої сили та окреслюють "територію контролю", "парафію" окремих угрупувань. Причому,
наявність прихильників ідеології фашизму може бути не лише атрибутом країн, що породили її
(наприклад, емоційні оклики "Viva Duce!" − "Хай живе Дуче!" та "Муссоліні!", написи, що
зустрічаються в Римі та Флоренції). Так звані "наци", "ультрас" та "скінхеди" (від англійського
skinhead (skin – шкіра, head – голова) – бритоголовий) – субкультури, які можна зустріти в будь-якій
країні світу, відрізняються найбільш радикальною ідеологією та найбільш жорстокими методами її
втілення та боротьби зі спротивом.
Написи націоналістичного характеру, що близькі за своїм смислом до фашистських, також входять
до жанру політичного графіті. Здебільшого це написи, що спричинені невдоволенням через
присутність в певній країні національних меншин. Такі написи можна умовно поділити на такі, що
виражають "абстрактну" незадоволеність, та ті, що стосуються певної окремої нації. Частіше можна
побачити графіті-повідомлення, що транслюють констатацію думки, що поділяється певним вузьким
колом у вигляді твердження "Україна для українців". Наряду з цим, трапляються заклики із
присутністю образливих алегорій: "Додому, абізяни!", "Чурки, додому!". Написи такого характеру за
своєю конструкцією, орфографією та способом презентації нивелюють будь-які можливі етнічні
відмінності, змішуючі всіх, хто не є наприклад, українцем, в одну "чужу" для країни масу, при цьому
породжуючи та поширюючи у свідомості антагонізми "ми-вони", "своє-чуже" і таке інше. У країнах,
де постійно є присутніми перселенці з Африки на Близького Сходу, націоналістичні настрої та
негостинність виражаються написами із конкретизацією тієї нації, представники якої є "персонами
нон-грата". Так у Римі, наприклад, написи "Геть чорних!", "Араби – додому!", "Ірак – бандит" т.ін.
вказують на присутність арабів. Проте, що національні меншини Італії є біженцями з Палестини
можна зробити висновок простеживши наявні написи-відповіді в цьому діалозі: "Свободу
Палестині!", "Смерть сіоністським фашистам!".
Розглядаючи негуманну символіку графіті в міському середовищі, необхідно зазначити, що
культурні домінанти певного суспільства безпосередньо пов’язані із тими соціальними процесами, що
відбуваються всередині цієї системи. На думку К. Ношиса, рівень вандалізму в країні залежить від
характеру тих цінностей, які формують ідентичність представників певної культури протягом
багатьох століть. Дж. Вайс у свою чергу вважає причиною вандалістичних проявів штучне
середовище. Виходячи з такої концепції, можна стверджувати, що одноманітний, сумний
архітетурний дизайн урбаністичного простору не лише не виводиться в системі цінностей міських
жителів у ранг історичної, культурної пам’ятки, але діє пригнічуюче, що призводить до його руйнації
як чужого об’єкта. На думку А. Скороходової, поява перших, навіть дрібних і раптових слідів
руйнації або написів та малюнків різко збільшує вірогідність появи наступних та збільшення збитків.
[9] Крім того, наявність лайливих написів та малюнків, розповсюджених у міському ландшафті, може
сприяти негативному впливу міського середовища на емоційний стан особистості городян.
Присутність продуктів деструктивних дій у місті посилює стан емоційної
тривоги, стан
небезпечності та може породжувати нові і нові руйнування середовища.
Отже, ми простежили генезу форм продукування символіки релігійного графіті від давніх часів до
її вплетення в міський ландшафт сьогодення, визначили ті елементи символіки графіті, які є
антигуманними за своїм змістом та транслюють дегуманізуючі семантичні змісти, а також висвітлили
морально-етичний аспект вплетення в міський простір сучаних графіті-повідомлень, що спродуковані
у формі вандалістичних проявів.
Говорячі про міжетнічну толерантність, варто зауважити, що символіка графіті є тим семантичним
засобом, який у силу анонімного характеру продукування, надає можливість для висловлювання
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скритих думок, можливість заочного спілкування. Комунікація через графіті, темою якої є міжетнічні
конфлікти або вороже ставлення до національних меншин є певною формою "безпечного" вираження
невдоволення, не торкаючись ні кого особисто. У той же час, наявність таких написів є індікатором
проблеми міжетнічної напруги та незадоволення корінних жителів країни, знову ж таки, без
вказування кого з жителів конкретно. Отже, з одного боку графіті може бути певною альтернативою
фізичному протесту, але з іншого моральний та ідеологічний вплив графіті-написів на свідомість
може значно перевищувати акт протесту втілений в реальність. Тому символіка графіті, що
продукується всупереч нормам толерантності, внаслідок нелегальної природи жанру, через анонімний
характер думок, що транслюються та актуалізацію прагнення до самовиразу особистості, можуть бути
одним із способів редукції конфліктів. У той же час, враховуючи вандалістичну форму вираження і
трансляцію дегуманізуючих цінностей, треба враховувати, що в міському ландшафті знаходять місце
також продукти візуальної експресії позитивного змісту. Наприклад пацифістська символіка за своїм
семантичним навантаженням покликана нагадувати про мир, кохання, природу та загальнолюдські
цінності. Крім того, молодіжні написи, що містять освідчення в коханні, втілюють єдиний можливий
для продукувача спосіб оформити свої почуття та думки у вигляді повідомлення.
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Кайс З. В. Контроверзы религиозно-конфессиональной и межэтнической толерантности в
городском ландшафте.
В статье рассматривается городской ландшафт как орудие реализации индивидуальных смыслов в
интерпретации символики граффити религиозной и этнической тематики сквозь призму
толерантности. Прослеживается генезис форм продуцирования и существования символики
религиозных граффити. Акцент делается на морально-этическом аспекте продуцирования
граффити и анализе тех символов, которые несут в себе деструктивные, антигуманные
семантические смыслы. Они рассматриваются с точки зрения вандалистической девиации.
Kais Z. V. Controverse of Religious-Confessional and Interetnic Tolerance in a City Landscape.
In the article a city landscape as instrument of realization of individual senses is examined in interpretation
of religious and ethnic graffiti symbolism through the prism of tolerance. Genesis of forms of production and
existence of symbolism of religious graffiti is traced. An accent is done on the moral aspect of graffiti
production and analysis of those symbols which carry in itself destructive, hellish semantic senses. They are
examined from point of vandalistic deviation.
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ОБДАРОВАНІСТЬ: ЇЇ ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК
У статті аналізуються підходи вітчизняних та зарубіжних учених до визначення поняття
обдарованості, її змістових компонентів. Розкриваються характеристики інтелектуально
обдарованої особистості. Досліджуються чинники, що впливають на розвиток творчих здібностей.
Аргументується поняття інтелекту та інтелектуальних здібностей.
Оскільки інтелектуальний, творчий потенціал людини, суспільства загалом – основа науковотехнічного, економічного і будь-якого іншого розвитку, природним є інтерес науки і практики до
творчих здібностей, обдарованості, таланту. Щодо цього особливі завдання і проблеми стоять перед
психологічною наукою, яка покликана їх розв'язувати. Про окремі з них нині говорять особливо
часто; раннє виявлення, навчання і виховання обдарованих і талановитих дітей, учнів, студентів є
новим завданням вдосконалення народної освіти; завдяки розвитку і вихованню обдарованих і
талановитих дітей можна розв'язувати нагальні завдання формування творчого потенціалу
суспільства, забезпечити інтенсивний соціальний і науково-технічний прогрес, подальший розвиток
науки і культури.
Мета статті – проаналізувати підходи вітчизняних і зарубіжних учених до визначення поняття
обдарованості, її змістових компонентів, а також з’ясувати характеристики інтелектуально
обдарованої особистості.
Уже на початку нинішнього століття було зроблено перші теоретичні і практичні спроби вивчення
багатьох питань творчої діяльності загалом, виявів обдарованості на вищому рівні, систематизації
нагромаджених даних та їх аналізу.
У наш час цю проблему досліджували Б. Г. Ананьєв, В. М. Мясищев, А. Г. Ковальов,
Г. С. Костюк, К. К. Платонов, С. Л. Рубінштейн, Б. М. Теплов та інші. Вони визначили такі три ознаки
здібностей:
індивідуально-психологічні особливості, що відрізняють одну людину від іншої;
особливості, що сприяють успішному виконанню діяльності;
здібності не зводяться до знань, умінь, навичок, які вже виявлено в суб'єкта, а сприяють
легкому і швидкому їх набуттю [1].
Б. М. Теплов заперечував спадковість здібностей. Спадковими, на його думку, є лише задатки,
анатомо-фізіологічні особливості людини. Здібності формуються в діяльності. Відмінності між
задатками і здібностями в тому, що задатки не мають якісної визначеності, змістового компонента.
С. Л. Рубінштейн, Г. С. Костюк багато в чому поділяли концепцію Б. М. Теплова, наголошуючи на
зв'язку здібностей з розвитком. С. Л. Рубінштейн вважав, що здібності розвиваються по спіралі:
реалізація можливості, яка є здібністю одного рівня, відкриває нові можливості для розвитку
здібностей вищого рівня. Обдарованість людини визначається діапазоном нових можливостей, котрі
відкриває реалізація наявних можливостей.
Б. Г. Ананьєв зазначав, що здібності є виявом творчого розвитку розуму, а не простого
нагромадження знань. Як і Б. М. Теплов, Б. Г. Ананьєв вважав, що здібності розвиваються в
діяльності, пов'язані з розвитком особистості. Талант є складним, багатоплановим наслідком
активності людської особистості; справжній талант – це й розвинений характер, сильна воля, чітка
життєва мета.
Важливі думки Б. Г. Ананьєва відносно спеціальних і загальних здібностей та обдарованості.
Спеціальні здібності є продуктом розвитку спеціальних видів діяльності, що мають провідне значення
в загальному розвитку людини. Продуктом загального розвитку є обдарованість, яку
С. Л. Рубінштейн не без підстави називав "загальною здібністю".
© Басюк Н. А., Вірковський А. П., Москвіна Т. П., 2009
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В. А. Крутецький звернув увагу на якості, що "супроводять" вияв і розвиток здібностей
(аналізуючи конкретні математичні здібності):
активне, позитивне ставлення до математики, схильність займатися нею, що переходить
у пристрасну захопленість;
працелюбність, організованість, самостійність, цілеспрямованість, наполегливість,
інтелектуальні почуття (радість творчості та ін.);
наявність сприятливих станів: зацікавленості, зосередженості, позитивного
самопочуття тощо;
запас знань, умінь і навичок у відповідній сфері для діяльності на певному рівні.
Таким чином, здібностям властиві своєрідна розгалуженість, взаємозв'язок із вродженими
задатками. Вони розвиваються в процесі діяльності, переплітаються з низкою особистісних
властивостей і особливостей. Можна говорити про ансамбль якостей, властивостей або про здібності
як систему (чи підсистему в системі особистості), що поєднується і взаємопов'язана з іншими
системами (підсистемами).
Б. М. Теплов наголошував на тому, що окремі здібності не просто співіснують поряд одна з одною
і незалежно одна від одної. Кожна здібність змінюється, набуває якісно нового характеру залежно від
наявності і ступеня розвитку інших здібностей. Отже, окремі здібності ще не забезпечують
можливість успішного виконання конкретною людиною тієї чи іншої роботи. Цього можна досягти
завдяки обдарованості, котру розуміють як якісне своєрідне поєднання здібностей, від якого залежить
можливість досягнення більшого чи меншого успіху під час тієї або іншої діяльності. Б. М. Теплов
наголошує на тому, що обдарованість слід розглядати насамперед в якісному, а не в кількісному
плані: психологія повинна давати практиці способи аналізу обдарованості людей у різних сферах, а не
прийоми її виміру. Головне не в тому, що одні люди більш, інші менш обдаровані. Набагато
важливіше те, що різні люди мають різну якісну обдарованість і різні якісні здібності. Відмінності
обдарованості виявляються в тому, що навіть піаністична обдарованість у різних людей якісно різна:
одна людина обдарована як піаніст, інша – інакше.
Постає запитання, яке місце в наведеному своєрідному реєстрі посідають інтелект, інтелектуальні
здібності? Зазначимо, що поняття інтелекту неоднозначне, через те розглянемо варіації його
тлумачення. Термін "інтелект" (розуміння, пізнання) вживають у широкому плані як сукупність усіх
пізнавальних функцій людини – від відчуттів і сприймання до мислення. У вузькому аспекті інтелект
"прирівнюють" до мислення. Цей термін характеризує специфіку людської психічної діяльності –
здатність фіксувати закономірні зв'язки та відношення предметів, явищ навколишньої дійсності.
Використання терміна "інтелект" у широкому плані дає змогу об'єднати систему пізнавальних
процесів: сприймання, увагу, пам'ять і мислення в його конкретних та абстрактних формах. Отже,
інтелект можна розглядати як адаптаційний механізм, що убезпечує адекватне пристосування людини
до навколишньої дійсності. Тобто "інтелект" – це правильна, з точки зору цілеспрямованості й
практичної цінності, реакція, здатність людини до швидких і правильних дій у нових умовах. Інтелект
є однією з найглобальніших якостей психіки, тому визначення рівня його розвитку має важливе
практичне значення.
Інтелект виявляється в розумінні та структуруванні конкретної (поданої, скажімо, в умові задачі)
інформації, формулюванні задачі, пошуку й конструюванні розв'язань, прогнозуванні розв'язань,
гіпотез, задумів [2].
В американській психології довгий час головним показником обдарованості був здебільшого
інтелект. Останніми роками для визначення обдарованості використовують формулу, запропоновану
відділом освіти США, що враховує також академічні успіхи індивіда, досягнення у сфері творчої
діяльності, спілкування й психомоторики. Проте, на думку окремих фахівців, таке визначення не
зовсім точне, бо в ньому не враховано один з найважливіших компонентів діяльності – мотивацію.
Окрім того, в такому визначенні змішуються суто психологічні процеси (інтелектуальні, творчі,
лідерські в спілкуванні) з конкретними видами діяльності людини – наприклад, художньої, наукової,
технічної. Тому подальший пошук був спрямований на те, щоб знайти визначення сутності
обдарованості. Американський дослідник Дж. Рензуллі запропонував у визначення обдарованості
ввести такі три характеристики: інтелектуальні здібності, що переважають середній рівень, творчий
підхід і наполегливість. Щоправда, відносно дошкільників зв'язок між цими характеристиками та
майбутніми успіхами не розглядався [3].
Як би там не було, американські дослідники дотримуються точки зору, що у віці від трьох років
вже потрібно виявляти обдарованих дітей, створюючи для них індивідуальні програми навчання.
Якщо з'ясується, що з віком дитина, вступаючи до школи, а потім, переходячи із класу в клас, не
досягне помітних успіхів у тому виді діяльності, в якому в неї на ранніх етапах розвитку були помітні
успіхи, то її можна буде перевести на звичайну середню програму.
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Не менш важливим питанням для принципового з'ясування сутності обдарованості й створення
спеціальних програм для обдарованих дітей є зв'язок між творчими здібностями й академічними
досягненнями. Якщо сутність обдарованості звести до високих творчих здібностей, то в цьому
випадку академічні досягнення не завжди будуть дуже помітними, й навпаки, дитина може мати
значні успіхи в навчанні з основних шкільних предметів, але рівень творчих успіхів у неї буде
невисоким. Тому Дж. Рензуллі зі своїми колегами запропонував принцип "турнікету", коли програму
розраховували на багатьох кандидатів, зокрема дітей, які мали великі академічні досягнення, й тих,
хто відзначається значними рівнями творчих здібностей.
Згідно з таким трактуванням обдарованості розробляли моделі виявлення обдарованих дітей. На
основі методу групового тестування, а також оцінок педагогів, визначали коло "кандидатів" в
обдаровані. Дитина під час тестування й оцінювання педагогом повинна набрати високу суму балів,
щоб увійти в число кандидатів у такі сфери: суспільна активність (лідерство) й сфера руху.
Відібраних таким чином дітей об'єднували в групи відповідної сфери, працюючи з ними за
спеціальною програмою. Тільки після цього з дітьми, які виявили обдарованість у тій чи іншій сфері,
організовують роботу за додатковою складнішою програмою.
Як правило, для виявлення інтелектуальних і творчих здібностей дітей використовують тести для
оціювання їх досягнень (успішності в навчанні). Водночас враховують, що обдарованість – дуже
складне явище, і дитина може на якомусь етапі свого розвитку досягти високого рівня обдарованості, а
потім іноді з незрозумілих причин її досягнення різко падають, і навпаки, вона може в будь-який
конкретний момент одержати низькі оцінки, котрі через певний час будуть найвищими. Тому виявлення
обдарованих дітей – це тривала процедура, пов'язана з динамікою розкриття обдарованості [4].
На практиці найчастіше використовують характеристики творчості, що ґрунтуються на
дослідженнях Дж. Гілфорда. Характеристики зорієнтовані на такі особливості розумового процесу, як
легкість, гнучкість, оригінальність, точність, а також уява. Тестування включає також оцінку вмінь
дитини ставити інформаційні запитання, визначати можливі причини і наслідки відносно ситуацій,
зображених на серії малюнків, ставити нестандартні запитання, пов'язані з добре відомими
предметами [5].
Враховуючи досвід досліджень нашої лабораторії та відповідних навчальних закладів, можна
орієнтуватися на таку загальну схему здійснення добору дітей:
характеристики дітей, що її подають батьки (форму характеристик розробляють у
навчальному закладі);
характеристики дошкільної (якщо дитина вступає до першого класу) установи чи
шкільного закладу (якщо дитина вступає до старшого класу); їх також може розробляти заклад,
до якого вступає учень;
загальне медичне обстеження, що включає також спеціальне обстеження нервовопсихічної системи;
психологічні обстеження (бесіди з дітьми і батьками, тести, спостереження тощо);
виконання спеціально розроблених завдань за профілем навчального закладу;
підсумкова оцінка експертної комісії (бажано, щоб до її складу входили, крім
представників навчального закладу, незалежні експерти – психолог, кваліфіковані фахівці в
конкретних сферах діяльності та ін.).
Основними характеристиками інтелектуально обдарованої дитини вважають: ранню мову,
вживання складних слів, раннє засвоєння лічби і читання, допитливість, міцну пам'ять, швидке
сприймання, сильну уяву, абстрактне мислення, побудову речень із складними синтаксичними
конструкціями, здатність класифікувати інформацію і досвід, надзвичайну увагу, великий
словниковий запас, інтуїцію, наполегливість у досягненні поставленої мети, здатність тривалий час
зосереджуватися на одному виді діяльності, сприймати зв'язки і співвідношення між предметами і
явищами, прагнення робити все на свій лад, висловлювати різноманітні пропозиції з приводу
конкретної ситуації, бачити одну і ту проблему під різним кутом зору, винахідливість, тяжіння до
завершеності, впорядкованості і точності, високий енергетичний рівень, що дає змогу займатися
одночасно багатьма проблемами, захоплення побудовою альтернативних моделей і систем, уміння
ставити запитання, легкість у придумуванні нових слів, визначенні нових понять, надання переваги
інтелектуальним іграм, здібності у вивченні математики, самостійність мислення, що виявляється як у
прагненні знайти власний розв'язок задачі, так і в здатності самостійно, без надмірного керівництва з
боку педагогів чи батьків вчитися, надання переваги складному перед простим, ерудованість, яскраве
виявлення спеціальних здібностей до одного чи кількох видів діяльності.
Говорячи про найтиповіші ознаки інтелектуально обдарованої особистості, назвемо ще дві: ранній
вияв обдарованості і випередження за рівнем інтелектуального розвитку звичайних однолітків
приблизно на два роки.
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Розвиток творчих здібностей залежить від багатьох чинників. Насамперед це соціально-економічні
умови, домінуюча освітня політика, рівень фахової підготовки вчителів, інтелектуальна атмосфера в
сім'ї тощо. Водночас справедлива й приказка, що людина сама є ковалем свого щастя, тобто рівень
розвитку творчих здібностей певною мірою залежить від того, як вона ставиться до навколишньої
дійсності, якою діяльністю займається і як працює.
Таким чином, творчі звершення — це результат особистої цілеспрямованості в житті,
наполегливості і рішучості в досягненні поставленої мети. Щоб виховати в собі перелічені якості,
доцільно завести картотеку нерозв'язаних проблем (згодом серед них обов'язково буде така, яка стане
справою на довгі роки чи на все життя), виробляти впевненість у власних силах і будь-що доводити
розпочату справу до кінця. Запорукою творчих успіхів є розумна вимогливість до наслідків власної
праці.
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Басюк Н. А., Вирковский А. П., Москвина Т. Ф. Одаренность: ее проявление и развитие.
В статье анализируются подходы отечественных и зарубежных ученых к определению понятия
одаренности, ее составляющих компонентов. Раскрываются характеристики интеллектуально
одаренной личности. Исследуются факторы, влияющие на развитие творческих способностей.
Basyuk N. A., Virkovskiy A. P., Moskvina T. P. The Gift: its Revealing and Development.
The article analyzes the approaches of home and foreign scholars to the determination of the notion of gift
and its constituents. Characteristics of the intellectually gifted person are represented. Factors which
influence the development of creative abilities are studied.
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ПЛАНУВАННЯ ТА ВИВЧЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
СТУДЕНТАМИ АГРОІНЖЕНЕРНОГО НАПРЯМУ
З ВИКОРИСТАННЯМ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАКТИЧНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ
У статті розглянуто методичні рекомендації щодо створення навчально-практичного комплексу з
планування та вивчення технічних дисциплін студентами агроінженерного напряму та обґрунтовано
основні методи комплексного підходу для закріплення ними отриманих теоретичних знань.
Характерною рисою в навчальному процесі на сьогоднішній день є нові вимоги до обсягу знань і
змісту навчання для випускників вищих навчальних закладів. Усе це органічно входить у чітку
систему фахової підготовки впродовж усього періоду навчання в університеті.
Тому система формування методичних прийомів організації навчального процесу в сучасних
умовах є актуальною і вкрай необхідною з огляду на раціональне вирішення проблеми впровадження
різних форм навчання.
У зв’язку з цим одним з найбільш дієвих способів, що забезпечують підвищення ефективності і
якості підготовки фахівців у сучасних умовах, є побудова організаційно-практичного навчання з
використанням мультимедійних технологій. Сучасні психолго-педагогічні дослідження відкрили
великий дидактичний потенціал таких технологій і довели, що мультимедійне подання навчальної
інформації в процесі практичного навчання, дозволяє значно підвищити ефективність засвоєння
матеріалу, тому що при роботі з такими засобами навчання у студентів активізуються всі види
розумової діяльності.
Проблемам впровадження різних форм навчання, неперервної освіти, пошуку раціональних схем
побудови освітянського процесу присвячені науково-методичні роботи вітчизняних та зарубіжних
учених.
Розвитку інноваційних процесів у вищих закладах освіти присвячені наукові розробки
М. Г. Чобітко [2], принципам формування освітньо-кваліфікаційних рівнів і змісту фахової підготовки
– Т. Д. Іщенко, Ю. П. Нагірного, І. М. Бендери [3], інтеграції вищих навчальних закладів –
Т. Д. Іщенко, С. М. Кравченко [4], технологіям навчання у вищій школі – Д. В. Чернилевського,
О. К. Філатова [5], технології творчого розвитку особистості – С. О. Сисоєвої [6], організації
самостійної роботи студентів – В. А. Козакова, М. М. Солдатенка, І. М. Бендери, В. І. Дуганця [7; 8; 9;
10].
Аналіз наукових досліджень з організації навчального процесу у вищих навчальних закладах
показує наявність не вивчених до кінця технологій, педагогічних прийомів практичного навчання.
Тому є необхідність у висвітленні організації проведення навчання з використанням мультимедійних
технологій для студентів агроінженерного напряму, формування та розвитку в них професійного
вміння в умовах конкретного виробництва, оволодіння сучасними методами і формами організації
праці, а також виховання потреби систематичного поповнення своїх знань і творчого їх застосування
в процесі практичної діяльності, що і є метою представленої статті.
У нинішніх умовах нашої держави надзвичайно велике значення має розвиток суспільного
виробництва. Але ж воно знаходиться в прямій залежності від умінь і знань людей, що створюють
матеріальні та духовні блага, бо саме людина є творцем і будівником усіх сфер морального і
духовного життя народу. Людина, як свідомий учасник виробництва, прогнозує його майбутнє, стає
активною рушійною силою прогресу лише при умові глибокого пізнання об’єктивних законів
розвитку природи та суспільства, набуття глибинних знань, умінь і можливостей їх використання.
Сьогодні, коли відбувається постійне ускладнення технічного оснащення виробництва,
суспільство стає перед необхідністю вдосконалювати освіту і неперервно підвищувати кваліфікацію
працівників різних галузей виробництва.
Саме однією із перспектив у навчальному процесі є сворення або модульна побудова навчальнометодичного комплексу дисциплін та мультимедійна ефективність.
Можна розглянути особливості і переваги таких комплексів, порівнюючи їх із традиційними.
Навчально-методичний комплекс (НМК) – це певна, чітко визначена сукупність навчальнометодичних документів, що являють собою модель освітнього процесу, яку згодом буде реалізовано
на практиці.
Як відомо, призначення НМК дисципліни полягає в тому, щоб забезпечити цілісний навчальний
процес з певних дисципліни в єдності мети навчання, змісту, дидактичного процесу й організаційнопрактичних форм навчання. Лише при дотриманні цієї умови НМК буде являти собою комплекс у
повному розумінні цього слова – сукупність різних засобів навчання, що складають одне ціле.
© Дуганець В. І., 2009
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Традиційний НМК (модель його представлено на рис. 1) [11] звичайно складається з трьох частин:
1) матеріали з планування вивчення дисципліни за типовою програмою; 2) матеріали з планування
вивчення дисципліни за робочою програмою; 3) матеріали з організації і проведення навчального
процесу. Перша частина включає навчальний план, графік навчального процесу, типову програму,
теми і плани лекцій, плани практичних, семінарських і лабораторних занять, завдання для самостійної
роботи, питання до іспиту і тематику курсових робіт (якщо їх написання передбачається при вивченні
дисциплін).
Друга частина включає робочу програму, теми і плани лекцій, плани практичних, семінарських і
лабораторних занять, завдання для самостійної роботи, тести об'єктивного контролю знань, питання
до іспиту, заліку і тематику курсових та кваліфікаційних робіт (якщо їх написання передбачається
при вивченні дисципліни).
До третьої частини відносяться методичні матеріали, підручники або тексти лекцій, інструктивнометодичні матеріали до практичних, семінарських і лабораторних занять, до самостійної роботи, до
роботи з тестами, щодо підготовки до іспитів, а також з виконання і захисту курсових та
кваліфікаційних робіт.
Проте, як показує досвід, традиційний НМК, навіть якщо його склад відрізняється повнотою,
звичайно характеризується розрізненістю створення і використання компонентів, нецілісністю.
Навчання не відбивається в ньому, як єдність пов'язаних між собою елєментів тому традиційний НМК
виступає звичайно як набір компонентів, що відносяться до одного предмета, але не являє собою
єдиного цілого. У зв'язку з цим виникає проблема невідповідності між призначенням НМК і їхнім
реальним станом.
Шлях розв'язання зазначеної проблеми вбачається нами у використанні таких підходів до
створення навчально-методичного комплексу, які б забезпечували реалізацію принципів цілісності
проектованої педагогічної системи, що відбиває єдність основних її елементів, таких як освітня мета,
зміст, дидактичний процес і форми організації навчання. Цілісність дозволяє побачити об'єкт не
тільки як сукупність його елементів, але і як структуру просторово взаємозалежними елементами.
Названий підхід до організації навчання забезпечує усвідомлене сприйняття навчальної інформації
студентом, підвищує його розумову активність, створює умови для гуманізації взаємодії викладача і
студента, у результаті чого змінюється стиль їхнього спілкування у бік діалогу і спілкування, а
управлінська діяльність на всіх рівнях трансформується із суб'єктно-об'єктних у суб'єктно-суб'єктні
на рефлексивному ґрунті [12]. У викладача з'являється можливість упроваджувати в практичнy
роботу активні форми навчання. А однією з основних умов ефективного застосування такої
організації навчального процесу є модульне навчання, яке ґрунтується на інтеграції принципів
модульності, самоорганізації і контекстності, що може забезпечити гарантію формування високого
рівня професійної компетентності майбутніх фахівців. На думку П. Юцявичене, сутність модульного
навчання полягає в тому, що той, хто навчається, може працювати більш самостійно за
запропонованою йому індивідуальною програмою, яка включає в себе цільовий план дій, банк
інформації і методичний посібник з досягнення поставлених дидактичних цілей. Функції педагога
можуть варіюватися від інформаційно-контролюючої до консультативно-координуючої [13].
Модульне навчання, з якої б дисципліни воно не здійснювалося, передбачає використання
навчально-методичних посібників комплексного типу. А створення ефективного НМК з будь-якої
дисципліни вимагає застосування модульної технології навчання.
Дидактична система модульного навчання потребує чіткого структурування навчальної
інформації, змісту навчання й організації роботи студентів відповідно до логічно завершених блоків
навчальної інформації – модулів. Таким чином, центральним поняттям модульної технології є
модуль. Зміст поняття "модуль" на сьогодні залишається дискусійним питанням і тлумачиться
вченими неоднозначно. Одні науковці поняття "модуль" пов'язують з когнітивним боком навчання,
інші ж розглядають його як відносно самостійну частину навчально-виховного процесу [14]. Серед
багатьох визначень можна говорити, що модуль – це блок інформації, який включає в себе логічно
завершену одиницю навчального матеріалу, цільову програму дій і методичне керівництво, які
забезпечують досягнення поставлених цілей [13].
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В іншому розумінні змістовий модуль – це визначена одиниця навчання, яка являє собою систему
навчальних елементів, об'єднаних за ознакою відповідності визначеному навчальному об'єктові, і
характеризується відносною цілісністю і самостійністю у складі навчального курсу. У порівнянні з
традиційною темою змістовий модуль становить укрупнену одиницю змісту і процесу навчання,
логічно завершений блок навчального матеріалу. Усі змістові модулі навчального курсу
характеризуються однотипною структурою, яка включає:
свій зміст у вигляді логічно завершеного блоку навчального матеріалу;
загальну мету навчання, яка інтегрує в собі вимоги до знань, навичок, умінь і якостей
випускника і відповідає змістові модуля в цілому;
часткові дидактичні цілі навчальних елементів модуля, які визначають обсяг знань,
умінь, навичок і рівень їх засвоєння;
систему технологій і методик навчання, які забезпечують досягнення цілей навчання з
кожного навчального елемента модуля;
форми організації навчання, які відповідають дидактичному процесові й освітнім цілям.
Перехід вищих навчальних закладів на кредитно-модульну систему організації навчального
процесу веде до зростання ролі самостійно-практичної роботи студентів на тлі зниження загальної
аудиторної роботи. Тому навчальний процес вимагає модернізації, адекватної вимогам сьогодення. А
це можливо здійснити тільки шляхом широкого впровадження у практичне навчання вищих
навчальних закладів комп'ютерних засобів і методів одержання, обробки і передачі інформації, які
гарантують якісні зміни в діяльності викладачів і студентів. У зв'язку з цим з особливою гостротою
постає питання про створення нового покоління інформаційно-методичного забезпечення
навчального процесу на основі комп'ютерних мультимедійних технологій.
Але на сучасному етапі педагогічна теорія не встигає повною мірою забезпечити процес
інформатизації навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців відповідними науково
обґрунтованими положеннями, тому що до нині відсутня чітка методологічна основа розробки
електронних навчально-методичних посібників і не визначено критерії вибору форм організації і
подання навчального матеріалу при роботі з такими посібниками. Наявні окремі розробки вимагають
об'єднання їх у комплекси. Розгляд різних аспектів інформатизації навчально-методичного
забезпечення стає настійною вимогою сьогодення вищої освіти.
На кафедрі транспортних технологій Подільського державного аграрно-технічного університету
ведеться робота зі створення комп'ютерних навчальних засобів і навчально-методичних комплексів з
циклу інженерних дисциплін, приділяється увага оцінці їхнього впливу на якість процесу навчання,
аналізові і розв'язанню проблем, що виникають при взаємодії студента – комп'ютера – викладача.
Образотворчі і навігаційні можливості цієї програми дозволяють створити велике розмаїття
презентацій, які стануть основою електронного модульного навчально-методичного комплексу з
планування і вивчення дисциплін. Концептуальною основою розробки і використання подібних
комплексів є нелінійні технології навчання в системі подання й одержання знань. Модель навчальнометодичного комплексу, що має відповідність зазначеній технології представлена на рис. 2.
Згідно з модульним підходом до побудови навчально-методичного комплексу з планування і
вивчення дисциплін за основу планування навчального процесу за кредитно-модульною системою
береться навчальний план, графік навчального процессу за КМС, модульна типова програма і на
основі цього розробляються матеріали щодо планування навчального процесу (робоча програма,
тести об'єктивного контролю знань, питання до іспиту) і матеріали з організації і проведення
навчального процесу (тексти лекцій і інструктивно-методичні матеріали до практичних і
семінарських занять, лабораторних робіт, самостійної роботи й ін.) розділяються на визначену
кількість змістових модулів. Поділ змісту навчального курсу на змістові модулі має відповідати
загальній меті вивчення курсу і його логічній побудові.
Така структура навчально-методичного комплексу дозволяє чітко побудувати технологію
навчання, що дає можливість брати адекватні їй методи і засоби навчання.
А студенти одержують можливість перед вивченням модуля ознайомитись із переліком понять,
навичок і вмінь, які вони мають засвоїти, а також з кількісною мірою оцінки якості засвоєння
програмового матеріалу. Завершується вивчення кожного модуля проведенням тестового контролю і
корекцією навчально-пізнавальної діяльності студентів.
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Основним структурним компонентом комплексу є змістовий електронний мультимедійний модуль
навчального матеріалу. Як "матеріальна основа" такого модуля, використовуються файли презентацій
навчального матеріалу, розроблені за допомогою програми Роwег Роіnt. Електронний модуль
складається з двох блоків – контрольного й інформаційно-методичного. Контрольний містить вхідні
комп’ютерні тести контролю знань, які орієнтують студента на вивчення модуля:
спеціальні завдання різного ступеня складності, які студент повинен виконати в ході
вивчення;
підсумкові тести контролю рівня засвоєння студентами матеріалу модуля.
Інформаційно-методичний блок включає:
методичні рекомендації до вивчення модуля;
мультимедійні лекційні демонстрації;
гіпертексти лекцій, опорні конспекти;
електронний практикум для вироблення умінь і навичок застосування теоретичних
знань із прикладами виконання завдань;
лабораторний практикум з інтерактивною анімацією;
методичні рекомендації з виконання практикуму і форми звітів;
інтерактивні мультимедійні матеріали для проведення ділових ігор і розв'язання
ситуаційних задач і методичні рекомендації з їх використання;
додаткові навчальні та довідкові матеріали для самостійної роботи [11].
Розглянемо зміни, яких зазнають форми проведення занять при використанні деяких із наведених
компонентів інформаційно-методичного блоку. Насамперед значної модернізації зазнають лекції.
Викладач у процесі лекції широко використовує мультимедійні презентації, які являють собою
тематично й логічно зв'язану послідовність інформаційних норм матеріалу модуля, тезисно
відображають його ключові моменти, включають основні формули та схеми, а також статичні та
динамічні зображення навчальних об'єктів. Їх демонстрація здійснюється за допомогою
мультимедійного проектора. Студенти до початку лекції отримують опорні конспекти, які являють
собою комплект слайдів презентацій, роздрукованих таким чином, щоб сторінка містила кілька
слайдів та поле для заміток. Такі конспекти дозволяють студентові зосередитися на демонстрації
презентацій, не витрачаючи часу на копіювання зображень. Під час проведення лабораторнопрактичних занять студенти мають можливість працювати з навчальним матеріалом в інтерактивному
режимі, тобто впливати на роботу інформаційного засобу. Наприклад, моделюючи процеси, що
розвиваються в часі, вони можуть більш глибоко проаналізувати їх особливості і краще зрозуміти
суть модельованих явищ.
Навчальні матеріали, що використовуються в цій технології, мають такі особливості:
являють собою цілісний системно організований комплекс різних за типом і
призначенням матеріалів;
адаптовані до потреб студентів і дозволяють організовувати їх ефективну самостійну
роботу;
за своєю суттю є інтерактивними;
впливають на різні канали сприйняття;
можуть удосконалюватися і розвиватися.
У процесі роботи з таким електронним комплексом забезпечується комфортний темп роботи
студента, визначення ним своїх можливостей, гнучка побудова змісту навчання, інтеграція різних
його видів і форм, що призводить до досягнення високого рівня кінцевих результатів та підвищення
можливостей студентської мобільності, досягнення сумісності програми підготовки та кваліфікації,
забезпечення навчання студентів за індивідуальною варіативною частиною освітньо-професійних
програм, підвищення якості підготовки фахівців та їх конкурентоспроможності, забезпечення доступу
до ринків праці та підвищення престижу української вищої освіти в світовому освітньому просторі.
Використання розробленої технології забезпечує високу зацікавленість студентів до процесу
навчання, яка досягається за рахунок того, що модулі гарантують формування професійної
компетентності, потрібної в подальшому на робочому місці. Використання модулів дозволяє
ефективно реалізувати навчальні плани, розробляти навчальні і дидактичні матеріали і посібники,
оптимізувати управління навчальним процесом, оскільки взаємини між учасниками педагогічного
процесу набувають характеру співпраці.
Під впливом праці відбувається формування життєвої позиції, ціннісних орієнтацій людини,
визначення планів на майбутнє, тобто спеціалізація особистості.
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Дуганец В. И. Планирование и изучение технических дисциплин студентами агроинженерного
направления с использованием организационно-практических форм обучения.
В статье рассмотрены методические рекомендации относительно создания учебно-практического
комплекса из планирования и изучения технических дисциплин студентами агроинженерного
направления и обоснованы основные методы комплексного подхода для закрепления ими полученных
теоретических знаний.
Duganets V. I. Planning and Studying of Technical Disciplines by Students of an Agroengineering
Direction with the Use of Organizational-Practical Forms of Training.
In the article methodical recommendations concerning creation of an educational-practical complex from
planning and studying of technical disciplines by students of an agroengineering direction are considered
and the basic methods of the complex approach for fastening of the received theoretical knowledge are
proved by them.
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ВИМОГИ ДО ВПРАВ ДЛЯ НАВЧАННЯ МОДЕЛЕЙ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ
Стаття присвячена розгляду сучасних вимог до вправ та їх врахування при створенні комплексу
вправ для навчання моделей комунікативної поведінки британців, необхідних для навчання
міжкультурного спілкування на заняттях з англійської мови
Навчання міжкультурного спілкування передбачає формування в учнів певного рівня
комунікативної компетенції для вирішення комунікативних завдань і це є одним із головних завдань
сучасної методики навчання іноземних мов (ІМ). Комунікативна компетенція визначається як
спроможність людини організовувати свою мовленнєву діяльність в її продуктивних і рецептивних
видах адекватно ситуації спілкування; вирішувати засобами ІМ задачі спілкування в основних сферах
людської діяльності, досягаючи взаєморозуміння і взаємодії з носіями мови у відповідності з нормами
і традиціями культури народу, мова якого вивчається [1: 190]. Тому й учнів, які вивчають англійську
мову, слід навчати моделей (норм, стандартів) комунікативної поведінки (МКП) у відповідній мовній
спільноті. Оскільки будь-яка методика навчання реалізується у спеціальній системі або комплексі
вправ, то створення її передбачає розгляд певних передумов, таких, як – вимог до прав та критеріїв їх
класифікації. Тому, метою цієї статті є розгляд сучасних вимог до вправ та критеріїв їх класифікації
для навчання старшокласників загальноосвітніх шкіл (ЗОШ) моделей комунікативної поведінки
британців.
Дані досліджень у галузі методики викладання іноземних мов дозволяють виділити різні підходи
до визначення категорій вправ та їх класифікацій. Учені-методисти розрізняють такі головні типи
вправ: вправи для формування мовленнєвих навичок – умовно-мовленнєві/умовно-комунікативні
вправи – і розвитку мовленнєвих умінь – мовленнєві/комунікативні вправи (Ю. І. Пассов,
В. Б. Царькова); вправи в орієнтуванні, виконанні і контролі (І. Л. Бім); когнітивні, прикладні,
актуалізовані вправи (В. М. Ляховицький); інформаційні, операційні, мотиваційні (В. А. Бухбіндер);
тренувальні та комунікативні вправи (Н. І. Гез, В. Л. Скалкін); вправи комунікативного та
некомунікативного характеру (Е. П. Шубін); мовні, мовні з мовленнєвою спрямованістю та
мовленнєві вправи (Г. М. Уайзер, А. Д. Климентенко) та інші.
Усі зазначені вище характеристики вправ описують їх лише за одним критерієм, а сучасний підхід
до типології вправ вимагає різнобічної і вичерпної характеристики вправи для визначення її типу, для
чого необхідно мати не один, а декілька критеріїв.
Розглянемо основні критерії, згідно з якими вправи відносять до того чи іншого типу:
1) вмотивованість (вмотивовані, невмотивовані) [7: 13], 2) ступінь комунікативності (комунікативні,
умовно-комунікативні, некомунікативні мовленнєві) [5: 147-171; 7: 9-10], 3) ступінь керування
(повністю керовані, частково керовані та вправи з мінімальним рівнем керованості) [3; 7 та ін.],
4) спрямованість на прийом або видачу інформації (рецептивні, рецептивно-репродуктивні та
продуктивні), 5) наявність або відсутність ігрового компонента та вправи без ігрового компонента, із
нерольовивим ігровим компонентом та з рольовим ігровим компонентом, 6) спосіб організації
(фронтальні, хорові, парні, групові та індивідуальні вправи) [7: 12-14; 6], 7) необхідність забезпечення
опорами (вправи з вербальними, невербальними, об’єктивними, природними, штучно створеними
опорами, без опор [7: 13]). При створенні власної системи вправ для навчання старшокласників МКП
британців ми братимемо за основу запропоновані вище типи вправ.
Перейдемо до розгляду вимог до вправ. Вимоги, головним чином, висуваються до трьох основних
структурних компонентів вправи: 1) завдання, 2) виконання завдання та 3) контролю за виконанням
завдання. Відповідно до цього Н. К. Скляренко визначає сучасні вимоги до вправ для формування
іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь: комунікативність вправ; вмотивованість мовленнєвих дій
учнів; створення комунікативних ситуацій; новизна; культурологічна спрямованість; наявність
ігрового компонента; ступінь забезпечення учнів необхідними опорами [8: 3-7].
Аналіз літератури дозволив нам конкретизувати вимоги до вправ для навчання МКП британців, з
урахуванням цілей і задач навчання ІМ, умов навчання в ЗОШ і вікових особливостей та інтересів
старшокласників. Розглянемо їх докладніше.
Першою вимогою до завдання вправи виступає його комунікативність (Ю. І. Пассов,
Г. В. Рогова, В. Л. Скалкін, Н. К. Скляренко, С. Ф. Шатілов; W. Rivers, W. Littlewood та ін.). Оскільки,
за Програмою з ІМ, "оволодіння учнями ІМ сприяє розвитку в них здібностей використовувати її як
інструмент спілкування в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу, вона розглядається як засіб
міжособистісної взаємодії в умовах багатонаціонального і полікультурного світового простору" [2: 3],
процес спілкування в навчальних умовах має бути максимально наближеним до процесу спілкування
© Красковська О. Л., 2009
28

О. Л. Красковська. Вимоги до вправ для навчання моделей комунікативної поведінки

в реальному житті, а у вправах для навчання МКП повинен моделюватися певний відрізок реального
процесу комунікації.
Процес іншомовного міжкультурного спілкування, як і будь-яка інша діяльність, народжується з
потреби. Інакше кажучи, воно також повинно мотивуватися, випливати з потреби, отже, завдання до
вправ для навчання МКП британців повинно чітко вказувати, задля чого старшокласники мають щось
сказати, прослухати, написати, виконати тощо. Це дає нам можливість зазначити, що не менш
важливою вимогою для навчання МКП учнів старших класів ЗОШ повинна вважатися
вмотивованість мовленнєвих дій. Вмотивованість реалізується чітким формулюванням завдання,
поясненням того, що і навіщо учні мають зробити. Вона може бути суто комунікативною,
комунікативно-рольовою, коли учень виконує у вправі будь-яку роль, та ігровою, коли той, кого
навчають, бере участь у навчальній грі [8: 3].
Оскільки процес реального міжкультурного спілкування завжди проходить в різноманітних
ситуаціях, завдання до вправ з продуктивних видів мовленнєвої діяльності (МД) – говоріння і письма
мають відповідати відібраним нами навчально-комунікативним ситуаціям, в яких вказані
комуніканти, їхні комунікативні наміри, стосунки, пояснені обставини спілкування.
З огляду на наявність елемента новизни в реальних комунікативних ситуаціях завдання вправи, в
якому описується навчально-комунікативна ситуація, також повинно мати певну новизну [4: 4-5; 8:
3], адже, якщо діяльність старшокласника пов’язана з новими для нього елементами етикетної
комунікативної поведінки, то це збуджує його інтерес, підвищує засвоєння МКП країни, мова якої
вивчається, і, головне, розвиває гнучкість навичок і вмінь володіння останніми. Як зазначає
Ю. І. Пассов, новизна є основою динамічності мовленнєвого вміння, для розвитку якого необхідне
постійне варіювання мовленнєвих ситуацій [4: 109].
Навчання МКП британців невідривно пов’язано з навчанням повсякденної культури спілкування
народу-носія мови, тому завдання та зміст вправ для навчання МКП повинні характеризуватися
культурологічною спрямованістю [7: 3], що має на меті розвивати так звану культурну грамотність
(термін E. Hirsh) [11] та соціокультурну обізнаність (socio-cultural awareness) учнів [8: 7-8; 10: 25; 12:
7-8], які є конче необхідними для повноцінного спілкування з носіями відповідної ІМ, адже для того,
щоб уловити "зміст сторінки", необхідно знати і розуміти набагато більше, ніж значення слів, що її
складають, оскільки умовою адекватного розуміння змісту є фонові знання [11: 2]. Ознайомлення
учня з кожною новою порцією матеріалу як з фактом культури іншого народу також забезпечує
реалізацію принципу новизни і розвиває культурну грамотність учнів.
Із вказаною вимогою тісно пов’язана вимога, щодо наявності ігрового компонента у вправі
(Г. О. Китайгородська 1986; Н. К. Скляренко 1992). До системи вправ для навчання МКП британців
входять, головним чином, вправи з рольовим ігровим компонентом: українські старшокласники
спілкуються англійською мовою з представниками британської культури дорослими та однолітками,
а також вправи без рольового ігрового компонента в читанні й аудіюванні. Процес навчання МКП
британців відтворює спілкування носіїв двох культур, що стає можливим при створенні навчальнокомунікативні ситуації, які моделюють реальний процес спілкування, в яких вказуються соціальні
ролі комунікантів, стосунки між ними, їхні КН, обставини спілкування тощо.
Для вправ у навчанні МКП британців дуже важливим є також фактор зверненості висловлювань.
Зверненість допомагає учням обрати і дотримуватись відповідних вербальних і невербальних
компонентів МКП британців.
Щоб побачити, як втілюються згадані вимоги до завдання, наведемо декілька прикладів і
проаналізуємо їх відповідно до висунутих вимог.
Приклад 1
Інструкція: As you remember direct overseas dialling is the cheapest way of telephoning abroad. So to
dial direct overseas you should know S.T.D. (Subscriber Trunk Dialling) code, which you may learn from the
International Directory Enquiries (( dial 153).
Work in small groups of three or four students. One of you is a Directory Enquiries operator, the others
are callers.
You are the Directory Enquiries
You are one of the callers. Dial for the
operator. Answer your client’s calls using
International Directory Enquiries Service (( 153)
the information from the cue and hints
and find out the S.T.D. code you need, ask the
below.
operator about the way one can make a direct call.
Rome – 010 39 6
See your card.
Kуіv – 010 38 4411
Kyiv
Bremen
Zurich
Zurich – 010 41 1
Rome
Paris
Paris – 010 33 1
Bremen – 010 49
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Hint 1
How to make an international call
1 Dial 010
2 Dial the code for your country, for example Ukraine 38.
3 Now dial the code for the town/city you want (usually without the first
figure), for example Kуіv. – 44.
4 Finally, dial the number of the person you want to speak to.
Hint 2
010
international
code

34
1
443421
country city
number of
code code
family,
(Spain) (Madrid) friend, etc.

При виконанні цієї вправи вся додаткова інформація надається лише учневі в ролі оператора. Для
організації телефонної бесіди урок бажано проводити в лінгафонній лабораторії або посадити учнів,
що працюють у групах, спинами один до одного.
Наведена вправа розвиває в учнів уміння вилучати необхідну інформацію, пов’язану з
вербальними МКП британців та спрямована на те, щоб навчити їх створювати власні мікродіалоги.
Саме завдання є мовленнєвим: в ньому наявний комунікативний намір – дізнатися необхідну
інформацію у службі довідки та надати відповідну запиту інформацію. У вправі є певна новизна і
культурологічна спрямованість, оскільки учні мають гіпотетично навчитися здійснювати міжнародні
дзвінки; присутні адресати мовлення – клієнт та оператор; дії учнів вмотивовані – клієнт має
дізнатися, як подзвонити в запропоновані міста, оператор – надати вичерпну з цього приводу
інформацію. Отже, у вправі фактично створена навчально-комунікативна ситуація, яка моделює
процес реального спілкування.
Приклад 2
Інструкція: You are a newly wedded young man/girl from Britain. Write a letter to your Ukrainian friend
about your preparations and the wedding-party, which took place a month ago.
Отримані ролі у цьому завданні забезпечують мотивацію мовленнєвих дій учнів в створеній НКС,
новизна полягає в тому, що учням пропонується уявити себе особою, яка нещодавно мала весілля, а зараз
ділиться враженнями про нього зі своїми іншомовними друзями. Культурно-країнознавча спрямованість
полягає у викладенні соціокультурної інформації у листі до друга.
Описані вище приклади стосуються використання інформації про МКП британців в продуктивних
видах МД. Наведемо приклади вправ з рецептивних видів МД – читання та аудіювання.
Приклад 3
Інструкція: Do you know what accommodation (a place to live in) can be offered to a visitor in Britain? How
to reserve an accommodation? What types of accommodation exist in Britain? What’s the main difference between
various types of accommodations? If you are curious to learn what facilities they have got, how much they cost,
etc., read the passage below. After reading it you’ll be able to answer the questions given above.
У цьому завданні мотивація учнів забезпечується імпліцитною інформацією про тему тексту та
пропозицією отримати відповіді на поставлені запитання під час читання. Новизна та культурологічна
спрямованість полягають в тому, що учні вперше отримують подібну інформацію з тим, щоб надалі
оперувати нею у продуктивних видах МД.
Приклад 4
Інструкція: Listen to some conversations between the receptionist and a guest recorded at the reception.
While listening pay special attention to the type of accommodation the guest would like to get, the period of time
he’s going to stay, the day of the guest’s arrival, the way he paid when checking out.
Говорити про комунікативну вмотивованість цієї вправи можливо завдяки завданню, в якому
окреслена певна інформація, на яку слід звернути особливу увагу під час слухання діалогів-зразків.
Культурно-комунікативний характер цього завдання спрямований на оволодіння відповідними
вербальними компонентами МКП британців, які зазвичай мають місце в різноманітних комунікативних
ситуаціях в готелях.
Перейдемо до розгляду другого обов’язкового компоненту вправи – виконання завдання вправи, де
враховуються ступінь керованості мовленнєвими діями тих, хто навчається, та форма організації вправ,
місце виконання вправи та наявність опор [8: 66].
Нагадаємо, що ступінь керованості вправами залежатиме від етапу навчання: на етапі
повідомлення і формування знань про МКП британців дії старшокласників будуть максимально або
частково керованими вчителем, а на етапі формування навичок і вмінь володіння МКП британців
переважатимуть вправи з частковим керуванням, а також вправи з мінімальним рівнем керованості.
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Говорячи про форми організації вправ, головними вимогами будуть використання фронтальних
та індивідуальних вправ під час подачі нового матеріалу і формування знань МКП та використання
різноманітних форм роботи в парах, а також малих групах, для оволодіння навичками і вміннями
володіння МКП британців.
Розглянемо наступне питання, важливе для виконання будь-якої вправи: наявність/ відсутність
опор. З назви вправ – без опор, з природними опорами та штучно створеними опорами – стає
зрозумілим, що природні опори, на відміну від спеціально створених, використовуються не лише в
навчальних умовах, але й в реальному процесі комунікації. Сюди відносяться проїзні квитки, карти
маршрутів руху різних видів міського транспорту, грошові купюри, монети, схеми, різноманітні види
бланків, кредитні картки, чеки, меню, пам’ятки подорожуючим тощо. Спеціально створені опори
використовуються з метою допомогти учневі побудувати власне висловлювання, допомогти
сформулювати думку, а не нав’язувати її тому, хто говорить. Спеціально створені опори можуть бути
як невербальними (предмети, малюнки, жести, рухи, міміка), так і вербальними (пам’ятки, підстановчі
таблиці, списки ключових слів тощо) (див. Приклад 1: Hint 1). Використання невербальних
змістовних опор дає змогу дещо знизити ступінь керованості мовленнєвими діями учнів та зробити
мовленнєві дії учнів більш самостійними, аніж при використанні вербальних мовленнєвих опор.
Проте слід зазначити, що, оскільки спеціально створені вербальні опори не є притаманними
реальному процесу комунікації, вони поступово усуваються.
Характеризуючи вправу, наведену в Прикладі 1 відповідно вимог щодо виконання завдання, слід
зауважити, що ця вправа є частково керованою, груповою, з вербальною змістовною об’єктивною
штучно створеною опорою.
Останнім обов’язковим компонентом вправи є контроль виконаного завдання [8: 3]. Основними
об’єктами контролю при навчанні досліджуваного нами аспекту є рівень сформованості знань МКП
британців, а також навичок і вмінь володіння ними у всіх видах М. Д. Головним способом оцінки
рівня сформованості відповідних знань, навичок та вмінь є розуміння культурно-країнознавчої
інформації при аудіюванні або читанні інформаційно-пізнавальних текстів та діалогів зразків, а також
самостійне використання даної інформації в говорінні та письмі відповідно до сформульованої
вчителем навчально-комунікативної ситуації.
Як постулює Н. К. Скляренко, при оцінці рівня сформованості мовленнєвих навичок і вмінь у
рецептивних видах МД – аудіюванні та читанні – способи контролю мають відповідати характеру
діяльності – рецепції [8: 7]. Отже, протиставляючи найпоширенішим у практиці середньої школи
способам перевірки – розгорнутим відповідям на запитання вчителя та переказу – ми, слідом за
сучасними методистами, надаємо перевагу різноманітним тестам: альтернативним, з’єднувальним,
множинного вибору, а також лаконічними відповідям (як письмовим так і усним) на спеціальні
запитання.
Наслідуючи основні засади сучасної методики навчання ІМ при оцінці мовленнєвого продукту –
усного або письмового тексту – перш за все виходимо з того, наскільки глибоко реалізований
комунікативний намір, чи відповідає висловлювання навчально-комунікативній ситуації та ін., адже
відомо, що комунікація може відбутися й при низькому рівні правильності [8: 6].
Наведемо приклад вправи, де поєднуються два способи контролю розуміння прослуханого: тест
множинного вибору та заповнення таблиці одержаною інформацією.
Приклад 5
Інструкція: a) Listen to Jane and David and pay special attention to what they think of two different
types of the shops.
b) To see how well you understand the information from the passage do the multiple-choice test given
below.
1) A corner shop is a…
a) large building for storing goods that are going to be sold.
b) small shop that sells food, cigarettes, and other things you need every day.
c) large shop that sells food.
2) Supermarkets are very popular because…
a) they are situated near people’s homes.
b) they offer better-quality goods.
c) one can buy almost all things in one place.
3) People like to do shopping in corner shops, because…
a) they stock cheaper goods.
b) there one can get an opportunity to talk to people you know.
c) they provide quick shopping.
4) David prefers to do shopping in corner shops, as…
a) there one can get better personal service and better-quality goods.
b) many people prefer to shop in corner shops.
c) they have becоme increasingly popular in recent years.
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(Key 1) – b; 2) – c; 3) – b; 4) – a)

c) Listen to Jane and David once more and fill in the chart below.
Приклад 6
Інструкція: Let’s see how well you understand people’s attitude to shopping in corner-shops. Listen to
Jane and David once more and fill in the chart below.
Advantages

Disadvantages

Corner shop
Supermarkets
Навчаючи старшокласників ЗОШ МКП британців слід передбачити, що крім контролю з боку
вчителя, у вправах може здійснюватися також взаємоконтроль (за умови роботи в парах, малих
групах) та самоконтроль, який у процесі навчання відбувається за ключами, в основному письмовими.
Підсумовуючи сказане вважаємо, що вправи, які мають увійти до системи вправ для навчання
старшокласників ЗОШ МКП британців, повинні відповідати таким вимогам: комунікативність,
вмотивованість, культурологічна спрямованість, зверненість мовлення і врахування стосунків між
комунікантами, наявність елемента новизни у вправах, визначення ступеня керованості
мовленнєвими діями учнів залежно від етапу навчання, забезпеченість вправ природними і спеціально
створеними опорами, там, де вони необхідні, відповідність способу контролю виду діяльності, що
контролюється. Ефективність розроблених відповідно сучасних вимог вправ була ефективно
підтверджена і буде висвітлена в наших наступних публікаціях.
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Красковская О. Л. Требования к упражнениям для обучения моделям
коммуникативного поведения.
Статья посвящается рассмотрению современных требований к упражнениям при создании
комплекса упражнений для обучения моделям коммуникативного поведения британцев, используемых
для обучения межкультурного общения на занятиях по английскому языку.
Kraskovs’ka O. L. Exercises Requirements for Communicative Behavioral Patterns Teaching.
The article focuses upon the problem of exercises’ system developing requirements for Britons’
communicative behavioral patterns teaching, which are used for cross-cultural communication training at
the lessons of English.
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ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН ШКОЛЯРІВ
У ПОЗАУРОЧНІЙ ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті подано модель формування культури міжособистісних взаємин старших підлітків у
позаурочній діяльності, структурними компонентами якої визначено мету, завдання, принципи,
зміст, види діяльності, форми, методи та результати роботи; представлено програму
факультативного курсу "Культура взаємин"; викладено результати експериментального
дослідження.
Метою виховної діяльності педагога в загальноосвітніх навчальних закладах є створення умов для
розвитку і самореалізації особистості школярів, виховання у них високої гуманістичної культури,
здатності протидіяти проявам бездуховності, формування у шкільної молоді умінь міжособистісного
спілкування та взаємодії. Ці завдання актуалізуються в умовах нової соціально-політичної ситуації,
яка потребує переосмислення мети, змісту, форм виховної діяльності педагогів загальноосвітніх шкіл.
Наукові зусилля педагогів сьогодення спрямовані на пошук нових технологій освіти і виховання
(А. Нісімчук, О. Падалка, Г. Селевко); розробку концепцій продуктивної виховної діяльності
педагогів загальноосвітньої школи (О. Дубасенюк, І. Зязюн, Н. Щуркова), створення ефективних
моделей виховання школярів у позаурочній діяльності (К. Журба, К. Дорошенко, О. Лаврентьєва,
О. Пархоменко, О. Столяренко, Н. Тимощук, Н. Хамська, В. Шахрай).
Ключова роль в організації процесу виховання школярів належить шкільному вчителеві. Виховна
діяльність учителя є педагогічною системою, яка постає як взаємозв’язок структурних та
функціональних елементів. Педагог-вихователь є елементом цієї системи, і його завдання полягає у
формуванні цілей власної діяльності й діяльності учнів; він повинен володіти сучасною навчальновиховною інформацією, спеціальними знаннями та системою психологічних знань, засобами
виховання. Функціональний аспект виховної діяльності вчителя полягає в оволодінні ним знаннями
для продуктивного вирішення виховних завдань, здатності передбачати виховні проблеми,
прогнозувати можливі наслідки, шляхи їх вирішення, результати, вмінні моделювати власну виховну
діяльність [1: 166-169].
Разом із тим, діяльність педагогів-вихователів не позбавлена низки недоліків, серед яких
О. Дубасенюк визначає: аморфність виховних цілей і завдань, безсистемність, стихійність,
знеособленість навчально-виховного процесу, масовість і заорганізованість, недостатнє володіння
сучасними методами, технологіями, низький рівень психолого-педагогічних, соціальних, історикопедагогічних знань [2: 13]. Таким чином, мають місце суперечності між соціально-значущими цілями
виховного процесу і практикою їх формального здійснення, між потребами педагогів-вихователів у
дієвих технологіях виховання та традиційними засобами педагогічного інструментарію, подолання
яких сприятиме підвищенню продуктивності виховної діяльності педагога.
У низці наших публікацій [3-5] запропоновано деякі результативні форми позаурочної діяльності
школярів і методику їх проведення, подано програму спецкурсу та описано структуру занять і
процедуру окремих видів роботи з майбутніми педагогами. Попри те, існує потреба системного опису
технології формування культури взаємин школярів у позаурочній діяльності.
Під технологією формування культури міжособистісних взаємин старших підлітків ми розуміємо
систему знань, необхідних педагогові-вихователю для реалізації стратегії, тактики і процедури
формування у школярів даного інтегрального утворення.
У своєму конкретному вигляді технологія формування культури міжособистісних взаємин постає
як прогнозована модель системи дій учителя та учнів, які необхідно виконати у процесі оптимально
організованої позаурочної діяльності задля отримання позитивного результату.
Модель чітко визначає компоненти, які складають систему, допомагає систематизувати знання про
технологічний процес чи явище, визначати шляхи для цілісного опису, встановлювати зв’язки між
компонентами. Пропонована нами модель є засобом розкриття структурного, цільового, змістового і
функціонального компонентів; вона визначає структуру, мету, зміст та процедуру формування
культури міжособистісних взаємин у старших підлітків.
Мета статті – показати технологію та подати модель формування культури міжособистісних
взаємин старших підлітків у позаурочній діяльності; представити програму факультативного курсу
"Культура взаємин" для учнів 8-9 класів, запровадження якого засвідчило позитивну динаміку
розвитку культури міжособистісних взаємин у школярів.
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На основі розроблених нами критеріїв і показників у процесі констатувального експерименту
визначалися рівні сформованості культури міжособистісних взаємин старших підлітків (активнотворчий, рефлексивно-пасивний, ситуативний, негативно-активний).
Результати вивчення засвідчили недостатній рівень сформованості у старших підлітків
компонентів культури міжособистісних взаємин, що впливає на якість їхнього спілкування, знижує
продуктивність їхньої діяльності. Школярам бракує моральних знань про норми, правила взаємин, у
багатьох із них недостатньо розвинені навички саморегуляції емоцій, що виражається у
неконтрольованих діях, учинках, не завжди коректних висловлюваннях; у них не досить сформовані
вміння планувати й організовувати різні форми спілкування; вони не завжди здатні уникати
конфліктних ситуацій чи ефективно їх розв’язувати. У взаєминах із іншими переважає мотивація, яка
визначається ситуацією, необов’язковістю дотримання культури взаємин із добре знайомими
суб’єктами взаємин, із тими, хто викликає зневагу чи проявляє неповагу.
Здійснений аналіз виховної практики загальноосвітніх шкіл щодо процесу формування культури
міжособистісних взаємин старших підлітків засвідчив також відсутність цілеспрямованої роботи
щодо виховання у школярів культури взаємин; переважання у вихованні словесних методів;
незалучення частини школярів до спільної колективної діяльності; скерованість форм позаурочної
роботи на предметну діяльність, а не на взаємодію вихованців, їх співпрацю; залучення школярів до
діяльності у репродуктивному статусі, а не в ролі співтворців цього процесу.
Таким чином, узагальнення даних вивчення рівнів сформованості у старших підлітків культури
міжособистісних взаємин та оцінка реального стану організації позаурочної діяльності школярів
дозволили обґрунтувати основні шляхи й умови вдосконалення виховного процесу з формування
культури міжособистісних взаємин старших підлітків, визначити програму дослідноекспериментальної роботи, конкретизувати напрямки роботи.
Програма формування культури міжособистісних взаємин старших підлітків здійснювалася за
кількома напрямами: цілеспрямована організація позаурочної діяльності старших підлітків із метою
розширення їхніх моральних знань і накопичення досвіду етичної поведінки; організація методичної
роботи з учителями задля підвищення їхньої компетентності щодо виховання культури взаємин
старших підлітків; робота з батьками щодо розвитку їх педагогічної культури та з метою гуманізації
взаємин із дітьми у сім’ї; підготовка майбутніх учителів до організації педагогічного процесу з
формування у підлітків культури міжособистісних взаємин.
У процесі дослідно-експериментальної роботи перевірялася розроблена нами модель організації
позаурочної діяльності, структурними компонентами якої визначено: мету, завдання, принципи,
зміст, види діяльності, форми й методи роботи, результат.
Центральним системоутворюючим компонентом даної моделі є мета як ідеальний результат і
рівень досягнення. Основна мета діяльності педагога – формування культури міжособистісних
взаємин старших підлітків. Виходячи із мети, ми визначили основні завдання педагога щодо
формування культури міжособистісних взаємин старших підлітків: засвоєння школярами етичних
знань, активізація їх інтересу щодо вивчення культури взаємин, вироблення стійких звичок і навичок
моральної поведінки, розвиток умінь конструктивної взаємодії у взаєминах із однолітками і
дорослими; забезпечення сприятливого психологічного клімату в підлітковому колективі: розвиток
самооцінки й навичок оцінки інших суб’єктів взаємин, корегування взаємин; інтеграція зусиль
батьків, учителів, школярів у забезпеченні сприятливих умов для розвитку культури міжособистісних
взаємин старших підлітків.
Для розв’язання поставлених завдань ми послуговувалися принципами особистісно орієнтованого
виховання, обґрунтованими І. Бехом: принцип цілеспрямованого створення емоційно збагачених
виховних ситуацій; принцип особистісно розвиваючого спілкування; принцип використання
співпереживання як психологічного механізму у вихованні особистості; принцип систематичного
аналізу вихованцем власних і чужих учинків [6: 169-175].
Зміст формування культури міжособистісних взаємин відображає в єдності його загальну мету і
завдання й постає як сукупність дій і взаємовпливів вихователя і вихованця у процесі виховання. До
змісту формування культури взаємин старших підлітків відносимо: набуття знань про оптимальні
форми і способи виявлення культури у взаєминах із іншими; розвиток уявлення про власну цінність і
цінність іншої людини, самоствердження, самовираження, утвердження власної позиції;
усвідомлення різних видів мотивів міжособистісних взаємин, розвиток позитивної мотивації старших
підлітків у взаєминах із іншими, формування етичної позиції, моральних переконань; розвиток
адекватної оцінної діяльності, спрямованої на аналіз власної поведінки і дій інших людей, вироблення
рефлексивних умінь і умінь самоконтролю й саморегуляції поведінки в ситуаціях взаємодії;
вироблення навичок й умінь етичної взаємодії та самоорганізації поведінки; розвиток культури
спілкування; формування у школярів установки на творчу поведінку, пошук оптимальних способів

34

Н. М. Мирончук. Технологія формування культури міжособистісних взаємин школярів
у позаурочній виховній діяльності

взаємодії у кожній конкретній ситуації взаємин; корекція у підлітків неадекватно сформованих
моральних знань і форм міжособистісної взаємодії.
Зміст формування культури міжособистісних взаємин старших підлітків реалізовувався у процесі
організації різних видів позаурочної діяльності, зокрема ціннісно-орієнтованої, громадсько-корисної,
трудової, ігрової, культурно-дозвіллєвої, соціально-комунікативної. При цьому обов’язковим
вважалося дотримання таких умов: спрямованість змісту позаурочної діяльності на розвиток
когнітивної, емоційно-мотиваційної, дієво-практичної й регулятивної сфер; ціннісно-орієнтований
характер позаурочної діяльності; спрямованість змісту позаурочної діяльності на реалізацію
соціально цінних потреб особистості школяра; розширення сфери позаурочної діяльності старшого
підлітка, і, зокрема, спільної діяльності з однолітками, збагачення її предметно-розвивального
середовища.
Відповідно до змісту формування культури міжособистісних взаємин старших підлітків було
обрано форми позаурочної роботи. Згідно з В. Вороновим, форму позаурочної виховної роботи
можна визначити як конкретний спосіб організації відносно вільної діяльності старших підлітків у
школі, їх самодіяльності за педагогічно розумного керівництва дорослих [7: 22]. Серед форм, які
виявилися найбільш доцільними для організації виховної роботи зі школярами, – факультативний
курс "Культура взаємин", етично-дискусійна студія "Я так думаю...", етичний міні-театр, Клуб
журналістів школи, інформаційні лекції, ділові ігри.
Зі змістом формування культури міжособистісних взаємин органічно пов’язані й методи. Методи
формування культури міжособистісних взаємин ми означаємо як способи взаємопов’язаної діяльності
педагога й учнів з метою вироблення в останніх стійких звичок і навичок моральної поведінки,
розвиток умінь конструктивної взаємодії у взаєминах із однолітками і дорослими. Оскільки культура
міжособистісних взаємин старших підлітків формується у реальних взаєминах, які вимагають від них
морального вибору, прийняття певного рішення, здійснення вчинку, то застосування визначених
методів виховання тісно пов’язувалося із повсякденним життям. Базовими при впровадженні
експериментальної моделі стали такі методи: інформаційні, дискусійні, драматизації, моральних
дилем, спостереження й аналізу, психологічні, саморегуляції, групової роботи, практично-діяльнісні.
Усі структурні компоненти експериментальної моделі пов’язані між собою стійкою взаємодією
щодо забезпечення її функцій, серед яких виділено: гностичну, спонукальну, комунікативну,
інтегративну і регулятивно-корекційну.
Гностична функція спрямована на забезпечення усвідомленого засвоєння моральних знань,
перетворення їх у особистісні надбання, формування вмінь і навичок культури взаємин, а також на
усвідомлення і вивчення своїх індивідуально-психологічних характеристик, досвіду, рівня
сформованості культури взаємин.
Спонукальна функція передбачає самостійне, свідоме, на основі переконань, здійснення
морального вибору в міжособистісних взаєминах. Комунікативна функція сприяє міжособистісній
взаємодії старших підлітків, установленню між ними позитивних контактів, розвитку їхніх
комунікативних навичок.
Інтегративна функція забезпечує єднання суб’єктів взаємин шляхом оволодіння ними нормами,
зразками поведінки, в основі яких лежить усвідомлення необхідності враховувати думки, інтереси,
настрої, почуття інших людей. Інтегративна функція спрямована на зняття суперечностей і конфліктів
у міжособистісних взаєминах, пошук ефективного їх розв’язання.
Зміст регулятивно-корекційної функції – регуляція і корекція поведінки суб’єктів взаємин
відповідно до схвалюваних у суспільстві моральних норм, розвиток у них навичок і умінь контролю й
саморегулювання власної діяльності й поведінки, передбачення результатів власних дій.
Результатом роботи є поступове зростання у старших підлітків рівня знань, розвиток соціально
цінних мотивів, формування саморегулятивних навичок, сталих способів вираження свого ставлення
до інших, вироблення оптимальних способів взаємодії між школярами.
Істотне значення для розвитку в школярів етичних знань, умінь і навичок ефективної
міжособистісної взаємодії, виховання цінних особистісних якостей, формування їхніх переконань,
мотивів, ціннісних орієнтацій мало впровадження спеціального факультативу "Культура взаємин".
Програмою факультативного курсу було визначено обсяг знань і умінь, яких школярі повинні
набути під час його вивчення. Так, зокрема, учні повинні знати: сутність поняття "культура взаємин",
норми, правила ефективної взаємодії; властивості характеру, які сприяють взаєморозумінню; способи
саморегуляції своєї поведінки у взаєминах із іншими; прийоми безконфліктного спілкування; види
порушень у взаєминах і способи їх виправлення.
Учні повинні навчитися: розпізнавати емоції, регулювати свій емоційний стан; здійснювати
самоаналіз поведінки, властивостей своєї особистості, які впливають на взаємини з іншими; розуміти
почуття та мотиви поведінки інших; володіти навичками творчої поведінки в ситуації спілкування;
застосовувати техніки ефективної взаємодії у міжособистісних взаєминах.
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Програма курсу розрахована на два роки навчання (60 год). Перший рік навчання призначений для
учнів восьмого класу та включає такі теми:
І. Наодинці із собою
1. Особистість і культура взаємин (4 год).
2. Підліток як суб’єкт взаємин (4 год).
3. Школяр і його поведінка. Самопізнання і самовдосконалення (8 год).
4. Емоції у взаєминах та їх регулювання (7 год).
5. Властивості особистості – візитка підлітка у світ людських взаємин (4 год).
6. Цінності – ключ до спілкування (3 год).
Другий рік навчання призначений для учнів дев'ятого класу і складається із таких тем:
ІІ. У середовищі інших людей. Культура і технології
1. Основи ефективної взаємодії (6 год).
2. Порушення взаємин та шляхи їх виправлення (6 год).
3. Культура взаємин у шкільному колективі (4 год).
4. Культура взаємин юнака та дівчини (4 год).
5. Взаємини в сім'ї. Шляхи взаєморозуміння (5 год).
6. Культура ділових взаємин (5 год).
Заняття складалося з таких структурних компонентів: 1) мотивування (з’ясування проблеми,
вправи евристичного характеру); 2) інформування (теоретичні відомості з теми); 3) самодослідження
(вивчення своїх властивостей, особливостей поведінки за допомогою тестів, методик,
самохарактеристик, вправ-міркувань); 4) творча діяльність (складання правил, карт, вироблення
кодексів, моделей поведінки, вправи); 5) комунікативна діяльність (рольові, ділові ігри, групова
взаємодія, спілкування); 6) підсумок (оцінна і рефлексивна діяльність). Вибір цих складових частин
заняття дозволяв здійснювати виховний вплив на когнітивну, емоційно-мотиваційну, поведінкову та
регулятивну сфери школярів у межах кожного окремого заняття.
Для узагальнення результатів дослідження було проведене обстеження учнів контрольних та
експериментальних груп, здійснено аналіз отриманих даних шляхом порівняння показників у обох
групах, а також перевірено достовірність даних методом статистичного аналізу (використано λкритерій Колмогорова-Смирнова та φ*-кутове перетворення Фішера). Зазначимо, що
експериментальна програма забезпечила розвиток усіх структурних компонентів культури
міжособистісних взаємин. Зафіксовано динаміку збільшення кількості старших підлітків
експериментальних груп із активно-творчим рівнем сформованості культури взаємин із 16,0% до
30,4%, з рефлексивно-пасивним рівнем сформованості – з 30,4% до 41,6%, та зниження чисельності
учнів із ситуативним і негативно-активним рівнями сформованості відповідно з 35,2% до 21,6% та з
18,4% до 6,4%.
Результати проведеного дослідження підтверджують ефективність визначених змісту та
організаційно-методичного забезпечення формування культури взаємин старших підлітків. Важливим
чинником розвитку культури взаємин у школярів є використання доцільних форм виховної
діяльності, спрямованих на розвиток когнітивної, емоційно-мотиваційної, поведінкової та
регулятивної сфер, вагома роль серед яких належить реалізації розробленого факультативного курсу.
Подальшого дослідження потребує розробка і запровадження у практику роботи загальноосвітніх
навчальних закладів методичного комплексу підготовки вчителів та студентів педагогічних ВНЗ до
виховної роботи з розвитку в школярів-підлітків культури взаємин.
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Матеріал надійшов до редакції 26.05. 2009 р.
Мирончук Н. Н. Технология формирования культуры отношений старших подростков
во внеурочной воспитательной деятельности.
В статье представлена модель формирования культуры межличностных отношений старших
подростков во внеурочной деятельности, компонентами которой являются цель, задания, принципы,
содержание, виды деятельности, формы, методы и результаты работы; предложена программа
факультативного курса "Культура взаимоотношений"; показаны результаты экспериментального
исследования.
Mironchuk N. N. The Teenagers' Relations Culture Formation in Extra-Curriculum
Activity is Technology.
This article gives a model of teenagers’ relations culture formation in extra-curriculum activity. The main
components of this model are defined as aim, tasks, principles, content, kinds of activity, forms, methods and
results of research work. The program of optional course "Interrelations' Culture" and results of the
experimental research are given.
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СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
ЯК ЧИННИК РОЗВИВАЮЧОГО НАВЧАННЯ
Статтю присвячено соціокультурному аспекту у вивченні іноземної мови як чиннику розвиваючого
навчання в ЗОШ та ВНЗ. Простежено історико-культурний процес становлення
лінгвокраїнознаства як продуктивної моделі у вивченні іноземної мови. Обґрунтовано можливі шляхи
реалізації лінгвокраїнознавчого підходу до вивчення іноземної мови, спрямованого на активізацію
свідомої, творчої, пошукової діяльності учнів.
Як засіб спілкування володіння іноземною мовою передбачає не тільки сформованість
відповідних, необхідних для взаєморозуміння комунікантів, особливо в умовах мовленнєвих навичок
та вмінь, але й засвоєння певної екстралінгвістичної інформації безпосереднього спілкування.
Метою статті є наукове обґрунтування можливих шляхів реалізації лінгвокраїнознавчого підходу
до вивчення іноземної мови, спрямованого на активізацію свідомої, творчої, пошукової діяльності
учнів.
Відомо, що мові властиво не тільки накопичувати і зберігати, а й відбивати факти та явища
культури народу – носія цієї мови. Вони, як правило, відомі усім членам мовної спільноти, оскільки
використовуються носіями у процесі навчання, виховання тощо. Ці факти та явища віддзеркалюють
саме суттєве минулого та сучасного, досягнення на багатовіковому шляху розвитку цивілізації, їх
погляди, оцінки та судження.
Актуальність обраної теми можна мотивувати тим, що лінгвокраїнознавчі елементи вивчаються в
курсі іноземної мови в ЗОШ та ВНЗ України. Окрім зазначеного, зауважуємо, що підходи у їх
вивченні є дуже неоднозначними і сприйняття такого роду елементів вимагає від школярів та
студентів неабияких інтелектуальних (історичних, географічних) та естетичних знань. Вони
допомагають пізнати духовне багатство іншого народу, підвищують рівень гуманітарної освіти та
сприяють входженню у світову спільноту.
Такі знання є необхідними для розвитку молодої людини, для формування її світогляду.
Варто звернути увагу, що соціокультурний підхід у вивченні іноземної мови має древні корені.
Його відгомін знаходимо ще в античній літературі. Опанування іноземною культурою було одним із
головних завдань того часу. Як викладання класичних мов, так і трактування релігійних текстів не
уявлялось у школах без культурологічного коментарю. У викладанні "живих мов" з кінця ХІХ
століття на першому місці поряд з усним мовленням постає ознайомлення з реаліями іноземної
країни. Особливо це було характерно для німецької лінгво-дидактичної школи. Але найбільшого
масштабу набуває задана тема у ХХ столітті. Тільки з появою граматичного типу навчання постало
питання про можливість виділення таких аспектів як граматика, фонетика та лексика. Долучення
студентів до національної культури на базі лінгвокраїнознавчого матеріалу стало обов’язковим
завдяки реформі Фуше в курсі вивчення іноземних мов в університетах Франції, а з 1950 року
циркуляром міністерства національної освіти викладання цивілізації (національної культури) на
заняттях стає обов’язковим у коледжах і ліцеях. Викладання лінгвокраїнознавства починає зазнавати
ряд змін і відображати еволюцію політики країни, а також погляди французької педагогіки,
пов’язаних з проблематикою "мова і суспільство", "мова і культура". Аналіз вище зазначених
процесів і подальший розвиток ми можемо прослідкувати в трьох етапах:
1) 60-і роки – середина 70-х років ХХ ст.;
2) середина 70-х рр. – початок 80-х рр.;
3) друга половина 80-х рр.
На першому етапі у вивченні лінгвокраїнознавства домінує історичний підхід. Учням (студентам)
подається інформація з історичної точки зору – починаючи з періоду заснування держави і
закінчуючи сьогоденням, географічне положення країни та життя суспільства. Укладачі навчальних
підручників були, як правило, історики, мистецтвознавці та літературознавці. Цей принцип
викладання країнознавчої інформації найбільш послідовно реалізується в збірнику "Основні етапи
французької цивілізації".
Другий етап характеризується "зверненням" до сучасності і викладання ґрунтується вже на
документації Національного інституту статистики та економіки. Важливим підручником з
лінгвокраїнознавства сучасної Франції, на наш погляд, слід вважати "Сучасну французьку
цивілізацію" Мішеля Палеотті і Росса, в якому поряд з темами економіки і культури, включена
© Мороз Л. В., Пашко І. О., 2009
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проблематика буденності. У підручниках з’являються розділи, які доповнюють тексти і вправи
країнознавчого характеру.
На третьому етапі лінгвокраїнознавство стає дисципліною сучасного суспільства. Складається
концепція викладання, закріплюється її місце в рамках загально методичного курсу "Французька мова
як іноземна". У Паризькому університеті організований спеціальний факультет, в якому навчаються
майбутні спеціалісти з французької мови як другої (викладачі, аташе посольств з питань мови і
культури, працівники культурних центрів за межами країни).
На сьогоднішній день під "лінгвокраїнознавством" прийнято називати в Німеччині
"культурознавство" (Kulterkunde), а в англійській методичній літературі існує термін "лінгвокультурні
дослідження" (lingualcultural studies). Французьких методистами вживається поняття "мова і
цивілізація" (langue et civilisation). З погляду лінгвокраїнознавчої теорії слова, у лінгвокраїнознавство
включають спеціально відібраний, специфічно однорідний мовний матеріал, який відображає
культуру країни, безеквівалентні, фонові та конотативні лексичні одиниці, узуальні форми мовлення,
а також невербальні – мови жестів та міміки, повсякденної поведінки. Даний термін підкреслює, що
цей напрям, з одного боку, поєднує в собі навчання мови, а з іншого – дає певну інформацію про
країну, мова якої вивчається.
Слід зауважити, що іноземна мова є суттєвим елементом культури народу-носія цієї мови і
засобом передачі його іншим. Вона допомагає учням пізнати духовне багатство іншого народу,
підвищує рівень гуманітарної освіти, сприяє входженню у світову спільноту.
На сьогоднішній день, сучасний державний стандарт з іноземної мови ставить за основну мету
"розвивати здібності учнів використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і
цивілізації сучасного світу. Ця мета передбачає взаємопов’язаний комунікативний і соціокультурний
розвиток учнів засобами іноземної мови для підготовки їх до між культурного спілкування у
різноманітних сферах життєдіяльності" [1: 5].
У контексті нашого наукового дослідження нас цікавить соціокультурний розвиток, який охоплює
такі два види компетенцій як країнознавча та лінгвокраїнознавча. Поняття "країнознавчі знання"
тлумачиться у зазначеному вище документі як "знання історії, географії, економіки, державного
устрою та культури країни", а "лінгвокраїнознавчі знання – це знання особливостей мовленнєвої та не
мовленнєвої поведінки носіїв мови в певних ситуаціях спілкування" [1: 6].
Вивчення мови та культури одночасно не випадкове, тому що вони дозволяють вдало поєднувати
елементи країнознавства з мовними явищами, які виступають не тільки як засіб комунікації, а і як
спосіб ознайомлення учнів із новою для них дійсністю. Як зауважує методист Н. А. Саланович,
"такий підхід у навчанні іноземної мови у школі багато в чому забезпечує не тільки більш ефективне
вирішення практичних, загальноосвітніх, розвиваючих і виховних завдань, а і вміщує величезні
можливості для подальшої підтримки мотивації навчання" [2: 2].
У вітчизняній методичній літературі фундаментальний внесок у розробку теоретичних основ
лінгвокраїнознавства зробили Є. М. Верещагін та В. Г. Костомаров, які присвятили свої наукові
роботи національно-культурному компоненту мовного матеріалу ("Язык и культура",
"Лингвострановедческая теория слова"), який відображає культуру країни, мова якої вивчається.
Учені-методисти звертали більшу увагу на роль і місце лінгвокраїнознавства на різних етапах і в
різних формах навчання, але дещо в інших ракурсах, ніж їх попередники.
За останній період багато зроблено для поєднання мовних і країнознавчих знань у процесі
навчання іноземних мов: 1) визначено коло лінгвокраїнознавчої проблематики (Є. М. Верещагін,
В. Г. Костомаров);
2) побудовано
лінгвокраїнознавчу
теорію
слова
(Є. М. Верещагін,
В. Г. Костомаров); 3) створено лінгвокраїнознавчі словники. Ряд дисертаційних робіт у галузі
лінгвокраїнознавства,
виконані
вченими
К. Г. Андрейчиною,
Л. В. Воскресенською,
Ю. Є. Прохоровим і С. Ю. Ремезовим, лише дослідження Л. Н. Жирнової, присвячено питанням
викладання іноземної мови у мовному вузі, тоді як усі інші дослідження проведені з урахуванням
лінгвокраїнознавчого напряму у викладанні російської мови як іноземної.
Зауважуємо, що серед публікацій можна виділити ряд статей, присвячених застосуванню цього
напряму у викладанні іноземних мов у вузі. Так, О. А. Вельська намічає в загальних рисах шляхи
лінгвокраїнознавчого підходу до навчання іноземних мов у мовному вузі. Р. М. Боданкіна розробляє
принципи лінгвокраїнознавчого підходу до текстів з фаху в технічному вузі. В. А. Сквозникова і
Р. М. Боданкіна вказують на лінгвокраїнознавчий коментар як одну з форм реалізації і
міжпредметних зв’язків.
Незважаючи на численну кількість наукових робіт, існують прогалини у вивченні та опануванні
даної теми. Тому ми і звернулися до цієї теми, мотивуючи наше звернення тим, що лінгвокраїнознавчі
елементи вивчаються в ЗОШ та у ВНЗ.
Курс на гуманізацію освіти, що здійснюється в нашій країні, зумовлює відмову від вузьких
прагматичних цілей вивчення іноземної мови. У сучасних концепціях навчання іноземна мова
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розглядається як відображення культури відповідного народу, а оволодіння іноземною мовою – як
оволодіння іншомовною культурою і як засвоєння світових духовних цінностей. Таким чином,
соціальне замовлення передбачає не тільки формування у школярів (студентів), що вивчають
іноземну мову, необхідних іншомовних навичок та вмінь, але й ознайомлення через мову з культурою
країни, її традиціями, історією та сучасністю. Як відомо, проблеми взаємопов’язаного оволодіння
іноземною мовою і відповідною культурою вивчаються лінгвокраїнознавством.
У сучасній методичній літературі лінгвокраїнознавство розглядається з двох сторін. По-перше,
лінгвокраїнознавство – це аспект методики викладання іноземних мов, в якому досліджується
питання відбору та прийомів подачі учням (студентам) відомостей про країну, мова якої вивчається, з
метою забезпечення їх практичного володіння даною мовою. З другого боку, лінгвокраїнознавство –
це аспект навчання іноземної мови (поряд з фонетичним, лексичним, граматичним), який відбиває
національно-культурний
компонент
мовного
матеріалу.
Кінцевою
метою
засвоєння
лінгвокраїнознавчого аспекту є формування в учнів (студентів) лінгвокраїнознавчої компетенції,
тобто ''цілісної системи уявлень про основні національні традиції, звичаї та реалії країни, мова якої
вивчається, що дозволяє учням асоціювати з мовною одиницею ту ж саму інформацію, що й ''носії''
цієї мови і досягати повноцінної комунікації.'' [3: 26].
Дослідники інтерпретуючи тему "лінгвокраїнознавства" у вітчизняній літературі, пов’язували її з
країнознавством. Звернення до проблеми вивчення мови і культури водночас не випадкове, тому що
вони дозволяють вдало поєднувати елементи країнознавства з мовними явищами, які виступають не
тільки як засіб комунікації, а й як спосіб ознайомлення учнів із новою для них дійсністю. Доречно
звернутися і до думки Н. А. Саланович, який вважає, що "такий підхід у вивченні іноземної мови в
школі загалом забезпечує не тільки ефективне вирішення практичних, загальноосвітніх, розвиваючих
і виховних завдань, а і вміщує величезні можливості у підтримці мотивації навчання" [2: 2].
У методичній літературі існує два підходи до вивчення культури у процесі навчання іноземній
мові, загальновідомий і філологічний. Перший підхід ґрунтується на дисципліні, традиційно
пов’язаній з вивченням будь-якої іноземної мови. Країнознавство розуміють як комплексну
навчальну дисципліну, що включає в себе багато даних про іноземну культуру. На відміну від
фундаментальних наук, на яких вона базується, країнознавство включає в себе різну інформацію
фрагментарного характеру і визначається як дисципліна в системі графічних наук, що займаються
комплексним вивченням країн.
Слід зауважити, що аналіз терміна "лінгвокраїнознавство" містить недоліки, а саме: "лінгво"
поєднує у собі навчання мови, "країнознавство" – подає певну інформацію про іноземну країну.
Оскільки основним об’єктом є не країна, а її культура загалом, то було б правильніше говорити про
культурознавство. Однак термін "лінгвокраїнознавство" вже ввійшов у словник методичних термінів,
а також згодом і у лінгвістичний словник. Російський учений П. Г. Томахін чітко диференціює
вищезазначені терміни. Якщо країнознавство – це загальносуспільна дисципліна, на якій би мові не
викладалась, то лінгвокраїнознавство – філологічна дисципліна, яка певною мірою викладається як
окремий предмет, а на заняттях з практики мови у процесі роботи над семантикою мовних одиниць
[4: 98].
При філологічному підході виникає два завдання:
1. Виокремлення культурологічної інформації із мовних одиниць.
2. Навчання сприйняття або перенесення мовних одиниць, які є присутніми у свідомості носія
мови та культури. Мова йде про образ, сформований на національно-кодифікованих асоціаціях,
виключаючи індивідуальні. Образ, на якому будується тактика слова або фразеологізму, створює в
учня (студента), який опановує іноземну мову, послідовно у процесі роботи над мовною одиницею,
яка проникає у всій повноті, коли учень "стикається" із цією одиницею. У роботі над семантикою із
національно-культурним компонентом на перший план висувається не культура, а мова і
лінгвокраїнознавча компетенція. Вона забезпечує комунікативну компетенцію, що власне і
передбачає оперування логічними образами у свідомості мовця та слухача так, як це проходить у
спілкуванні між собою носія однієї і тієї ж мови та культури.
Отже, головна мета країнознавства – забезпечити комунікативні компетенції в актах
міжкультурної комунікації, а передусім через сприйняття мовлення співбесідника оригінальних
текстів, розрахованих на носіїв мови. Лінгвокраїнознавство забезпечує вирішення цілого ряду
проблем, зокрема, головної філологічної проблеми – адекватного розуміння, тому воно виступає в
якості лінгвістичної основи не тільки лінгводидактики, а і перекладу. Адже для того, щоб
перекладати, потрібно перед усім цілком зрозуміти іншомовний текст із певними нюансами значення,
включаючи алюзії та натяки, підбирати відповідні еквіваленти та ін.
Отже, лінгвокраїнознавством називається аспект викладання іноземної мови, в якому з метою
забезпечення комунікативності навчання і для вирішення загальноосвітніх гуманістичних завдань
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лінгводидактики реалізується кумулятивна функція мови та проводиться аккультурація адресата
(ознайомлення його з типовими явищами сучасності).
У процесі навчання важливо залучити учнів та студентів до нової національної культури, побуту,
традицій, соціальних відносин, сформувати позитивне ставлення до народу країни, мова якого
вивчається, подолати можливі забобони і т. д., тобто сформувати лінгвокраїнознавчу компетенцію та
надати учневі можливість брати участь у міжкультурній комунікації. Сьогодні ці завдання стали ще
більш актуальними та нагальними. Іноземна мова як навчальний предмет і як спеціальність здатна
більше, ніж будь-який інший предмет, реалізовувати гуманістичні тенденції в освіті та справити
глибокий формуючий вплив на особистість людини, що навчається.
Формування лінгвокраїнознавчих знань можливе завдяки цілеспрямованому інтегруванню в
процес іншомовного спілкування. Тому не дивно, що в останні роки серед дослідників-методистів
збільшився інтерес до лінгвокраїнознавчої тематики та аспектизації навчального процесу. У роботах
дослідників із лінгвокраїнознавства підтверджується положення про нерозривний зв’язок викладання
мови та культури, про необхідне можливе паралельне оволодіння уміннями та навичками мови та
фактами культури.
Можна стверджувати, що завдяки лінгвокраїнознавчій аспектизації навчального процесу
забезпечується психологічна готовність включення людини, що навчається, у різні сфери
життєдіяльності, прискорюється практично-побутова акультурація та формування комунікативної
компетенції, що дозволить остаточно закласти основи та здійснити міжкультурну комунікацію.
Отже, лінгвокраїнознавство з точки зору методики – це ознайомлення учнів та студентів із
сучасністю країноносіїв мови, їх культурою через іноземну мову і в процесі її вивчення. Такий підхід
до навчання іноземної мови й формує в учнів лінгвокраїнознавчу компетенцію, яка так необхідна
сучасному вчителю.
У вітчизняній меотодичній літературі існують різні дослідження вчених, які здебільшого
ґрунтуються на методичних характеристиках та класифікаціях лінгвокраїнознавчих елементів.
Зокрема, Л. Б. Воскресенська розподіляє слова (у своїй науковій праці "Лингвострановедческая
паспортизация лексики") з країнознавчим маркуванням на а) тематичну та ситуативну та
б) суспільно-політичну, соціальну та міжтематичну лексику, а П. М. Денісов (у статті "Лексика
русского языка и принципы ее описания") виступає за тематичну класифікацію лексики. У контексті
нашого дослідження нам видалась досить цікава класифікація, яку подають Є. М. Верещагін та
В. Г. Костомаров. Вони поділяють країнознавчу лексику на еквівалентну, безеквівалентну та фонову
лексику. Слід зауважити, що вчені поділяють дві останні групи на декілька підгруп:
а) новоутворення та слова нового побуту;
б) назви процесів та явищ традиційного побуту;
в) історизми;
г) лексика фразеологічних одиниць;
д) фольклорні слова;
е) слова іншомовного походження.
Окрім зазначеного зауважуємо, що Є. М. Верещагін та В. Г. Костомаров пропонують ще одну
класифікацію країнознавчої лексики за джерелами здобування :
а) у інформантів носіїв мови;
б) із лексикологічних джерел;
в) з аналізу висловлювань осіб, що вивчають іноземну мову та опинились у новій для них
національно-культурній спільноті;
г) з текстів, де вона (країнознавча лексика) існує в прихованому стані.
Розробка та характеристика лінгвокраїнознавчої лексики набула поширення не тільки у
вітчизняній, а й у зарубіжній методичній літературі. Зокрема, німецькі вчені-методисти Г. Фішер та
Ж. Морсер класифікують країнознавчу лексику у зв’язку з поняттям образу картини країни та
лексику, що відображає: історичний, економічний та демографічний розвиток, традиції та спосіб
життя, природні умови та їх роль в економічному та демографічному розвитку, а також розвиток
науки та культури. Однак ми вважаємо, що для практичних цілей формування лінгвокраїнознавчої
компетенції не можна класифікувати країнознавчу лексику, не беручи до уваги сфери комунікації та
типові комунікативні ситуації, в яких здійснюється реальне та навчальне спілкування. Розподілення
усномовного спілкування на сфери комунікації запропонував вчений В. А. Скалкін, визначивши
сфери комунікації соціально-побутову, сімейну, професійну, соціально-культурну, адміністративну та
деякі інші. Вище розглянуті класифікації заслуговують на увагу, адже вони відображають не тільки
різні точки зору авторів, але й інші цілі, для яких вони були розроблені. Найбільш зручною та
ґрунтовною, на нашу думку, є класифікація Є. М. Верещагіна та В. Г. Костомарова, що включає
еквівалентну, безеквівалентну та фонову лексику, тому що вона базується на критеріях збіжності –
незбіжності лексичних понять слів різних мов. Адже лінгвокраїнознавство ставить за мету вивчити
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мовні одиниці, які найбільш яскраво відображають національні особливості культури народу в
певних сферах комунікації та типових ситуаціях; необхідність соціального відбору і вивчення мовних
одиниць, в яких найбільш яскраво проявляється своєрідність національної культури і яку розуміють
так, як розуміють їх носії мови.
Такі елементи можна спостерігати у спілкуванні з іноземцями, у читанні художньої літератури,
публіцистики, преси, під час перегляду кіно- та відеофільмів, прослуховування пісень і т.д. Як
зазначають методисти, до числа лексичних одиниць входять наступні елементи: фонова лексика,
реалії та конотативна лексика, які є невід’ємними у безеквівалентній лексиці.
Досліджуючи тему, ми з’ясували, що історія розвитку "лінгвокраїнознавчого підходу" мала місце
у період античності, але глибинну суть ми змогли з’ясувати, починаючи з наукових досліджень
Є. М. Верещагіна та В. Г. Костомарова. З погляду лінгвокраїнознавчої теорії слова, у
лінгвокраїнознавство дослідники включили спеціально відібраний, специфічно однорідний мовний
матеріал, який відображає культуру країни, безеквівалентні, фонові та конототивні лексичні одиниці.
Такі лексичні одиниці віддзеркалюють, з одного боку, певну інформацію про країну, мова якої
вивчається, а з іншого поєднують в собі навчання мови.
Слід звернути увагу на те, що сучасний етап розвитку суспільства вимагає розширення та
удосконалення загальноосвітніх знань школярів. Можна стверджувати, що активізація їх свідомої,
творчої, пошукової діяльності, яка базується на використанні лінгвокраїнознавчих знань, підвищила
практичний загальноосвітній, виховний та розвиваючий потенціал навчання іноземних мов у
загальноосвітній середній школі. Такий підхід дозволив вивчати іноземну мову, поглиблюючи знання
про соціокультурні особливості іншого народу. Реалізація лінгвокраїнознавчого підходу до навчання
усного мовлення школярів відбувалася шляхом дозованого включення до уроків додаткових фонових
знань, реалій, фразеологізмів та інших мовних засобів, що мають їм відповідати, які за змістом та
ступенем складності узгоджувалися з інформацією підручників і враховували рівень володіння мовою
школярів.
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Мороз Л. В., Пашко И. А. Социокультурный аспект в изучении иностранного языка как фактор
развивающего обучения.
Статья посвящена социокультурному аспекту в изучении иностранного языка как фактору
развивающего обучения в общеобразовательных школах и ВУЗах. Прослежен историческикультурный процесс становления лингвострановедения как продуктивной модели в изучении
иностранного языка. Обоснованы возможные пути реализации лингвострановедческого подхода к
изучению иностранного языка, который направлен на активизацию сознательной, творческой,
поисковой деятельности учеников.
Moroz L. V., Pashko I. O. Social-cultural Aspect in the Studying of Foreign Language as Factor of
Developing Studying.
This article deals with social-cultural aspect in the studying of a foreign language as factor of developing
studying. The historical-cultural process of linguistic-regional ethnography formation as a productive model
in the studying of foreign language is investigated. The possible ways of realization of lingvocountrystudy
approach to the studying of a foreign language which is directed on activation of conscious, creative,
searching activity of students are grounded.
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ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
В СІМ’Ї ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА
ЇЇ ПОЗИТИВНО СПРЯМОВАНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
У статті виділено властивості і обґрунтовано умови організації соціально-педагогічного процесу в
сім’ях військовослужбовців Збройних Сил України, охарактеризовано його зміст, форми і методи,
проаналізовано значення в налагодженні позитивно спрямованої життєдіяльності сім’ї.
Сім’я як соціальний інститут та мала соціальна група є невід’ємним елементом соціальної
структури суспільства. Вона впливає на відносини в суспільстві, на характер процесів суспільного
життя, задовольняє потреби людей, які вступили в сімейний союз, виконує роль суб’єкта первинної
соціалізації і виховання особистості та інші важливі функції [1: 247]. Особливе місце в соціальній
структурі суспільства займають сім’ї військовослужбовців Збройних Сил України, оскільки
проблеми, що виникають у процесі їх життєдіяльності, впливають не лише на благополуччя самих
сімей, але і на результативність реформ, які здійснюються сьогодні у Збройних Силах України та на
боєздатність нашої держави.
У зв’язку із надзвичайно важливою роллю сім’ї військовослужбовця Збройних Сил та процесу її
життєдіяльності приділяється значна увага з боку держави та суспільства. Соціальний захист та
підтримка сім’ї військовослужбовця Збройних Сил України регламентуються рядом законодавчих та
нормативно-правових документів: Закони України "Про Збройні Сили України", "Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Статути Збройних Сил та ін. Багато
вітчизняних та зарубіжних вчених (М. Бабенко, І. Звєрєва, І. Козлова, Г. Лактіонова, О. Лугова,
В. Торохтій, Л. Хоменко) досліджували сім’ю військовослужбовця та явища, пов’язані із її
функціонуванням. Суттєве значення в осмисленні необхідності зміцнення сучасної сім’ї
військовослужбовця мають роботи Т. Семикіної, А. Євченко, Ю. Фіненко, які дослідили
дезорганізовані сім’ї військовослужбовців, розробили їх класифікацію, виявили форми і методи
роботи з ними.
Проблеми, які переслідують сучасну сім’ю військовослужбовця (високий рівень тривожності,
пов’язаний із специфікою його професійної діяльності (ризиком для життя і здоров’я, частими
переїздами у зв’язку із зміною місця проходження служби і ін.), проблеми у вихованні дітей
(авторитаризм батьків, часті зміни навчальних закладів і ін.), дистантність значної частини сімей
(викликана проблемами в забезпеченні роботою дружин військовослужбовців за місцем проходження
служби чоловіком та труднощами в забезпеченні сім’ї житлом і ін.) вимагають не лише комплексного
дослідження, але й оптимізації соціально-педагогічної роботи з цією категорією сімей. Очевидною є
необхідність організації соціально-педагогічного процесу в сім’ях військовослужбовців як важливої
умови їх позитивно спрямованої життєдіяльності.
Саме тому, метою даної статті є виявлення властивостей і обґрунтування умов організації
соціально-педагогічного процесу в сім’ях військовослужбовців, характеристика його змісту, форм і
методів, доведення значення в налагодженні позитивно спрямованої життєдіяльності сім’ї.
Пропонована нами система поглядів щодо організації соціально-педагогічного процесу в сім’ях
військовослужбовців як важливої умови їх позитивно спрямованої життєдіяльності випливає з:
теоретичного осмислення процесу життєдіяльності сім’ї військовослужбовця, виявлення суті його
позитивної спрямованості, системного підходу до організації соціально-педагогічної роботи з сім’єю
та аналізу особливостей цього процесу.
Сім’я – це модель групи, яка являє собою біологічну цілісність, сумісність поведінкового,
емоційного і когнітивного рівнів, що регулює не лише стійкість шлюбу, але й визначає формування
особистості і забезпечує подружню гармонію. Подружня гармонія складається із багатьох
компонентів, серед яких головними є рівень культури і вихованості людини, індивідуальнотипологічні якості, національні традиції і звичаї, соціальні установки і цінності, позитивну
спрямованість життєдіяльності сім’ї та ін. Гармонія в сім’ї включає також усі сторони
міжособистісних стосунків, сексуальну та поведінкову відповідність [2: 121].
Життєдіяльність сім’ї – це складний процес її існування та розвитку в системі суспільних,
економічних, політичних та культурних відносин. Сфера сімейної життєдіяльності вельми складна і
знаходить своє змістовне вираження у функціях, які виконуються нею. Позитивна спрямованість
життєдіяльності сім’ї (сімейне благополуччя) – такий стан сім’ї військовослужбовця (економічний,
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психологічний, моральний), який найбільшою мірою відповідає вимогам нормальної життєдіяльності
членів сім’ї і виховання дітей [3: 255].
Економічне благополуччя сім’ї військовослужбовця визначається її рівнем життя, що
характеризує міру і ступінь задоволення її потреб (в основному – в грошових і натуральних
одиницях) і включає: розмір оплати праці, реальні прибутки сім’ї, об’єм спожитих благ і послуг,
рівень споживання продовольчих і непродовольчих товарів, тривалість робочого і вільного часу,
житлові умови, рівень освіти, охорони здоров’я тощо [4: 53].
Психологічний клімат сім’ї – більш-менш стійкий настрій, який формується сукупністю настроїв
членів сім’ї, їх душевних переживань, ставлення один до одного, до інших людей, до роботи,
навколишньої дійсності. Перебуваючи в нерозривному зв’язку із моральними цінностями сім’ї,
психологічний клімат є показником якості міжособистісних відносин її членів [5: 236].
Моральна поведінка членів сім’ї – поведінка, що відповідає нормам і правилам моральності, які
прийняті в даному суспільстві, соціальному середовищі, сім’ї, а також відображає соціалізованість її
членів [3: 159]. Соціалізованість, тобто здатність до активного відтворення набутого соціального
досвіду є результатом процесу соціалізації особистості – поступового перетворення індивіда в особу,
яка розуміє саму себе і навколишній світ, адаптується до нього, набуваючи знань та навичок,
притаманних культурі (цивілізації) того суспільства, в якому вона народилася і виховується [6: 14].
Усі ці аспекти позитивно спрямованої життєдіяльності можуть бути налагоджені у ході соціальнопедагогічного процесу.
Соціально-педагогічний процес – це спеціально організована послідовна зміна станів чи елементів
соціальної системи і її підсистем, будь-якого соціального об’єкта, яка розвивається в часі і в межах
визначеної виховної системи та спрямована на перетворення особистісних властивостей і якостей
вихованців. Соціально-педагогічна робота з сім’єю військовослужбовця як процес відновлення
(підтримки) її власного потенціалу – процес динамічний, гранично гнучкий і оперативний,
безперервний і, як правило, спочатку повністю не передбачуваний, оскільки здійснюється і
розвивається у міру зростання масштабу і складності проблем, а, отже, породжує при цьому нові
проміжні завдання і результати [7: 16].
Як і будь-який процес, соціально-педагогічна робота з сім’єю військовослужбовця володіє рядом
властивостей, основними з яких є:
науковість (опора на всебічно обґрунтовані дані теоретичного пошуку і практичного
застосування досвіду соціально-педагогічної роботи з сім’єю в інших умовах);
активність (постійне вивчення змін вирішуваної проблеми сім’ї і нарощування зусиль з
метою настання незворотних змін);
адресність (облік особливостей життєдіяльності кожної сім’ї, вибору актуальних
завдань і результатів соціально-педагогічної взаємодії);
комплексність (використання у процесі соціально-педагогічної взаємодії різних
можливостей і умов);
гнучкість (здатність до багатоваріантності дій, до оперативного переключення на
вирішення супутніх завдань, до зміни тактики їх розв’язання, до ефективного пристосовування
до зміни обстановки);
динамічність (готовність вирішувати проблеми сім’ї в обстановці, що конкретно
склалася з безперервним нарощуванням потенційних можливостей цієї сім’ї) [8: 16].
Основний зміст даного процесу полягає в перетворенні соціально-педагогічних знань у власний
потенціал сім’ї військовослужбовця. Під соціальним потенціалом сім’ї слід розуміти можливості,
якими володіють її члени, використання яких забезпечувало б оптимальний суспільний розвиток.
Соціально-педагогічний потенціал сім’ї включає орієнтації і можливості сім’ї у освіті, вихованні
членів сім’ї, їх соціалізації. Саме сім’я повинна стати активним суб’єктом, який представляє інтереси
своїх членів.
У ході дослідно-експериментальної роботи нами встановлено, що процес перетворення соціальнопедагогічних знань у власний потенціал сім’ї відбувається в чотири етапи: інформаційноаналітичний, прогностичний, спонукально-супровідний, відновно-реабілітаційний. Кожному етапу
відповідають певні завдання соціально-педагогічної роботи з сім’єю військовослужбовця [1: 56].
Перший етап – інформаційно-аналітичний. Його характерною особливістю є створення банку
даних про: актуальні проблеми різних типів сімей, їх структуру, можливі наслідки життєдіяльності,
ресурси і можливості та їх використання в обставинах, що склалися. На цьому етапі, в ході аналізу
даних, формується декілька альтернативних варіантів роботи з проблемами сім’ї. Найважливішим
завданням соціально-педагогічної роботи на цьому етапі є збір інформації і розробка загального
стратегічного плану дій фахівця. Важливими завданнями першого етапу також є: аналіз особливостей
соціально-педагогічної роботи з різними типами сімей, можливостей щодо надання сім’ям необхідної
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допомоги; оцінка рівня складності і характеру проблем сім’ї; вивчення національних і релігійних
особливостей сімей; психолого-педагогічний аналіз умов проживання і рівня благополуччя сім’ї (її
потенціалу).
Для прогностичного етапу характерним є інтенсивне формування обґрунтованих думок про
можливі зміни об’єкту в найближчому і віддаленому майбутньому, або про альтернативні шляхи його
розвитку. Серед початкових даних прогнозування виділяються три значущі змінні: актуальна
проблема сім’ї, чинники, що її зумовили та об’єкт діяльності (сім’я у цілому чи її члени зокрема). У
результаті створюється модель вирішення проблемної ситуації сім’ї. Серед завдань цього етапу слід
виділити: прогнозування змісту і тенденцій розвитку можливих психолого-педагогічних проблем
сім’ї на різних стадіях, або в змінних умовах її життєдіяльності; моделювання та прогнозування
ефективності діяльності фахівця з надання допомоги сім’ї, яка опинилася у важких життєвих
обставинах.
Спонукально-супровідний етап відрізняється особливою динамічністю і евристичним характером
діяльності як соціального педагога, так і членів сім’ї, з якою він працює. Тут надається важливе
значення не тільки стимулюванню сім’ї щодо вирішення власних проблем, але і здатності та
готовності фахівця визначати та видозмінювати інструментарій діяльності. Основна увага на цьому
етапі концентрується на доцільності і якості заходів, що здійснюються. Найважливіші завдання цього
етапу: розробка і впровадження методик оцінки різних явищ, методик діяльності, спілкування,
технологій соціального виховання; психолого-педагогічна допомога сім’ї (батьківський всеобуч,
консультування, профілактика, корекція, сімейна терапія і ін.); соціалізація (соціальне виховання)
членів сім’ї в екстремальній обстановці; психологічна підготовка фахівців до подальшої діяльності,
спілкування.
Відновно-реабілітаційний етап є етапом активного включення сім’ї у вирішення власних проблем і
освоєння членами сім’ї технологій відновлення і підтримки життєвого потенціалу сім’ї. Нерідко вся
сім’я або окремі її члени стають суб’єктами забезпечення безповоротності позитивних тенденцій в їх
життєдіяльності. На цьому етапі зміцнюється і потенціал соціально-педагогічної роботи –
перевіряється надійність діагностичних методик, відповідність фахівців своєму призначенню,
подальше вдосконалення їх професіоналізму. Головне досягнення цього етапу – відновлення
фонового рівня психологічного здоров’я сім’ї. До найважливіших на цьому етапі відносяться
завдання: діагностика сімей, які піддалися дії стресогенних чинників (втрата близьких, стихійні лиха,
непередбачені зміни долі та ін.); відновлення втрачених функцій психічного здоров’я клієнтів і
психологічного здоров’я сім’ї; проведення психолого-педагогічної реабілітації залишкових явищ;
навчання прийомам самонавіювання і саморегуляції; узагальнення і впровадження досвіду психологопедагогічного забезпечення соціальної роботи з сім’єю за кордоном, інновацій у розробках фахівців
інших країн у соціальній сфері [1: 58-62].
Одним із найпоширеніших видів соціально-педагогічної роботи з сім’єю військовослужбовця є її
соціально-педагогічна підтримка. Соціально-педагогічна підтримка як вид діяльності, що
спрямовується на надання допомоги сім’ї, яка опинилася у важкій життєвій ситуації, з’явилася з
моменту виникнення людства. У різні періоди вона мала різний характер, здійснювалася різними
методами і в різних формах, стосувалася далеко не всіх верств населення і по-різному оцінювалася
суспільством і його різними інститутами. Соціально-педагогічна підтримка в сучасних дослідженнях
пов’язується з допомогою сім’ї в організації її позитивної життєдіяльності. В основі соціальнопедагогічної підтримки сім’ї лежить розв’язання серйозних соціально-педагогічних проблем,
активізація ролі сім’ї в соціалізації підростаючого покоління [9: 314].
Соціально-педагогічна підтримка включає соціально-педагогічну роботу, соціально-педагогічне
консультування, соціально-педагогічну профілактику, соціально-педагогічну реабілітацію,
індивідуальну роботу з сім’єю і декількома сім’ями [7: 79]. Найважливішим завданням соціальнопедагогічної підтримки сім’ї військовослужбовця у сучасних умовах можуть бути не стільки дії
фахівця щодо усунення її наслідків, скільки розвиток потенційних можливостей сім’ї щодо опору дії
негативних чинників.
Соціально-педагогічний процес забезпечується загальними та специфічними формами і методами
роботи. Формою соціально-педагогічної роботи з сім’єю військовослужбовця є упорядкована певним
чином структурна діяльність соціального педагога, яка зумовлюється метою, завданнями, логікою і
методами роботи на конкретних етапах діяльності, в конкретних обставинах і характеризується
особливими способами керування, організації та співробітництва соціального педагога з сім’єю
(іншими словами – це варіанти організації діяльності і спілкування соціального педагога з сім’єю
військовослужбовця).
Основними
формами
соціально-педагогічної
допомоги
сім’ям
військовослужбовців є: індивідуальна (з кожним членом сім’ї), групова (з конкретною сім’єю, або
кількома сім’ями, об’єднаних спільною проблемою) та масова (спрямована на вирішення проблем,
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характерних для більшості цієї категорії сімей; використовується рідко) [10: 243]. Окрім ступеня
поширення дії, вагомою ознакою діяльності є її часова спрямованість. Відповідно до неї, соціальний
педагог може надавати сім’ї військовослужбовця екстренну допомогу, спрямовану на виживання сім’ї
(екстренна психологічна та педагогічна допомога, негайне усунення дітей чи інших членів сім’ї, якщо
їм загрожує або вони є джерелом небезпеки); здійснювати роботу, спрямована на підтримку
стабільності сім’ї, або – на розвиток сім’ї в цілому та її членів зокрема [11: 167-169].
Оскільки будь-яка сім’я військовослужбовця являє собою складну функціональну систему із
величезною кількістю різноманітних зв’язків між її компонентами, методика впливу на сім’ю має
бути системною, тобто містити сукупність системних методів, адекватних визначеним сторонам і
зв’язкам процесу життєдіяльності сім’ї військовослужбовця та її конкретним проблемам.
Найпоширенішими методиками, які використовує у процесі роботи соціальний педагог є: методики
діагностики (діагностики сім’ї, сімейних стосунків, внутрішньої взаємодії), методика сімейної згоди,
методика спрямованої зміни, так-терапія і ін. [8: 56-58].
Метод соціально-педагогічної роботи з сім’єю військовослужбовця – це спосіб взаємодії
соціального педагога як з сім’єю в цілому, так і з кожним її членом зокрема, що сприяє
налагодженню соціальної взаємодії у сім’ї і, як наслідок, – її позитивно спрямованій життєдіяльності.
Найчастіше для вирішення проблем сім’ї застосовуються методи індивідуальної (консультативна
бесіда, переконання, вправа, метод прикладу, метод перспективи і ін.) та групової роботи
(когнітивно-поведінковий тренінг, групова дискусії, конструктивна суперечка, гра, метод спільних
дій тощо) [12: 44-47].
Таким чином, соціально-педагогічний процес – це спеціально організована послідовна зміна станів
чи елементів соціальної системи і її підсистем, будь-якого соціального об’єкта, яка розвивається в
часі і в межах визначеної виховної системи та спрямована на перетворення особистісних
властивостей і якостей вихованців. У соціальній педагогіці педагогічний процес розглядається як з
позиції розвитку, зміни особистості, її якостей, так і з позиції діяльності, спрямованої на досягнення
конкретного результату індивідуального (групового) соціально-педагогічного впливу. Одним із
найпоширеніших видів соціально-педагогічної роботи з сім’єю є її соціально-педагогічна підтримка, в
основі якої лежить розв’язання серйозних соціально-педагогічних проблем, активізація ролі сім’ї та її
потенціалу в процесі соціалізації її членів. Виходячи з цього, найважливішим завданням соціальнопедагогічної підтримки сім’ї військовослужбовця в сучасних умовах можуть бути не стільки дії
фахівця щодо усунення її наслідків, скільки розвиток потенційних можливостей сім’ї щодо опору дії
негативних чинників.
Актуальність досліджуваної проблеми зумовлює потребу у подальшому поглибленому
дослідженні змісту та оптимізації соціально-педагогічного процесу в сім’ї військовослужбовця,
готовності до нього соціального педагога як суб’єкта діяльності та сім’ї як її об’єкта, а також
визначення шляхів вдосконалення соціально-педагогічної роботи з сім’єю у цілому і з сім’єю
військовослужбовця Збройних Сил – зокрема.
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Олексюк Н. С. Организация социально-педагогического процесса в семье военнослужащего как
важное условие ее положительно направленной жизнедеятельности.
В статье выделены свойства и обоснованы условия организации социально-педагогического процесса
в семьях военнослужащих, охарактеризованы его содержание, формы и методы, проанализировано
значение в налаживании положительно направленной жизнедеятельности семьи.
Oleksiuk N. S. Organization of Socially Pedagogical Process in Family of Serviceman as an Important
Condition of its Positively Directed Vital Functions.
In the article properties and grounded terms of organization of socially pedagogical process are selected in
the families of servicemen, its content, forms and methods are described, the value in adjusting of the
positively directed vital functions of family is analysed.
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ВРАХУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
УСНОГО ПІДГОТОВЛЕНОГО МОНОЛОГУ-ПЕРЕКОНАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
У статті розглянуто питання навчання усного підготовленого монологу-переконання англійською
мовою. Досліджено структуру монологу-переконання та його лінгвістичні особливості: зв’язність,
тематичність, контекстуальність, безперервність та розгорнутість. Особлива увага приділяється
засобам міжфразового зв’язку, пропонуються вправи.
Сьогодні значна увага приділяється навчанню монологічного мовлення. Воно досліджується в
роботах багатьох методистів (І. М. Андреасян, Н. Ф. Бориско, А. П. Запорожченко, Ю. І. Пассова,
В. Л. Скалкіна, W. Littlewood, A. Steeven та ін.). Незважаючи на наявні досягнення в методиці
навчання іншомовного монологічного мовлення, питання ефективного навчання усного
підготовленого монологу-переконання англійською мовою залишається ще до кінця не вирішеним.
Тому метою цієї статті є визначити лінгвістичні особливості усного підготовленого монологупереконання. Монолог-переконання (М-П) відрізняється від інших форм монологічного мовлення
(ММ) тим, що основним у ньому є доказ. Метою М-П є створення в слухача або слухачів нового
поняття або часткова зміна (модифікація) усталеного поняття, переконання в чомусь слухачів,
формування в них конкретних мотивів, поглядів, збудження певних бажань, спонукання до певних
дій. При цьому інформаційний потенціал мовця має бути значно вищий, ніж потенціал слухача
(слухачів), інакше останній (останні) втрачає інтерес і перестає слухати.
Як і будь-якому виду монологічного мовлення, М-П властиві:
1. Зв’язність (основна ознака ММ). І. М. Андреасян визначає "зв'язність думки", яка виражається
в композиційно-змістовій єдності повідомлення як продукту говоріння, та "зв'язність викладення", що
є засобом вираженим змістових зв'язків у ньому. Зв’язність реалізується завдяки таким умінням, як:
організація композиційно-змістої структури повідомлення; розкриття змістових
компонентів (теми, провідної ідеї, основної думки);
адекватного співвідношення змістових компонентів із структурними (вступ, теза або
антитеза, аргументація, переконання, висновок або заключення);
висловлювання адекватними мовними засобами змістові відносини між одиницями
різних рівнів (змістовими частинами та реченням), які складають повідомлення [1: 70-71].
Неправильне використання або відсутність мовних засобів зв'язку між фразами веде до змістових
проблем, а іноді до розриву висловлювання, втрати його інформативного потенціалу. У монолозі
переважають синтаксично повні речення, які пов'язані між собою у логічній послідовності.
Таблиця 1.
Засоби міжфразового зв’язку, характерні для М-П
Функції
Засоби міжфразового зв’язку
Фрази,
що
передають
особисте
ставлення
до
предмету розмови

Слова/фрази,
що
починають, продовжують або
закінчують розповідь

Personally I believe…
I feel strongly that…
In my opinion/view…
To my mind…; To my way of thinking…
I am convinced that…; It strikes me that…
It is firm belief that…
I am inclined to believe that…
It seems to me that…
As far as I am concerned…, I think that…
(beginning):
First; To start/begin with; First of all; We may begin by…;
It’s natural to begin with; Let us begin by looking at; The first
point is; From the very start; It is necessary to point out
(continuing):
Secondly; To continue; As I have said; After this/that;
Afterwards; Then; Next
(concluding):
Finally; All in all; Lastly; Last but not least; In short;
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Фрази,
інформацію

що

додають

Фрази, що підкреслюють
недоліки або переваги

Фрази, які передають точки
зору інших людей

Слова/фрази,
які
допомагають порівнювати або
протиставляти факти

Фрази, що допомагають
узагальнювати інформацію
Фрази,
що
аргументи,
переконання

передають
докази,

Фрази, що допомагають
передати згоду/незгоду

Briefly; To put it brief; On the whole; All things considered; In
conclusion; To sum up; Therefore I feel that; For the above
mentioned reasons; Taking everything into account/
consideration
What is more; Furthermore; Apart from this/that;
In addition (to this); Moreover; Besides (this);
…not to mention the fact that; Not only…, but;
In other words; That is to say; On the other hand;
Alternatively; Because of; Owing to the fact that;
Due to the fact that; On the grounds that;
For this reason; Seeing that; Then comes; The problem of…;
We shall now proceed to show…
One disadvantage/ advantage of …
Another disadvantage/ advantage of …
One other disadvantage/ advantage of…
A further disadvantage/ advantage of…
The main disadvantage/ advantage of…
The greatest disadvantage/ advantage of…
It is popularly believed that; People often claim that; Some
people argue that; Most people feel that; Some people point out
that; Contrary to popular belief; Many people are in favour
of/against
Yet; However; Nevertheless; But; Even so; Still;
Nonetheless; While; Despite; Even if; Although;
Even though; Regardless of the fact that;
In spite of the fact that; Despite the fact that;
Opponents of this view say; While this is true to say that;
The fact that…; indeed; At the same time
Generally; In general; On the whole; By and large;
As a (general) rule; As a matter of fact; Actually; In practice;
It is a fact that; In fact; So; Consequently; As a result; As a
consequence…; In particular; Clearly; Obviously
You should/ you shouldn’t …; You ought to…; If I were you
I’d…; Why don’t you…; Take my advice…; … take it from me;
For…; Though…; Because of…; With a view to…
Agreeing: I agree; You’re right; Good idea; Good point; I
know;
Agreeing strongly: Absolutely/Exactly/I couldn’t agree
more!
Agreeing partly: I suppose so, I guess so
Disagreeing: No, it isn’t; That’s not right; That’s not true;
That’s not what I’ve heard; I really don’t/can’t accept that
Disagreeing politely: I’m not so sure; Are you quite sure
(about that)?
Disagreeing partly: I take/see your point, but…
Disagreeing strongly: Nonsense! No way! You can’t be
serious!

Зв'язність є характерною ознакою ММ і відрізняє її від випадкового набору речень. Вона може
розглядатися у двох аспектах – психологічному та лінгвістичному (мовному).
У першому випадку це зв'язність думки, яка виявляється у композиційно-суттєвій єдності тексту
як продукту говоріння, у другому – зв'язність мовлення, що передбачає володіння мовними засобами
міжфразового зв’язку – такими, як лексичні та займенникові повтори, сполучники, сполучникові
прислівники, прислівники, сполучення іменника з прийменником у ролі обставини місця та часу,
артиклі, усномовленнєві формули.
Ми проаналізували списки засобів міжфразового зв’язку (linking words and phrases), які були
складені Л. Д. Сліпченко, М. І. Соловйом, Г. Лізюк (The New English Course) [9], А. П. Мін’ярБелоручевой [3], Dictionary of Contemporary English [8] та відібрали ті, які можуть бути використані у
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М-П (див. табл. 1.). Наведемо приклади вправ для навчання використання засобів міжфразового
зв’язку з теми "Подорож":
1. To make one’s speech logical and persuasive it’s very important to use linking words and phrases
correctly. Listen to your teacher’s explanation about linking words.
Мета: ознайомити учнів із засобами міжфразового зв’язку.
Explanation
Speech which contains a series of short statements of the same type soon becomes boring and repetitive.
To avoid this you should use a wide range of linking words and phrases. They make your speech more
interesting, persuasive and easier to understand.
Some linking words and phrases can join two or three statements into one longer (e.g. and, but, so, etc),
others show how ideas are related between statements (e.g. however, what is more, etc).
Linking words and phrases can be used to show time (e.g. when, before, as soon as), list points or show
sequence (e.g. firstly, next), add more points (e.g. moreover, and, also), show cause or effect (e.g. so,
because), give example (e.g. such as, for instance), show contrast (e.g. though, on the other hand), conclude
(e.g. finally, in conclusion) and so on.
2. Copy out the linking words and phrases from the previous speeches and suggest some others
which can be used to begin, continue or conclude a speech (у процесі навчання М-П обов’язково
спочатку надаються приклади цього виду монологу де є засоби міжфразового зв’язку:
Мета: перевірити розуміння пояснення.
To begin
To continue
To conclude

3. To show how well you know the linking words and phrases fill in the gaps using those from the
box to make the speech persuasive.
Мета: контроль розуміння пояснення засобів міжфразового зв’язку.
yet
to sum up
personally I believe that

so
in other words

at the same time

…Ibiza is an island, designed especially for the pleasure of man. … it is an island of peace, the peace of
bygone days, where you can rediscover this ancient tranquility (спокій) in the warm sun. … Ibiza is a small
universe of humanity, perhaps one of the last, where, each and every day, there are further delights to
experience. … Ibiza has its own special loveliness and it is not merely its countryside and golden beaches
basking (гріясь) in the sun; there is its gracious (приємний) old style hospitality and its eaons /ʹi:әnz/ (ери)
of history, anchored in a sea traversed by so many civilizations, creating in it, perhaps by vocation, but
perhaps by geographic fate, a mental scene of freedom and tolerance which it offers, unspoilt, to the visitors
tired by the daily routine. Everything in Ibiza, its untouched countryside and its indestructible
(незруйнований) personality is an invitation to experience old original qualities.
… Ibiza is the geographic expression of a fantasy, a dream, which, nonetheless, is a fascinating reality
for you. … let’s visit Ibiza. I’m sure you’ll like it.
2. Тематичність. Будь-яке монологічне висловлювання об’єднується загальною концепцією або
темою. Під темою висловлювання ми розуміємо його концентрований або абстрагований загальний
зміст, а задум висловлювання розглядається як продукт розширення цієї теми за певними логікосемантичними та лінгво-семантичними правилами.
Навчання ММ визначається колом так званих "розмовних тем". В. Л. Скалкін виділяє найбільш
загальні тематичні комплекси, які є предметом розмови: а) людина (її дії, успіхи, характер,
зовнішність, діяльність, точки зору, почуття); б) подія (в особистому та суспільному житті, явища
природи); в) річ (будь-який предмет навколишньої дійсності, який є об'єктом уваги, дії,
використання) [6: 9].
Проте, на думку Ю. І. Пассова, "організація матеріалу в традиційні теми недостатньо ефективна"
[5: 130]. Тому він вважає, що елементами змісту говоріння на рівні їх відображення у свідомості є
предмети розмови: суспільна подія (прийняття нової конституції, вибори президента); вчинок, про
який повідомляють (він врятував урожай); факт з діяльності людей, який не впливає на оточуючих
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(він любить малювати); поняття, в яке кожен вкладає власне розуміння (добра людина, багате життя);
об'єктивна сентенція, котра підходить не для всіх людей та випадків життя (правда завжди краще ніж
брехня); суперечливе суб'єктивне твердження (навіщо купувати книги, якщо існують бібліотеки);
масове явище або будь-який предмет, який викликає зацікавленність, нерозуміння тощо (всі мають
тварин); "ненормальний" стан, в якому знаходяться суб'єкти та справи (дитина займається спортом
замість навчання); "ненормована" поведінка, яка впливає на інших (батько зайнятий та не приділяє
уваги дитині) [4].
Безперечно, предмети розмови і теми можуть бути класифіковані різними способами. Одна з
найвідоміших класифікацій на теми, підтеми та "специфічні поняття" представлена у Threshold Level
1990, розділ 7: 1) персональна індентифікація; 2) житло та домівка, оточення; 3) повсякденне життя;
4) вільний час та розваги; 5) подорожі; 6) стосунки з іншими людьми; 7) здоров’я і догляд за тілом;
8) освіта; 9) покупки; 10) іжа та напої; 11) послуги; 12) місця; 13) мова; 14) погода. У кожній з цих тем
встановлені субкатегорії. Наприклад, сфера 4 "вільний час та розваги" може мати такі підтеми:
розваги, хобі та інтереси, радіо та телебачення, кіно, театр, концерти і т. д., виставки, музеї і т. д.,
інтелектуальні та художні заняття, спорт, преса. Для кожної підтеми виділені "специфічні поняття".
Наприклад, до підтеми "спорт" відносять: місце розташування: поле, майданчик, стадіон; установи
(заклади) та організації: секція (вид спорту), команда, клуб; особи: гравець; предмети: карти, мяч;
події: перегони, гра; дії: спостерігати, грати (+назва спорту), змагатись у швидкості, перемагати,
програвати, вести [2: 52]. Між тим, цей добір та організація тем, підтем та специфічних понять,
наведених як приклад у Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти, не є остаточними. Учні
старшої школи можуть досліджувати інші наукові, технологічні, економічні і т.п. теми англійською
мовою у процесі навчання.
З тематичністю тісно пов’язана ознака інформативності, що інтерпретується як кількість та
впорядкованість існуючих у монолозі логічно пов’язаних суджень, що безпосередньо адресовані
свідомості слухачів, впливають на їхній розум і почуття, збагачують слухачів новими знаннями.
Для навчання усного ММ взагалі, та М-П зокрема, у старшій школі великого значення набуває
використання ресурсів Інтернету, тому що там є доступ до інформації, яка не відображена в
традиційних друкованих джерелах, завдяки чому формуються розумові навички вищого рівня (аналіз
інформації та створення власного інтелектуального продукту), зростає інформаційна грамотність
учня.
3. Контекстуальність. Хоч монолог, як і інші форми мовлення, вмотивований стимулом, який
випливає із ситуації, він відносно автономний від неї. Ситуація є відправним моментом для монолога,
потім він відривається від неї і створює своє середовище – контекст. Тому монолог прийнято вважати
контекстуальним, на відміну від діалогу та полілогу, які знаходяться в тісній залежності від ситуації,
що постійно "втручається" в них [4].
Монолог – це конкретне висловлювання і все в ньому має бути зрозумілим для іншої людини або
для цілого кола слухачів із самого контексту, незважаючи на ситуацію, в якій відбувається
спілкування [1: 19], тобто ММ за своєю природою контекстуальне. Але не можна протиставляти
контекстуальність ситуативності. Форма та зміст монологічного висловлювання також залежать від
комунікативної ситуації (КС), в якій воно породжується.
4. Безперервність та розгорнутість. Монологічне висловлювання, як правило, не обмежується
однією фразою, а триває безперервно протягом певного часу, завдяки чому досягається завершеність
думки. Але для характеристики спілкування тривалість мовленнєвого виступу не має великого
значення: воно може бути дуже довгим і може включати тільки декілька фраз.
У ММ суттєву роль відіграють формулювання та спосіб викладу думок. В усному ММ не так
важлива обробка думки, що саме висловлюється, як упередження наступної. Закінчуючи одну фразу,
мовцю слід передбачати початок наступної, а іноді її повний склад. Чим повніше упередження, тим
менше буде в монолозі повторень, зупинок, помилок, пауз для підбору слів. Тому у процесі навчання
ММ суттєвою помилкою є виправлення учня під час говоріння, тому що воно приводить до
припинення мовленнєвого потоку, зникнення упередження, появі невпевності.
Розгорнутість монологічного висловлювання полягає в його послідовному, логічному та якісному
розвитку. Комунікативний намір мовця проявляється у повноті викладу думки, її уточненні,
поясненні, обгрунтуванні тощо. Це становить значні труднощі для мовця у зв’язку з підвищеним
навантаженням на пам’ять та мислення, дефіцитом довільної уваги, дуже важливої для реалізаціії
логіки безперервного висловлювання. Слід зауважити, що розгорнутість забезпечується
мовленнєвими механізмами випередження, вибору, оперативної пам’яті та реалізується у вмінні
викласти свої думки послідовно, ясно, повно та доказово [7: 24-28].
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Петрова Т. А. Учитывание лингвистических особенностей в процессе обучения устному
подготовленному монологу-убеждению на английском языке.
В статье рассматривается вопрос обучения устному подготовленному монологу-убеждению на
английском языке. Исследована его структура и лингвистические особенности: связность,
тематичность, контекстуальность, непрерывность и развернутость. Особое внимание уделяется
средствам межфразовой связи, представлены упражнения.
Petrova T. A. Taking into Account the Linguistic Features in the Course of Training the Oral Prepared
Monologue-Belief in English.
In article the question of the oral prepared monologue-belief training in English is considered. Its structure
and linguistic features are investigated: connectivity, topic and contextual correspondence, a continuity and
development. The special attention is given to means of interphrase communication, exercises are presented.

52

УДК 378.126:75
Г. І. Сотська,
кандидат педагогічних наук, старший співробітник
(Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, м. Київ)

СПЕЦКУРС "ОСНОВИ ХУДОЖНЬОГО КОНСТРУЮВАННЯ"
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У статті висвітлено проблему художньо-конструкторської підготовки вчителів мистецьких
дисциплін у вищому педагогічному закладі. Обґрунтовано зміст та визначено основні завдання
спецкурсу "Основи художнього конструювання". Проаналізовано форми, прийоми і способи
навчальної діяльності, які забезпечують ефективність опанування майбутніми вчителями
образотворчого мистецтва художньо-конструкторськими знаннями, вміннями, навичками та
набуття досвіду творчої діяльності.
В умовах переходу нашої країни до ринкових відносин професійно-художня освіта як складова
системи освіти України має бути зорієнтована на задоволення запитів різних галузей науки, техніки,
економіки і сфери мистецтва у компетентних, кваліфікованих фахівцях з високим рівнем культури,
духовності, соціальної та творчої активності. У зв’язку із цим одним із основних завдань педагогічної
науки в Україні є вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців мистецьких
спеціальностей, зокрема вчителя образотворчого мистецтва.
Підготовка майбутнього вчителя образотворчого мистецтва має бути зорієнтована на активний
пошук інноваційних форм, методів, що сприяють не лише навчанню учнів художньо відображати
дійсність у яскравих образах, з відтворенням об’єктивно існуючих властивостей реального світу, а й
формуванню в них здатності до емоційно-почуттєвого сприйняття предметної дійсності.
У даному контексті вагомого значення набуває художнє конструювання як вид художньо-творчої
діяльності, засобами якої вирішуються естетичні, функціональні, експлуатаційні, технологоекономічні завдання формотворення та закладаються основи естетичного ставлення людини до світу,
завдяки чому досягається цілісність і гармонійність її розвитку.
Ефективність оволодіння юним поколінням теорією і практикою художнього конструювання
залежить від якості підготовки вчителя образотворчого мистецтва до навчання його основам учнів
сучасної школи. Тому першочерговими завданнями цієї підготовки є: формування у майбутніх
педагогів-художників мистецького тезаурусу, художньо-конструкторських знань, умінь та навичок,
ерудиції у галузі мистецтва; ознайомлення їх з інноваційними підходами до використання
образотворчого мистецтва у навчанні і вихованні учнів; оволодіння ними широким спектром
художньо-конструкторських технологій.
Одним із напрямів реалізації поставлених завдань є впровадження спецкурсу "Основи художнього
конструювання" у процес художньо-педагогічної підготовки майбутнього вчителя образотворчого
мистецтва.
Мета статті – обґрунтування змісту, визначення основних завдань та розкриття змістовних
аспектів спецкурсу "Основи художнього конструювання" у професійній підготовці вчителів
мистецьких дисциплін.
Підґрунтям при розробці спецкурсу стали науково-методичні праці, в яких розглядаються питання
використання кольорознавства у підготовці вчителя образотворчого мистецтва (Л. Бичкова,
І. Волкотруб, І. Глінська та ін.); основи композиції та композиційної діяльності вчителів
образотворчого мистецтва (М. Пічкур, В. Щербина, М. Яремків та ін.); художні техніки та
конструктивні види роботи з папером (Є. Антонович, Т. Ковальчук, В. Копцов, О. Максименко,
В. Проців, М. Резниченко, С. Свид та ін.); використання елементів дизайну у змісті професійної
підготовки студентів у педагогічних навчальних закладах (Є. Антонович, О. Максименко,
В. Тименко, А. Устинов, В. Шпільчак).
Спецкурс "Основи художнього конструювання" пропонується студентам вищих педагогічних
закладів зі спеціальностей: "Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво"
(7.010103), "Креслення, образотворче мистецтво і художня праця" (03.06.00), "Початкове навчання.
Образотворче мистецтво і художня праця" (7.010102), які здійснюють керівництво художньоконструкторською діяльністю учнів основної школи. Разом із тим означений спецкурс можна
адаптувати для студентів інших спеціальностей: "Педагогіка і методика початкового навчання та
образотворчого мистецтва" (03.08.00), "Дошкільна педагогіка" (00.03.08) тощо.
У процесі викладання спецкурсу викладач може використати наведену структуру відповідно до
конкретних потреб практичної діяльності: об’єднувати, диференціювати матеріал окремих завдань,
чергувати лекційні, практичні заняття, на свій розсуд обирати форми контролю, змінювати змістове
© Сотська Г. І., 2009
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наповнення практичних самостійних завдань, не порушуючи послідовність у викладанні навчального
матеріалу.
Педагогічне керівництво процесом викладання курсу "Основи художнього конструювання"
майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до навчання учнів основної школи художнього
конструювання базується на таких підходах:
діяльнісному, який передбачає включення студентів до різноманітних форм
педагогічної та художньо-конструкторської діяльності з метою формування їхньої готовності до
навчання учнів основної школи художнього конструювання;
міждисциплінарному, який передбачає взаємне узгодження навчальних програм
гуманітарного та мистецького циклів, що сприяє формуванню цілісного погляду на художньоконструкторську діяльність та необхідний студентам для здійснення компетенцій;
культурологічному, згідно з яким художнє конструювання розглядається як феном
культури, а процес підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до навчання
учнів художнього конструювання як засвоєння культурного досвіду людства з тим, щоб стати
його транслятором, здатним перетворити учнів на носіїв і творців художньої культури засобами
художнього конструювання.
О. Рудницька підкреслювала, що "зміст предметного навчання мистецтва слід розглядати в
інтегративному контексті – як спорідненість різних елементів знань про особливості розкриття
багатоаспектності навколишнього світу, відображення реальності "мовою ліній, барв, звуків, які
людина сприймає за допомогою зору, слуху та інших органів чуття" [1: 106]. З цієї позиції спецкурс
"Основи художнього конструювання" має інтегративний характер, оскільки передбачає інтеграцію
змісту на міждисциплінарному та внутрішньопредметному рівнях.
Міждисциплінарна інтеграція зумовлює синтез знань водночас з декількох дисциплін:
образотворчого мистецтва, педагогіки, культурології, психології. Об’єднання навчального матеріалу в
курсі здійснюється з різних галузей знань. При цьому забезпечується як ефективне засвоєння
навчального матеріалу, так і пізнавальний розвиток студентів.
Внутрішньопредметна інтеграція на основі базової дисципліни (образотворчого мистецтва)
полягає в синтезі загальнохудожніх та спеціальних дисциплін. Синтез теоретичних знань та
практичних умінь з рисунку, живопису, композиції, кольорознавства, декоративно-ужиткового
мистецтва, історії мистецтв є базовою основою для здійснення художньо-конструкторської
діяльності, що сприяє розумінню сутності художньо-конструкторського пошуку, формуванню
образної уяви, вмінню реалізувати свій творчий задум [2].
Спецкурс висуває нові вимоги до підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва на
основі інтегративного зв’язку між різними галузями знань. При цьому акцентується увага на відборі
змісту, форм, методів підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва, які забезпечують
ефективність отримання необхідного обсягу знань, умінь та навичок у навчально-виховному процесі.
Спецкурс "Основи художнього конструювання" розрахований на 36 годин (з них: 6 – лекційних,
24 – практичних, 6 – для самостійної роботи). Він охоплює шість тем, які пов’язані між собою та
органічно доповнюють одна одну.
Кількість годин

Назва теми

Лекції

ТЕМА І. Художнє конструювання як засіб навчальновиховної роботи з учнями в основній школі
ТЕМА ІІ. Зміст художнього конструювання на уроках
образотворчого мистецтва
ТЕМАІІІ. Біоніка і художнє-конструювання у творчості
школярів
ТЕМАІV. Графічні концепції формотворення
ТЕМА V. Трансформація поверхні. Поняття "модуль"
ТЕМА VI. Організація простору
ТЕМА VIІ. Образ у художньому конструюванні
ТЕМА VІІІ. Біоніка як основа проектних ідей
Усього: 36 годин
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Практичні

Самост. робота

2
2
2

6

4
6
4
4
6
24

2
2
2
6

Г. І. Сотська. Спецкурс "Основи художнього конструювання" у професійній підготовці
майбутніх учителів образотворчого мистецтва

Головною метою спецкурсу є формування в майбутніх учителів образотворчого мистецтва
позитивного ставлення до професійної діяльності; розвиток їхньої педагогічної спрямованості на
художньо-конструкторську діяльність; активізація творчого досвіду та розширення сфери емоційноестетичних вражень студентів; вироблення в них необхідних художньо-конструкторських знань,
умінь та навичок, здатності до цілісного синтетичного сприйняття та розуміння предметної дійсності
як об’єкта і сфери діяльності з художнього конструювання; розвиток власного професійного стилю,
художнього смаку, мислення (комбінаторного, асоціативного, абстрактного, евристичного, логічного,
аналітичного, системного) та здібностей щодо сприйняття нового, сміливого у практиці),
стимулювання студентів до активного творчого пошуку в художньо-конструкторській діяльності.
Відповідно до мети основними завданнями спецкурсу є:
сформувати в майбутніх учителів систему стійких знань про зміст та особливості
художньо-конструкторської діяльності, можливості використання художнього конструювання в
процесі викладання образотворчого мистецтва;
сприяти оволодінню студентами широким спектром художньо-конструкторських
технологій, ознайомити їх з особливостями пластично-проектного матеріалу;
набути практичних умінь: художньо-аналітичних, комбінаторно-технологічних,
евристично-проектних, організаційно-комунікативних; виставково-експлікаційних;
збагатити власний художньо-естетичний досвід студентів для подальшого
використання ними художнього конструювання у професійній діяльності;
спрямувати майбутніх учителів образотворчого мистецтва до самостійного творчого
пошуку та самореалізації в художньо-конструкторській діяльності.
Спецкурс складається з двох частин: теоретичної, яка охоплює лекційні заняття, які сприяють
цілеспрямованому впливу на художньо-педагогічний світогляд студентів, поглибленню їх загальної
та художньої культури, виробленню навичок самостійного здобування знань для розв’язання
художньо-педагогічних та художньо-конструкторських завдань, та практичної – практичні,
самостійні заняття, які спрямовані на формування у студентів умінь та навичок, необхідних для
успішного навчання учнів основної школи художнього конструювання.
На лекційних заняттях студенти опановують певний обсяг знань з основ художнього
конструювання про:
специфічні особливості предмету і змісту художнього конструювання як
інтегративного елементу в загальній структурі художньо-педагогічної діяльності;
місце художнього конструювання в системі шкільного курсу образотворчого
мистецтва;
педагогічний потенціал художнього конструювання у навчально-виховному процесі;
знання особливостей художньо-конструкторської діяльності школярів 5-7 класів;
практичне значення художнього конструювання у позакласній роботі (можливість
виготовлення дидактичного та наочного матеріалу, оформлення дитячих виставок).
Варто погодитися з висловом А. Алексюка про те, що "знання не існують самі по собі: вони
завжди є елементами якоїсь діяльності (певних умінь), дій" [3: 256]. Відповідно професійнопедагогічні знання майбутнього вчителя образотворчого мистецтва реалізуються практично через
систему вмінь, "засвоєний суб’єктом спосіб виконання дії, котрий забезпечує реалізацію сукупності
знань, що набуваються" [4: 24]. Це відбувається під час проведення практичних, самостійний занять,
на яких студенти вчаться застосовувати отримані теоретичні знання.
Основними формами проведення практичних занять є проблемно-творчі, евристично-проектні та
професійно орієнтовані.
Проблемно-творчі заняття спрямовують студентів на пошук нестандартних художньоконструкторських рішень, розширення творчого досвіду нетрадиційного використання пластичних
матеріалів. Особливе місце у структурі спецкурсу відведено системі творчих практичних занять на
основі виконання клаузур (прийомам об’ємного моделювання), оскільки "у навчанні клаузура слугує,
перш за все, для розвитку образного мислення, фантазії, композиційних здібностей, навичок
яскравого відображення творчих задумів" [5].
Специфіка такого підходу полягає в забезпеченні умов до самостійної творчої роботи, за яких
передбачається не заучування та повторення матеріалу, а створення за уявою без попереднього
ескізування різнопланових об’ємних композицій, що дозволяє відпрацьовувати навички
комбінаторного формоутворення; обрання оптимальної ідеї з цілої низки альтернативних ідей;
осмислення функціональних, конструктивних, технологічних властивостей об’єкта проектування, що
загалом впливає на розвиток здібностей студентів до абстрактного, просторового та композиційного
мислення, яке виявляється в таких операціях, як: порівняння, узагальнення, систематизація,
абстрагування, конкретизація. Різноманітна гама тем клаузур орієнтує студентів на пошук
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нестандартного їх рішення та вміння підпорядковувати техніку виконання художньоконструкторському змісту авторського задуму.
Метою евристично-проектних занять є активізація творчого пошуку студентів, систематизація та
інтеграція їхніх образотворчих та художньо-конструкторських знань, умінь та навичок. У ході занять
студенти вчаться самовираженню, уточнюються мистецтвознавчі поняття; формуються знання про
евристичні прийоми та методи активізації творчого пошуку (аналогії, інверсії, евристичного
комбінування, асоціативного підходу) [6].
Основний зміст професійно орієнтованих занять складається з ознайомлення із особливостями
художньо-конструкторської діяльності учнів основної школи, набуття методичних художньоконструкторських умінь у процесі педагогічного керівництва їхньою художньо-конструкторською
діяльністю. Змістом таких занять є визначення художньо-конструкторської тематики шкільних
завдань, розробка інформаційного та ілюстративного матеріалу до уроків з образотворчого мистецтва
у 5-7 класах.
Важливу роль у процесі вивчення спецкурсу "Основи художнього конструювання" відіграє
самостійна робота, яка сприяє оволодінню студентами знаннями, формуванню вмінь щодо підготовки
та проведення уроків, позакласних заходів.
Слушно наголошує О. Семеног про те, що "система професійної підготовки повинна бути
спрямована на підготовку вчителя-дослідника нового типу мислення, якому притаманний високий
динамізм, для якого головним є культ пошуку, пізнання, а не лише культ знань" [7: 11]. На самостійне
опрацювання студентами виноситься: аналіз мистецтвознавчої та наукової літератури, збір
інформаційно-ілюстративного матеріалу, написання рефератів, короткі письмові та усні
повідомлення, мікровикладання, написання сценарію до виховних заходів, проектування та
оформлення виставок.
Разом із тим виконання самостійних завдань складає основу для розвитку фантазії, творчої уяви,
творчого мислення, прояву індивідуальних здібностей, формування навичок художньо-педагогічного
самовираження [8].
Гармонійне поєднання теоретичної й практичної підготовки майбутнього вчителя образотворчого
мистецтва до навчання учнів художнього конструювання передбачає оволодіння студентами такими
вміннями, як:
педагогічно доцільно добирати матеріал з художнього конструювання для застосування
його у своїй професійній художньо-педагогічній діяльності;
творчо підходити до вибору форм і методів викладання у процесі художньоконструкторської діяльності, адекватно до її змісту та завдань;
розробляти навчально-виховні заходи на основі використання художнього
конструювання;
формувати позитивне ставлення учнів основної школи до художньо-конструкторської
діяльності; викликати в них інтерес до використання художнього конструювання як на уроках
образотворчого мистецтва, так і в позаурочний час.
Таким чином, на нашу думку, впровадження спецкурсу "Основи художнього конструювання" у
професійну підготовку майбутніх учителів образотворчого мистецтва сприяє формуванню
майбутнього фахівця як творчої індивідуальності, який володів би сучасними художніми
технологіями, професійно-художньою майстерністю та необхідним потенціалом художньоконструкторських знань, умінь і навичок, що забезпечать йому успішне викладати художнього
конструювання на різних етапах шкільної та позашкільної практики.
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Сотская Г. И. Спецкурс "Основы художественного конструирования" в профессиональной
подготовке будущих учителей изобразительного искусства.
В статье отражена проблема художественно-конструкторской подготовки учителей
художественных дисциплин в высшем педагогическом заведении. Обосновано содержание и
определены основные задания спецкурса "Основы художественного конструирования".
Проанализированы формы, приемы и способы учебной деятельности, которые обеспечивают
эффективность овладения будущими учителями изобразительного искусства художественноконструкторскими знаниями, умениями, навыками и приобретение опыта творческой
деятельности.
Sotska H. I. The Special Course of "Basis of the Artistic Constructing" in Professional Preparation
of Future Teachers of Fine Art.
In the article the problem of artistic-designer preparation of teachers of artistic disciplines in higher
pedagogical establishment is reflected. The content of the special course "The Basis of the artistic
constructing" is grounded and its basic tasks are defined. Forms, methods and ways of educational activity,
which provide efficiency of capture of fine art future teachers the artistic-designer knowledge, abilities, skills
and gaining experience creative activity are analysed.
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ДО ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
У статті обґрунтовується важливість досліджень міжкультурної комунікації, аналізуються як
самі вітчизняні педагогічні праці з проблем спілкування та комунікації, так і процес становлення
міжкультурної комунікації як педагогічної проблеми. За результатами аналізу пропонується
класифікація періодів педагогічних досліджень проблеми міжкультурної комунікації (перехідний або
термінальний, операційний, комплексних досліджень, ідентифікаційний та комунікативний.)
Із розвитком економічного та політичного співробітництва країн зростає кількість контактів між
представниками різних національностей та культур. На перший план виходить і потреба в
реформуванні системи освіти, метою якої стає формування міжкультурної комунікативної
компетенції майбутніх фахівців, що дозволить їм успішно професійно реалізувати себе,
співпрацюючи з колегами з різних країн.
У педагогіці проблема міжкультурної комунікації тісно пов'язана з процесом гуманізації освіти.
Ідея гуманізації освіти у наші дні набуває особливої актуальності, оскільки в сучасних умовах на
перший план висуваються загальнолюдські цінності, цінності світової культури. Суть її зводиться до
підвищення ролі учня в навчально-виховному процесі. Як зазначає І. А. Зязюн: "Гуманізація
педагогічної взаємодії полягає в децентрації позиції вчителя щодо всіх інтересів, які не збігаються з
інтересами розвитку дитини, а в діалозі – зосередженості на співрозмовнику" [1: 117]. Тобто
гуманізація освіти припускає створення умов для прояву і розвитку людських здібностей, творчого
потенціалу, самодіяльності, самостійності, громадських якостей і т.д.
У контексті гуманізації освіти слід зазначити, що педагогіка сучасної школи – це педагогіка
спілкування. Міжкультурна комунікація є способом зближення людей, їх взаємного пізнання,
виявлення допомоги, турботи, розуміння. Тому метою цієї статті є аналіз педагогічних досліджень у
сфері комунікації і, відповідно, міжкультурної комунікації, узагальнення та структуризація таких
досліджень, що дозволить краще викладачеві застосовувати досвід відомих педагогів для розробки
власних методів та прийомів формування міжкультурної комунікативної компетенції студентів.
Актуальними є дослідження цих проблем в сфері педагогічної психології та педагогіки вітчизняних
учених Д. І. Балдинюка, А. А. Бодальова, Н. П. Волкової, І. А. Зязюна, В. А. Кан-Каліка, А. В. Киричука,
Н. В. Кузьміної, А. В. Мудрика та ін. Проаналізувавши педагогічну літературу та опираючись на
дослідження педагогічних праць А. В. Мудрика [2: 9-14], ми пропонуємо умовно виділити певні
періоди в педагогічних дослідженнях проблеми міжкультурної комунікації, що дозволить їх
структурувати та узагальнити: перехідний або термінальний, операційний, комплексних досліджень,
ідентифікаційний та комунікативний.
Отже, перший період (XIX – поч. XX ст.) – це період визнання проблеми взаємовідносин педагога
та студента у процесі навчання, тобто йде усвідомлення важливості комунікації на рівні "педагогстудент". Перехідний період характеризується тим, що вчені того часу (К. Єльніцкий, М. І. Пирогов,
К. С. Станіславський, К. Д. Ушинський та інші) відводили важливу роль педагогу у процесі
виховання та навчання, зазначаючи, що саме він здійснює вирішальний вплив на формування
особистості студента. "У вихованні все повинно ґрунтуватися на особистості педагога", – писав
К. Д. Ушинський, – "тому що виховна сила виливається тільки із живого джерела людської
особистості… Без особистого безпосереднього впливу педагога на вихованця справжнє виховання,
що проникає в характер, неможливе" [3].
Тому закономірно, що спілкування з учителем (а також і комунікативні навички самого вчителя)
та однолітками є необхідним для розвитку свідомості дитини. М. І. Пирогов зазначав, що "весь успіх
навчання базується на взаємодії учителя і учнів" [4: 19]. Педагог був переконаний, що тільки тоді
процесс навчання буде успішний, коли викладач володітиме "особливим даром слова" [4: 139].
Подібні вимоги до особистості учителя (як до людини, так і до особи, яка присвятила себе вихованню
та навчанню дітей) висуває в своїй книзі "Курс дидактики" К. Єльніцкий. Автор зазначає, що учитель
повинен володіти досить "відпрацьованию" мовою: "Мова служить учителю знаряддям передачі
учням відомостей. Зрозуміло, що чим краще знаряддя, тим і результат його дії кращий, і навпаки" [5:
164].
Тобто, можемо спостерігати, що відомі педагоги першого періоду безпосередньо не
використовують терміни "спілкування" чи "комунікація", але розмірковуючи над проблемою
взаємовідносин між учасниками педагогічного процесу, вони при характеристиці учителя
використовують такі вирази, як "особливий дар слова", "мова як знаряддя передачі відомостей".
© Захарчук Н. В., 2009
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Теорія К. С. Станіславського також мала значний вплив на подальші дослідження у сфері
педагогічної майстерності. Розробляючи систему діяльності актора на сцені, в своїй концепції
акторського виконання, котру сам автор назвав теорією переживання К. С. Станіславський звернув
увагу на проблему спілкування. За нею актор на сцені перетворюється в персонаж, який зображає,
переживає його почуття, живе його життям, тому, відповідно, це вимагає від актора спілкування з
такими ж персонажами, партнерами по грі. Оскільки гра за теорією переживання виступає
повноцінною життєдіяльністю, тому спілкування займає в ній одне з провідних місць: "Слово для
актора – не просто звук, а збудник образів. Слово може збуджувати всі наші п'ять відчуттів" [6: 128]
У 20 – 30-х рр. XX ст. (другий період – операційний) найповніше проблему взаємовідносин
досліджували С. Т. Шацький та А. С. Макаренко. Цей період характеризується інтенсивним
дослідженням в теорії та вирішенням на практиці проблем педагогічних взаємовідносин та
комунікації. Педагоги дали у своїх працях детальні описи та аналізи численних ситуацій спілкування
вчителів та учнів, котрі траплялись на практиці в колонії "Бадьоре життя" (С. Т. Шацький) та
колоніях імені М. Горького і Ф. Дзержинського (А. С. Макаренко).
До діяльності педагога С. Т. Шацький ставився як до художньої творчості. Дослідник зауважував,
що "центральна проблема на уроці зводиться до проблеми учителя…" [7: 42]. Він вказував на
необхідність постійної роботи учителя над собою та необхідність оволодіння ним педагогічною
майстерністю в процесі роботи. С. Т. Шацький наполягав, щоб пояснення, які робить учитель на
уроці, були короткими і чіткими: "У дітей сильно розвинутий інстинкт комунікабельності… Задача
правильної роботи з дітьми полягає в тому, щоб дати розумний вихід таким інстинктам" [7: 289].
А. С. Макаренко також звертав велику увагу на педагогічне спілкування, хоча і не розглядав його
як спеціальну теоретичну проблему. У своїх творах він також тісно переплітав цю проблему із
проблемою взаємовідносин між педагогом та учнями, педагогічної техніки. Значну роль учений
відводив мові, підкреслюючи, що "…необхідно, щоб мова була образна, супроводжувалась доброю
мімікою…" [8: 381].
У 40 – 60-і рр. XX ст. (третій період) аспекти проблеми взаємовідносин розглядались у зв'язку з
дослідженнями
інших
педагогічних
проблем:
формування
колективу
(Р. М. Бєскіна,
М. Д. Виноградова, Л. Ю. Гордін, Б. Т. Ліхачов та ін.); педагогічної майстерності (Ю. П. Азаров,
Л. Ю. Гордін та ін.) і т.д.
Серед основних елементів майстерності педагогічного впливу Л. Ю. Гордін та Б. Т. Ліхачов
виділяють педагогічну техніку, до якої включають серед інших частин і мистецтво спілкування з
дітьми та виразність почуттів. Перш за все автори наполягають, що педагог повинен оволодіти
"мистецтвом спілкування з дітьми", оскільки особистісні відносини дітей з дорослими формуються в
процесі спілкування, і саме вибір вірного тону і стилю спілкування з вихованцями значною мірою
забезпечує успіх педагогічного впливу на них [9: 132-133]. Важливими складовими при цьому
виступають інтонація, міміка, жести, в яких відображаються емоції. Тому схожість педагога і актора
полягає в тому, що обидва повинні "грати", щоб якнайповніше виразити свої почуття, і в той час
особисте відношення до них [9: 139-140].
Педагогічна майстерність, котра "як міра педагогічної культури" визначає професійний та
моральний рівень вчителя є провідною проблемою і в працях Ю. П. Азарова. Оскільки вчитель
постійно повинен приймати рішення, діяти певним чином, йому необхідно набути уміння
"встановлювати контакт і продуктивно взаємодіяти з дітьми в будь-якій діяльності" [10: 3-4].
В останніх роботах В. О. Сухомлинський центральне місце відводить проблемі взаємовідносин.
В. О. Сухомлинський наголошував, що "… вихованець – це дзеркало вихователя" [11: 597]. Тобто
можна зробити висновок: для того, щоб сформувати особистість з розвиненими комунікативними
здібностями, потрібен педагог з високим рівнем сформованості цих самих здібностей. У роботах
В. О. Сухомлинського ми часто зустрічаємо сам термін "спілкування", особливо велику увагу педагог
приділяє спілкуванню учителя з дітьми. Він ставив високі вимоги до педагогічного спілкування, а
саме до мови вчителя, оскільки був переконаний, що з перших кроків навчання найважливішим
елементом знань стає слово.
Четвертий ідентифікаційний період (сер. 60-х – 70-і рр. XX ст.) характеризується виникненням в
педагогічній літературі самостійної теоретичної проблеми – проблеми комунікації (і як результат
міжкультурної комунікації), котра почала з'являтись в роботах педагогів вже з середини 60-х років.
Цю проблему почали всебічно досліджувати у різних аспектах: культура педагогічної комунікації
вчителя, її структура та функції (Д. І. Балдинюк, А. В. Киричук, О. І. Кіліченко та ін.); мовленнєвий
компонент структури педагогічної діяльності (Л. Н. Зінченко та ін.); методи та функцій комунікації
(А. Т. Бисько, А. В. Мудрик та ін.); проблеми співробітництва педагогів та учнів, педагогіка
співробітництва (Ш. А. Амонашвілі, Т. К. Ахаян, З. І. Васільєва, С. Ф. Ехов, В. А. Комаров,
В. І. Максютенко, Л. І. Фролова та ін); комунікативні уміння (Н. В. Сєдова) і здібності (Н. В. Кузьміна
та ін.).
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Як бачимо, проблема комунікації широко розглядається в педагогіці. У психолого-педагогічній
літературі існують різні трактування процесів спілкування та комунікації, зокрема особливу увагу
привертає проблема педагогічного спілкування та культури педагогічної комунікації. Ці проблеми
розробляють Д. І. Балдинюк та А. В. Киричук, котрі наголошують, що феномен спілкування значно
впливає на відносини між педагогом та студентом, при цьому велику роль відіграє культура
педагогічного спілкування. "Культура педагогічного спілкування – поняття складне. Складне вже й
тим, що утворене з декількох самостійних понять, проте не може бути зведене до простої їх суми."
[12: 63]. Дослідники знаходять рішення в елементі, котрий пов'язує ці два поняття, котрий робить
можливим існування терміну "культура педагогічного спілкування", цим елементом виступає
категорія діяльності. Також педагоги наголошують, що в процесі своєї реалізації культура
педагогічного спілкування виконує ряд функцій: нормативно-регулюючу, індивідуалізуючу,
евристичну, адаптивну та інші [12: 69].
Структуру педагогічної комунікації досліджував О. І. Кіліченко, підкреслюючи, що ця проблема є
однією з найактуальніших проблем психолого-педагогічної науки. О. І. Кіліченко виділяє чотири
компоненти такої структури: практичний, ціннісно-орієнтаційний, перцептивний (або пізнавальний)
та емоційний (або афективний). При цьому автор зазначає, що комунікація між педагогом та
студентом відбувається в двох "площинах": у першій вона твориться педагогом, котрий виступає його
суб'єктом, у другій – суб'єктом виступає вихованець [12: 71-73].
Проблеми комунікативної взаємодії розглядає Ш. А. Амонашвілі через призму ідей педагогіки
співробітництва та гуманної педагогіки, підкреслюючи, що характер спілкування педагога з
студентами – це фундамент, на якому будується вся діяльність школи. З. І. Васильєва та Т. К. Ахаян
продовжують розвивати ідеї педагогіки співробітництва, акцентуючи увагу на вмінні регулювати
взаємовідносини, поєднувати вимогливість з повагою, об'єктивно оцінювати досягнення, розуміти
настрій, співпереживати стан інших людей, всиляти впевненість у власні сили і т.д. Тому потрібно
вводити в науковий оббіг і практику такий виховний метод як організація спілкування [13: 9].
Досліджуючи педагогічні здібності, Н. В. Кузьміна торкається питання комунікативних
педагогічних здібностей, котрі "проявляються в специфічній чутливості педагога до шляхів
налагодження з учнями і розвитку педагогічних взаємовідносин на основі завоювання в них
авторитету та довіри" [14: 59].
З 80-х років продовжуються дослідження в галузі педагогічного спілкування, що дає змогу
виокремити в цій сфері аналізу декілька напрямів: вивчення проблем культури педагогічного
спілкування (педагогічного такту та педагогічної майстерності) (В. С. Грєхньов, І. А. Зязюн);
вивчення закономірностей формування у педагога комунікативних умінь і навичок (Н. П. Волкова,
А. Б. Добрович, В. А. Кан-Калік та ін.) і т.д. Це період активного дослідження проблеми комунікації в
руслі досліджень інших педагогічних проблем, вводиться в обіг термін "педагогічна комунікація",
вивчення проблеми міжкультурної комунікації набуває масштабного характеру.
Російський педагог В. А. Грєхньов, розглядаючи комунікацію як складний вид людських відносин,
фактор формування особистості людини, певний різновид мистецтва, зазначає, що комунікативна
культура вчителя як система його соціально-ціннісних орієнтацій відрізняється певними постійними
ознаками і складається на основі багатьох умов, яких і повинен дотримуватись сам учитель. До таких
умов належать: уміння вчителя співвідносити зміст, спосіб, ритм, характер комунікації з різними
психофізіологічними та соціальними особливостями сприйняття і реагування всіх, хто вступає з ним у
відносини (учні, батьки, колеги і д.т.); уміння бути "творцем" комунікації [15: 12-33]. Для успішного
оволодіння такою культурою автор виділяє ряд факторів, котрі впливають на цей процес: особистісні
та операційні. Перші співвідносяться з людиною як особистістю (зовнішність, одяг, досвід, знання,
прояв емоцій і т.д.), другі характеризують сам процес комунікації (прийоми, методи, засоби і т.д.) [15:
36].
Багато вчених акцентують свою увагу на аспекті проблеми педагогічної комунікації, особливо в
контексті педагогічної майстерності. Український педагог І. А. Зязюн зауважує, що "здатність
учителя організовувати спілкування стала підґрунтям продуктивної діяльності учня". Педагогічна
комунікація є не тільки багатогранною, але й поліфункціональною. Вона забезпечує обмін
інформацією і співпереживаннями, пізнання особистості і самоутвердження, продуктивну
організацію взаємодії [1: 112-113].
Важливий внесок у теорію педагогічного спілкування здійснив В. А. Кан-Калік. Він розумів
процес професійно-педагогічного спілкування як "розв'язання педагогом безлічі комунікативних
задач, що змінюються і розвиваються", тому виокремлював у схильності до спілкування комплекс
компонентів: комунікативність, соціальна спорідненість, альтруїстичні тенденції [16: 228].
Комунікативність учителя як компонент педагогічної комунікації та вияв комунікативних якостей
аналізувала Н. П. Волкова Вона виділяла компоненти професійно-педагогічної комунікативності
вчителя: наявність стійкої потреби в систематичному спілкуванні з дітьми в найрізноманітніших
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сферах, взаємодія загальнолюдських та професійних показників комунікативності, емоційне
задоволення на всіх етапах спілкування, наявність здібностей до педагогічної комунікації, набуття
комунікативних навичок і вмінь [17: 16-17].
Найсприятливіші умови для розвитку комунікації та міжкультурних комунікативних умінь, на
нашу думку, створює реалізація гуманістичного підходу в навчанні та вихованні (Л. В. Кондрашова) і
особистісно-зорієнтоване навчання, принципи організації якого розробили І. С. Якиманська, І. Д. Бех
та інші вчені. Дослідники ставили на меті створити умови, за яких особистість педагога і студента
повинна стати суб'єктом пізнавальної або професійної діяльності.
За останні роки значно зросли дослідження не тільки педагогічного спілкування та педагогічної
комунікації, але й міжкультурної комунікації (Р. О. Гришкова, О. А. Каніболоцька, Т. В. Колбіна,
Т. Н. Корж, В. А. Кручек, А. С. Іванова, Т. Купріна, І. Н. Лойченко, Б. В. Марков, О. О. Рембач,
Л. Н. Самонович, Л. О. Сікорська, А. К. Солодка, Є. П. Степанов, О. В. Уваркіна та ін.).
Б. С. Єрасов виділяє два основні наукові підходи до проблеми міжкультурної комунікації:
інструментальний і розуміючий. Перший має справу з досягненням практичного результату, тобто
таким результатом може виступати адаптація індивідів до іномовного середовища або навчання
ефективного міжкультурного спілкування в певному контексті. Щодо другого підходу, варто
зазначити, що він дає можливість розглядати зміни в культурі і особистості, які відбуваються в
результаті зустрічі з "іншим", перспективи розвитку здатності людини до міжкультурної комунікації,
формування особистості – посередника між культурами [18].
Отже, на сучасному етапі розвитку численних взаємодій з представниками різних країн та культур
надзвичайно гостро постає проблема спілкування загалом та міжкультурної комунікації зокрема. Аналіз
педагогічних робіт з цього напрямку дає змогу виділити окремі періоди вітчизняних досліджень
проблем спілкування та міжкультурної комунікації: перехідний або термінальний, операційний,
комплексних досліджень, ідентифікаційний та комунікативний. Це дозволяє простежити розвиток
наукової думки, починаючи з кінця XIX століття, та відкриває можливості для педагогів
застосовувати результати педагогічних досліджень в практиці та розробляти на їх базі нові напрямки
та методи.
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Захарчук Н. В. К проблеме педагогических исследований межкультурной коммуникации.
В статье обосновывается важность исследований межкультурной коммуникации, анализируются
как сами отечественные педагогические труды о проблеме общения и коммуникации, так и процесс
становления межкультурной коммуникации как педагогической проблемы. По результатам анализа
предлагается классификация периодов педагогических исследований проблемы межкультурной
коммуникации (переходный или терминальный, операционный, комплексных исследований,
идентификационный и коммуникативный.)
Zaharchuk N. V. To a Problem of Pedagogical Researches of Intercultural Communications.
The importance of researches of cross-cultural communication is grounded in the article, both native
pedagogical works on the problems of intercourse and communication and the identification of crosscultural communication as a separate pedagogical problem are analyzed. As a result of the analysis the
classification of periods of pedagogical researches of cross-cultural communication is offered (transitional
or terminal, operative, complex researches, identificative and communicative).
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ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕСТЕТИЧНОГО СВІТОСПРИЙМАННЯ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У статті налізуються чинники, що сприяють процесу естетичного виховання учнів початкових
класів. Автором досліджуються цілеспрямовані виховні впливи й нецілеспрямовані дії середовища, які
взаємодіють із внутрішніми особливостями дитини, з метою вирішення проблеми формування її
естетичного світосприймання. Також розкрито процес сприймання творів мистецтва, що впливає
на розвиток особистості.
Сучасна програма розвитку української освіти передбачає розв’язання питань гуманізації та
гуманітаризації навчального процесу, насамперед, шляхом підвищення рівня духовної культури
особистості, розширення її світоглядних орієнтирів, формування сприймання світу за законами краси.
У зв’язку з цим особливої актуальності набуває проблема підготовки вчителя початкових класів до
формування в молодших школярів естетичного світосприймання як складового компоненту
світогляду.
На формування естетичного світосприймання в молодших школярів спрямована вся система
навчання й виховання в школі, однак особливо важливу роль у цьому процесі відіграють художньоестетичні дисципліни, зокрема образотворче мистецтво (живопис), що відображає дійсність у
художніх образах. Як зазначає Л. Масол, серед різноманітних засобів впливу на підростаюче
покоління чи не найвищий виховний потенціал належить мистецтву, "з притаманними йому
можливостями формувати свідомість і підсвідомість, інтелектуальну, емоційно-почуттєву та вольову
сфери, моральне і навіть фізичне здоров'я людини" [1].
Проте ефективність такого впливу на формування естетичного світосприймання в молодших
школярів забезпечується, насамперед, знаннями психовікових процесів розвитку дитини.
По-перше, майбутньому вчителю початкових класів необхідно враховувати три можливі
несприятливі фактори дитинства, які часто впливають на створення помилкових уявлень учня про
світ: а) недосконалість органів, слабке здоров’я (у дітей із об’єктивними органічними недоліками
відчуття недостатності буде виражене в більшій мірі ніж у дітей, що не мають таких обмежень);
б) розбещені діти (така дитина визнає нормою, що її бажання будуть законом і ставить себе в центр
світу); в) занедбані діти (вони недооцінюють власні сили й перебільшують труднощі життєвих
ситуацій).
По-друге, доцільно надати короткий аналіз певних фаз сприймання світу індивідом у дитинстві,
щоб переконатися, що вік молодшого школяра є найбільш сенситивним для формування естетичного
світосприймання, яке базується на певних якостях загальнолюдського світосприймання.
Період молодшого шкільного віку відзначається докорінними змінами індивідуальної життєвозмістовної орієнтації й естетичного сприймання світу. Так, на думку В. Жуковського і Д. Пивоварова,
ейдетичні образи в дитини 6-8 років зберігаються приблизно 20-30 секунд [2: 45]. Вірогідно, що це
викликано життєвою необхідністю подумки утримувати події, що відбуваються, аналізувати їх роль у
своєму житті. Отже, естетичне засвоєння світу дитиною значною мірою залежить від рівня її
розумового розвитку, від здатності діяти з предметами не тільки безпосередньо, але й умоглядно
(ідеально) [3: 35]. Якщо з тих чи інших причин самостійне творче начало пригнічується, то естетичне
світосприймання поступається утилітарно-споживацькому ставленню до світу. "Немає нічого дивного
в тому, що деякі діти в 2-3 роки досягають такого рівня естетичного розвитку, до якого інші
наближуються лише в 20 років" [4: 116].
Проте, естетичне світосприймання не є раз і назавжди наочно усвідомленим та втіленим в
естетично значущі форми. Кожний індивід багаторазово змінює якість свого естетичного
світосприймання, що підтверджується психовіковими особливостями процесу формування
естетичного світосприймання в молодших школярів. Розглянемо найхарактерніші особливості, а
саме: пізнавальну активність учня, його егоцентричну розумову позицію та наслідування.
Однією з особливостей здорової психіки молодшого школяра є пізнавальна активність.
Допитливість учня постійно спрямована на пізнання оточуючого світу й побудову своєї картини
цього світу. Граючись, експериментуючи, учень намагається встановити причинно-наслідкові зв’язки
та залежності. Ставлячи питання "чому?", "навіщо?", "як?", він прагне до знань. У своїх дослідженнях
В. Мухіна відзначає, що молодший школяр у пошуках відповіді на свої питання розв’язує певні
задачі, намагаючись зробити це реалістично. Але він не здатний розв’язувати їх, так би мовити,
подумки. Учень уявляє собі реальну ситуацію і діє в межах власної уяві. Таке мислення, в якому
розв’язання задач відбувається в результаті внутрішніх дій з образами, визначається віковою
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психологією як наочно-образне. Образне мислення – основний вид мислення в молодшому
шкільному віці. Звичайно, дитина може мислити логічно, але потрібно пам’ятати, що цей вік є
сенситивним щодо навчання, яке спирається на наочність [5].
Особливе місце у формуванні естетичного сприймання світу, на наш погляд, займає егоцентрична
розумова позиція учня на означеному віковому етапі. Мислення дитини на початку навчання в школі
відрізняється егоцентризмом, особливою розумовою позицією, що обумовлена відсутністю знань,
необхідних для правильного розв’язання певних проблемних ситуацій. Відсутність систематичності
знань, недостатній розвиток понять призводить до того, що в мисленні дитини панує "логіка
сприймання" [5: 79]. У початкових класах дитина може співставити в думках окремі факти, поєднати
їх у цілісну картину й навіть сформулювати для себе абстрактні знання, віддалені від прямих джерел.
Мислення дитини 6-7 років характеризується "центрацією" або сприйманням світу речей і їх
властивостей із однієї можливої для дитини позиції – тієї, що вона реально займає. Така спонтанна
розумова позиція визначається вченими як егоцентризм [3]. Егоцентризм – фактор пізнання. З одного
боку, егоцентризм означає відсутність розуміння відносності пізнання світу й координації думок. З
іншого боку, це позиція неусвідомленого приписування якостей власного "Я", власної перспективи
речам та іншим людям. Первісно егоцентризм пізнання – це не гіпертрофія усвідомлення "Я". Це
навпаки безпосереднє відношення до об’єктів, де суб’єкт, ігноруючи "Я", не може вийти з "Я", щоб
знайти своє місце у світі відношень, вільних від суб’єктивних зв’язків [3: 113].
Л. Виготський ці особливості дитячої думки пояснює відсутністю систематичності спонтанних
понять дитини, недостатнім розвитком відносин спільності між ними. Дитина не відчуває протиріччя,
вона синкретична й підставляє судження, замість того, що б їх об’єднати в єдину структуру вищого
поняття, саме тому, що в її мисленні панує логіка сприймання, яка не знає протиріч, а не логіка
думок. Висловлення дитини містять протиріччя не з боку дитини, а з боку дорослого. Джерелом цих
відмінностей є не егоцентризм дитячої думки, цей компроміс між логікою мрії та логікою дій, а ті
своєрідні відносини спільності між поняттями, які існують у думках, що зібрані зі спонтанних понять.
"Не тому ці поняття дитини знаходяться далі від дійсних предметів, ніж поняття дорослих, і ще й
пронизані автономною логікою артистичного мислення, а тому, що вони стоять у іншому, більш
близькому й безпосередньому відношенні до об’єкта, ніж поняття дорослого" [6: 340].
Отже, варто зробити висновок, що основна характеристика розумової діяльності молодшого
школяра – "центрація" або егоцентрична позиція – є прекрасною психологічною основою,
передумовою для ефективного розвитку естетичного сприймання світу. Якості "дитячого
егоцентризму", такі як: спонтанність і безпосередність розумової активності; логіка сприймання, що
характеризується близьким, спорідненим і безпосереднім відношенням до об’єкту спостереження;
особливості дитячої логіки (олюднення, наділення розумом, моральним сенсом предметів та явищ) –
можуть стати безперечними позитивними якостями й сприяти розвитку художньо-естетичної
діяльності дитини.
Аналіз основних тенденцій вікових особливостей світосприймання молодших школярів дозволяє
стверджувати, що його становлення – не жорстко детермінований процес, а індивідуальнотипологічне явище, обумовлене різними внутрішніми й зовнішніми факторами.
До внутрішніх джерел становлення світосприймання учня можна віднести: 1) прагнення зробити
для себе оточуючий світ зрозумілішим, більш "прозорим"; сформувати більш-менш повний,
загальний, не суперечливий образ оточуючого світу (така когнітивна потреба свідомості найбільш
актуальна саме для молодшого школяра, який тільки намагається оволодіти розумінням світу);
2) потреба молодшого школяра реалізувати власний внутрішній потенціал (зокрема свої уявлення про
світ): учню необхідно розкривати природу своєї суті, тих смислів, які він намагається перенести з
внутрішнього в зовнішній план життєдіяльності, змінюючи середовище, в якому живе. Таке
розкривання суті відбувається не саме по собі, а в результаті поступового й цілеспрямованого
подолання тих внутрішніх і зовнішніх обмежень, з якими постійно стикається дитина.
До зовнішніх джерел становлення світосприймання молодшого школяра відносимо умови й
можливості природного та соціокультурного середовища. Умови середовища висувають певні вимоги
до особистості, її фізичних, інтелектуальних, соціальних й естетичних якостей. Учень намагається або
відповідати умовам середовища, або змінити їх. Навпаки, умови середовища повинні оптимально
забезпечувати багатобічне виявлення індивідуальності молодшого школяра, орієнтуватися на
розкриття можливостей її реалізації. Дитина й середовище взаємообумовлені, взаємоактивні, що
дозволяє дитині сформувати необхідне розуміння оточуючого світу та діяти в ньому з метою
самореалізації [7].
У різні вікові періоди в учнів активізується той чи інший спосіб сприймання світу. Така
актуалізація може бути наслідком глибокого рекомбінування всієї сукупності інформації, що є в
індивіда, відповіддю на "виклик" реальності, що змінюється. Зміни, що відбуваються в самій дитині
(наприклад, фізичний, інтелектуальний розвиток), а також у її оточені, вимагають певної структурної
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перебудови свідомості, звичних схем сприймання світу. Цей процес за своєю суттю є становленням,
що означає не тільки пристосування до зовнішні умов, але й трансформацію зовнішніх по
відношенню до людської свідомості умов і вимагає від дитини значної активності у двох напрямах:
ззовні й всередину, що призводить до гармонізації (динамічної рівноваги) системи "індивід –
середовище". Отже, сенс цього процесу міститься в зміні ментальної парадигми, що спричиняє зміни
в сприйманні оточуючого світу й прагненні до активної взаємодії з ним.
У дитини 7-11 років, коли раціональна основа свідомості тільки ще формується, особливу роль
відіграють компоненти образного сприймання світу. Рефлексія розвинута слабко, проте вже
зароджується усвідомлення оточуючого світу й свого місця в ньому. Недостатній рівень фізичного й
інтелектуального розвитку не дозволяє учню належним чином реалізувати себе (розширити сферу
самостійності, задовольнити деякі бажання та ін.). Він бачить у школі старших дітей, порівнює себе з
ними, система оцінок дозволяє співвідносити себе з іншими; все це активізує процес змагань. Отже,
об’єктивно існує конфлікт між появою усвідомлення обмеженості власних можливостей і
неспроможністю подолати цю ситуацію найближчим часом.
Порівняння пов’язане з наслідуванням, проте не обов’язково порівняння призводить до
наслідування. Можливо, результатом порівняння стане ствердження власних індивідуальних виявів.
Наслідування є вагомим фактором становлення естетичного світосприймання під час навчання дитини
в школі, особливо в учнів початкових класів. Об’єктами для наслідування в школі стають учителі,
старші учні або авторитетні однолітки. Поза школою – це можуть бути герої книжок і фільмів,
спортсмени, політики, бізнесмени, художники та інші особистості. Почуття недостатньої впевненості
в собі може бути компенсоване наслідуванням. Неможливість швидкого досягнення учнем бажаного
результату може сприйматися досить болісно. Таке почуття або змусить його замкнутися,
уповільнюючи розвиток, або, навпаки, підштовхне до подолання перешкод. Вибір поведінки дитини
може залежати від її самооцінки. Подолання протиріччя можливе в напрямі компенсаторного
потенціалу свідомості через ірраціонально-образне світосприймання, що відбувається в умовах
поступового нарощування рефлексивних процесів можливості сутнісно-недиференційного
сприймання світу, що у свою чергу послаблює відчуття своєрідного безсилля [8].
Водночас, як справедливо зауважує Н. Власова, естетичне сприймання світу дитиною базується на
певному рівні загальнолюдського світосприймання, що спирається, насамперед, на моральні якості
особистості [3]. На думку багатьох психологів, вік 6-8 років має вирішальне значення для морального
розвитку дітей. Це період, коли закладаються основи моральної поведінки й ставлень. Забезпечують
формування повноцінної моральної поведінки декілька передумов: по-перше, знання й розуміння
дитиною моральних вимог, тобто того, що "добре", а що "погано". Ці поняття є основою оцінки
вчинків щодо їх співвідносності з вимогами моралі – вчинків інших і самого себе. Оцінка передбачає
не тільки знання про те, як слід оцінювати явище, але й такий суб’єктивний момент, як ставлення до
того, що оцінюється. По-друге, розбіжність між знанням норм і власним ставленням молодшого
школяра до їх виконання. Тому поява правильної моральної оцінки інших людей вимагає формування
в учня особистісного негативного ставлення до фактів порушення норм і такого ж особистого
схвалення фактів безкорисного виконання цих же норм. Отже моральне, ціннісне ставлення до
людини є фундаментом для формування в молодших школярів емоційно-ціннісного й естетичного
сприймання природи, мистецтва, праці, своєї діяльності тощо [9].
Під час сприймання творів живопису відбувається кореляція між інтелектуально-пізнавальною та
емоційно-чуттєвою сферами особистості. Необхідно зазначити, що з шкільним навантаженням краще
можуть впоратися ті учні, що мають розвинені художні інтереси, тому що мистецтво "зосереджує в
собі великий потенціал подовжувальних сенсорних впливів, що дає можливість мозку розвиватися
рівномірно та повноцінно" [10: 19]. У процесі сприймання, усвідомлення й осмислення почуттєвого
досвіду, сконцентрованого в творах живопису, виховується й розвивається особистість. За
визначенням М. Ростовцева, живопис як твір мистецтва, сприяє утворенню чітких уявлень про форму
предметів і тим самим впливає на точність і ясність думки, що у свою чергу має позитивний впив на
творчість дитини [11: 96]. Через спілкування з мистецтвом дитина знаходить шляхи особистісного
саморозвитку.
Підсумовуючи викладені положення, зазначимо, що самостійна художня діяльність молодших
школярів, залучення їх до кращих зразків світового живопису, сприймання прекрасного й потворного
в навколишній дійсності розвивають у них морально-естетичні якості та сприяють формуванню
естетичного світосприймання, естетичного ідеалу й прагнення до його досягнення. Проте позитивний
вплив творів живопису відбувається лише тоді, коли дитина підготовлена до їх сприймання, тобто, на
якому рівні розвитку знаходяться їх почуття, смаки, інтереси, потреби та естетичний досвід. Без цього
навіть високохудожні живописні твори впливу на особистість не матимуть. Майбутньому вчителеві
необхідно пам’ятати, що виховання в учнів естетичних почуттів насолоди, задоволення, бажання до
художньої діяльності (практичної і споглядальної) є головним завданням предметів
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мистецтвознавчого циклу, формуванню технологічних навичок (уміння малювати, співати)
відводиться другорядна роль.
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Шмелёва Т. В. Основные характеристики эстетического мировосприятия
младших школьников.
В статье анализируются факторы, способствующие процессу эстетического воспитания
школьников. Автором исследуются целенаправленное воспитательное влияние и нецеленаправленные
действия среды, которые взаимодействуют с внутренними особенностями ребенка, с целью
решения проблемы формирования его эстетического мировосприятия. Также раскрыт процесс
восприятия произведений искусства, влияющий на развитие личности.
Shmelyova T. V. The Вasic Сharacteristics of World Perception with Junior Pupils.
In the article the factors that influence the processes of aesthetic education of junior pupils are analysed.
Direct educational influence and influence which cooperate with inner peculiarities of the problem of child's
world perception are investigated. The process of creation of arts perception which influences the
development of personality is also described.
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КОНСТРУКТИВНА ВЗАЄМОДІЯ МЕНЕДЖЕРА В СИТУАЦІЇ КОНФЛІКТУ
Стаття присвячена вивченню змісту конструктивної взаємодії менеджера у ситуації
конфлікту. З цією метою розкривається значення конструктивності, уточнюється
поняття конструктивної взаємодії. У статті визначаються особливості конструктивної
взаємодії у ситуації конфлікту, її функції та структурні компоненти. Конструктивна
взаємодія менеджера у ситуації конфлікту розглядається як компетентна поведінка, в
процесі якої здійснюється конструктивний вплив на партнера.
Специфіка роботи менеджера полягає в постійній взаємодії з людьми, в процесі якої закономірно
виникають конфлікти. Дослідження конструктивної взаємодії менеджера в ситуації конфлікту постає
надзвичайно актуальною проблемою у зв’язку зі збільшенням кількості суперечок у професійній
сфері, почастішанням випадків прояву агресії, стресових станів, превалюванням методів маніпуляції
та примусу, що призводить до деструктивних наслідків, негативно впливає на працездатність
персоналу та функціонування організації. З іншого боку, відомо, що конфлікт містить потенціал
розвитку та вдосконалення суспільства, групи, окремої особистості. Конфлікти, що виникають на
підприємствах з об’єктивних причин, свідчать про недосконалість організаційних процесів, недоліки
управління та інші проблеми і, за умови конструктивної взаємодії менеджера, що забезпечує успішне
їх вирішення, сприяють позитивним змінам, розвитку, інноваціям.
Сучасний погляд на проблему конфлікту в організації (А. І. Анцупов, О. М. Бандурка,
Н. В. Грішина, Х. Лейсі, В. М. Петюх, М. І. Пірен, Л. В. Торгова, Л. М. Цой, А. Я. Шипілов,
Л. М. Ємельяненко та ін.) відображає концепція використання позитивного потенціалу
конструктивного конфлікту для підвищення ефективності трудових процесів, еволюції
міжособистісних стосунків, покращення соціально-психологічного клімату та згуртованості
колективу, розвитку окремої особистості. Проте, більшість менеджерів негативно ставиться до
конфліктів, намагаючись уникати їх або ігнорувати, що не вирішує проблем, а призводить до
переростання існуючих конфліктів в інші, більш складні та деструктивні. Така позиція менеджерів
пояснюється їх нездатністю ефективно взаємодіяти в ситуації конфлікту для вирішення проблеми.
На основі теоретичних та практичних досліджень, спрямованих на пошуки позитивних та
результативних форм взаємодії у міжособистісних конфліктах, були розроблені раціональноінтуїтивна модель (Дж. Грехем Скотт), модель принципових переговорів (Р. Фішер, У. Юрі),
семикрокова технологія розв’язання конфлікту (Ч. Ліксон), теорія компетентної поведінки
(Д. Дж. Кенері). Наша робота присвячена дослідженню конструктивної взаємодії як ефективної
форми взаємодії у ситуації конфлікту.
Мета цієї статті – розкрити значення поняття конструктивної взаємодії, з’ясувати сутність
конструктивної взаємодії менеджера в ситуації конфлікту, визначити її функції та структурні
компоненти.
Для уточнення поняття конструктивної взаємодії необхідно розглянути семантику слова
конструктивний, проаналізувати, як визначається конструктивна взаємодія у наукових дослідженнях.
Конструктивний (фр. constructif від лат. сonstructivus – творчий) означає: 1) той, що створює основу
для подальшої роботи; 2) той, що відноситься до конструкції, побудови; 3) (перен.) налаштований на
творче співробітництво, досягнення домовленості [1: 207]. Іншомовне походження слова
"конструктивний" і досить широкий синонімічний ряд, що включає "плідний", "плодотворний",
"творчий", "корисний", "правильний", "продуктивний", "ефективний", "дієвий", пояснює відсутність
загальноприйнятого визначення поняття конструктивної взаємодії і дає можливість для його
варіативного тлумачення і вживання. Слова-синоніми "конструктивний", "плідний", "плодотворний",
"дієвий", "ефективний", "продуктивний", передають значення позитивності результатів, наслідків;
успішності створення, розвитку чого-небудь; благотворності впливу на кого-, що-небудь.
Поняття конструктивного також співвідноситься зі значенням правильного. Слушною з цього
приводу вважаємо думку Івана Шаблінського [2], який, аналізуючи взаємодію в контексті
соціологічних поглядів П. Сорокіна, називає визначену ним правильну психічну взаємодію
конструктивною. За П. Сорокіним, складовими будь-якої соціальної взаємодії є внутрішній і
зовнішній компоненти, а саме, внутрішні психічні переживання та зовнішні символи психічних
переживань, за допомогою яких, вони об’єктивуються. Правильна психічна взаємодія відбувається
тільки за умови "… наявності більш-менш однакового прояву (символізації) тих самих переживань
взаємодіючими суб’єктами, що у свою чергу, дає можливість правильного тлумачення цих символів
кожному з них" [3: 48]. І. Шаблінський надає значення конструктивності правильній психічній
© Гагіна Н. В., 2009
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взаємодії на тій підставі, що узгоджене тлумачення символів переживання суб’єктів взаємодії сприяє
їх взаєморозумінню. Припускаємо, що правильна психічна взаємодія, яка досягається в результаті
тотожності прояву однакових психічних переживань суб’єктів, є підґрунтям конструктивних
процесів, проте конструктивність як характеристика міжособистісної взаємодії, що визначає характер
її протікання і результат, є набагато складнішим явищем, яке, напевно, включає значення
правильності, але тільки як однієї з його складових.
Один з провідних представників напрямку гуманістичної психології Карл Роджерс вірив у
"конструктивну реалізацію" людини, під якою розумів її природне прагнення до самоактуалізації –
повної реалізації своїх можливостей. Тобто, конструктивність передбачає рух до розвитку та
самовдосконалення.
Головний акцент на розвиток особистості під час конструктивної взаємодії в навчально-виховному
процесі роблять автори психолого-педагогічних досліджень Т. В. Безродних, М. А. Власова,
І. Ю. Іванкіна, Е. В. Коротаєва, І. В. Манжелей та інші. Конструктивна педагогічна взаємодія
визначається І. Ю. Іванкіною як взаємовплив педагога і учня в процесі спільної діяльності, що
організована на основі єдиної навчальної стратегії і спрямована на їх професійно-особистісний
розвиток [4]. Є. В. Коротаєва виділяє конструктивну (розвиваючу) взаємодію як один з видів
педагогічної взаємодії, що забезпечує цілісність розвитку особистості та створює умови для її
подальшого всебічного розвитку й оптимальної адаптації до соціуму [5].
Інші науковці наголошують на кооперативності співпраці та продуктивності, результативності
спільної діяльності в процесі конструктивної взаємодії суб’єктів навчальної діяльності. Так М. Бейкер
розуміє конструктивну взаємодію як кооперативну діяльність, що має конструктивні функції, і в
процесі якої спільно виробляються, розвиваються нові значення або знання [6]. На його думку,
конструктивність взаємодії можна розуміти, по-перше, буквально, коли конструктивна взаємодія
означає процес спільного створення, побудови чого-небудь – знань, значень, шляхів вирішення
проблеми; по-друге, взаємодія вважається конструктивною, якщо вона сприяє кооперативній,
цілеспрямованій діяльності.
Досліджуючи конструктивну взаємодію у фізкультурній освіті, І. В. Манжелєй висловлює думку,
що конструктивність взаємодії в навчальній діяльності виявляється в узгодженості цілей,
відповідності засобів, способів та позицій сторін, що сприяє продуктивному вирішенню завдань,
стимулює розвиток особистості і групи. На основі узагальнення теоретичних положень менеджменту,
соціальної психології та педагогіки співробітництва про сутність, умови та механізм продуктивної,
гуманно спрямованої міжособистісної взаємодії, науковець побудував наступну систему
взаємопов’язаних принципів, на які потрібно спиратися для досягнення конструктивної взаємодії [7]:
- принцип самоцінності особистості орієнтує на визнання унікальності та неповторності кожного
суб’єкта взаємодії;
- принцип толерантності передбачає терпимість та повагу до думки іншої людини,
неупередженість в оцінці людей та подій, позитивність стосунків;
- принцип інтерактивної конгруентності відображає взаємну зацікавленість й активність
взаємодіючих сторін в узгодженні дій, координації засобів і способів досягнення мети, досягненні
взаєморозуміння;
- принцип відкритості або "чесної гри" дозволяє регулювати етичну сторону взаємодії;
- принцип колегіальності відображає спрямованість на прийняття рішення та виконання
діяльності у співробітництві, партнерстві, співтворчості, а не одноосібно;
- принцип корпоративності доповнює принцип самоцінності особистості й відображає
неповторність будь-якої соціальної групи, яка згуртовує своїх членів єдністю цільових установок та
форм поведінки, впливає на становлення індивідуальності в колективі;
- принцип продуктивності передбачає відповідність результатів взаємодії цілям розвитку групи і
конкретної особистості.
Погоджуємося з думкою Т. В. Безродних, яка вважає, що з психологічної точки зору
конструктивність взаємодії учасників навчального процесу виявляється у створенні умов для
особистісного зростання, розкриття потенціалу індивіда, емоційного комфорту; розвитку навичок
рефлексивної поведінки, ефективної вербальної і невербальної комунікації, самоконтролю; подолання
стереотипів сприйняття. З педагогічної – конструктивною вважається взаємодія, що забезпечує
ефективний процес спільної навчальної діяльності, створює умови для успішного формування
позитивних особистісних якостей [8].
В. С. Смірнов, вивчаючи конструктивну взаємодію в складних ситуаціях життєдіяльності,
зазначає, що з одного боку вона характеризується продуктивністю і результативністю спільної
діяльності, з іншого – емоційною задоволеністю суб’єктів взаємодії, її процесом та результатом [9:
27].

68

Н. В. Гагіна.. Конструктивна взаємодія менеджера в ситуації конфлікту

Отже, з огляду на зазначене вище, конструктивність як особлива риса міжособистісної взаємодії
характеризується кооперативністю, ефективністю та продуктивністю процесу співпраці,
позитивністю впливу, наслідків та результатів, емоційним комфортом, адекватністю прояву
психічних переживань, прагненням до розвитку та самоактуалізації.
У конфліктології поняття конструктивності пов’язано з конфліктом та його функціями. Конфлікт
вважається конструктивним, якщо він позитивно впливає на структуру, динаміку і результативність
соціально-психологічних процесів, є джерелом самовдосконалення та саморозвитку особистості [10].
Однією з найважливіших функцій конструктивного конфлікту є те, що він сприяє еволюції
міжособистісних стосунків індивідів та створює умови для їх особистісного зростання. Плодотворний
вплив конструктивного конфлікту на розвиток особистості та колективу підкреслюється багатьма
дослідниками: Н. В. Гришиною, Ю. Г. Запрудським, Е. Х. Еріксоном, Дж. П. Ледерахом, Л. О. Петровською, Н. В. Самсоновою, Б. І. Хасаном, О. Є. Єфімовою та ін.
Конструктивність взаємодії менеджера в ситуації конфлікту визначається його поведінкою в
умовах конфлікту. Але перед тим, як з’ясувати специфіку конструктивної взаємодії менеджера в
ситуації конфлікту, потрібно уточнити, що ми маємо на увазі під ситуацією конфлікту.
Поняття конфліктна ситуація і ситуація конфлікту часто плутають, а інколи підміняють одне
іншим у літературі, проте необхідно усвідомлювати, що це не одне й теж саме. Конфліктна ситуація
– це ситуація, що об’єктивно склалася як передумова виникнення міжособистісного протиборства
через несумісність мотивів, цілей, інтересів, цінностей, поглядів. Конфліктна ситуація не обов’язково
приводить до конфліктної взаємодії, наприклад, у випадку коли одна із сторін уникає конфронтації,
або сторони конфлікту втрачають можливість взаємодіяти тощо. Таким чином, конфліктна ситуація є
і передумовою конфліктної взаємодії, і однією із стадій конфлікту як фазового процесу. Ситуація
конфлікту може розглядатися широко і тоді вона охоплює всі фази розвитку конфлікту від початку до
завершення: виникнення розбіжностей, напруження стосунків, інцидент, конфліктне протистояння,
закінчення (вирішення) конфлікту, але в межах нашого дослідження під ситуацією конфлікту ми
будемо розуміти таку ситуацію, коли сторони конфлікту знаходяться на стадії початку конфліктного
протистояння, тобто наявність конфлікту усвідомлюється кожним з опонентів. Ситуація конфлікту є
завжди підґрунтям для деструктивних явищ та процесів, серед яких виділяють порушення
комунікації, припинення стосунків, емоційну неврівноваженість, вороже ставлення, агресію, фізичне
насилля.
Конструктивна взаємодія як форма міжособистісної взаємодії, що зумовлює розвиток конфлікту та
його результат, характеризується наступними особливостями: мотивацією на вирішення конфлікту із
збереженням стосунків, неупередженим та толерантним ставленням до опонента, сприйняттям його
як рівноправного партнера, співробітництвом та співтворчістю у процесі пошуку взаємовигідного
рішення, здатністю плодотворно впливати на партнера. У ситуації конфлікту конструктивна
взаємодія виконує ряд важливих функцій: регулятивну, продуктивну, розвиваючу. Регулятивна
функція полягає в тому, що конструктивна взаємодія перешкоджає розвитку деструктивних процесів,
визначає спосіб вирішення конфлікту; продуктивна функція передбачає ефективну співпрацю з
орієнтацією на досягнення домовленості; розвиваюча функція виявляється у створенні умов для
переосмислення життєвих принципів та позицій, у можливості змінити наше уявлення про себе і
партнера, еволюції міжособистісних стосунків і, як результат, особистісного зростання індивідів.
Як зазначалося раніше, конструктивність взаємодії менеджера у ситуації конфлікту визначає його
поведінка. Впродовж конфліктного протистояння можуть застосовуватися різні стратегії поведінки,
серед яких найбільш конструктивною визнається стратегія співробітництва, що характеризується
повагою до опонента, прагненням вирішити конфлікт, враховуючи інтереси іншої сторони,
орієнтацією на збереження стосунків.
Американський дослідник Д. Дж. Кенері вважає, що для успішного вирішення конфлікту
необхідно застосовувати інтегративну стратегію. На основі інтегративної стратегії, що включає
методи співробітництва і компромісу, реалізується прийнятна і ефективна поведінка у ситуації
конфлікту [11]. Так менеджеру варто починати обговорення проблеми з визнання точки зору,
аргументів іншої сторони (прийнятна поведінка в конфлікті), а потім, намагаючись контролювати
ситуацію, пояснювати та відстоювати власну позицію (ефективна поведінка в конфлікті). Результати
дослідження показали, що в такій послідовності взаємодія розглядається іншою стороною як спільне
вирішення проблеми, а не боротьба інтересів, і є конструктивною за своєю суттю.
На думку С. М. Ємельянова, конструктивному вирішенню конфлікту сприяє використання
технологій ефективного спілкування та раціональної поведінки сторін. Технологія ефективного
спілкування передбачає такі способи, прийоми та засоби спілкування, завдяки яким досягається
взаєморозуміння та взаємна емпатія партнерів по спілкуванню. Відповідно до структури спілкування
кожен з її трьох аспектів забезпечує певну мету: комунікативний – обмін інформацією, інтерактивний
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– активний взаємовплив, перцептивний – взаємну емпатію, співчуття, співпереживання. Технологія
раціональної поведінки включає способи психологічної корекції на основі самоконтролю емоцій [12].
Під конструктивною взаємодією менеджера у ситуації конфлікту ми будемо розуміти взаємодію,
що ґрунтується на компетентній з конфліктологічної точки зору поведінці менеджера, в результаті
якої відбувається конструктивний вплив на партнера. Компетентна поведінка у ситуації конфлікту
передбачає адекватне сприйняття ситуації, обізнаність у застосуванні стратегій співробітництва і
компромісу, володіння необхідними уміннями, досвід конструктивного вирішення конфліктів. У
структурі конструктивної взаємодії менеджера, основаної на компетентній поведінці в ситуації
конфлікту, ми виділяємо наступні компоненти: самоконтроль, активну рефлексію та продуктивну
комунікацію.
Здатність до самоконтролю під час взаємодії в умовах конфлікту надзвичайно важлива, оскільки
негативні емоції впливають на адекватність сприйняття й оцінки ситуації, поведінки та намірів як
своїх, так і партнера. Самоконтроль передбачає володіння уміннями контролювати емоційну сферу,
висловлювати свої емоції конструктивно, впливати на емоційний стан партнера, дотримуватись
етичних норм і правил поведінки.
Рефлексія є необхідним компонентом конструктивної взаємодії, оскільки це спосіб самопізнання,
пізнання та розуміння партнера. Від ступеня порозуміння між собою сторін конфлікту залежить
знаходження правильного рішення і продовження взаємостосунків. Постійна активна рефлексія дає
можливість змінювати тактику поведінки та впливати на опонента.
Продуктивна комунікація, що відбувається на засадах рівноправного діалогу з аргументацією
позицій та інтересів обох сторін, передбачає відкритий обмін інформацією стосовно мети та засобів її
досягнення, дозволяє виявити інтереси та позиції сторін, розглянути їх у співвідношенні, спільно
знайти взаємовигідне вирішення проблеми, поновити стосунки. Продуктивність комунікації залежить
від мотивації учасників конфлікту, їх активності та наявності відповідних комунікативних умінь.
Головною метою конструктивної взаємодії менеджера в ситуації конфлікту є забезпечення ним
конструктивного впливу на партнера для досягнення домовленості і вирішення проблеми.
Конструктивний вплив, на думку Є. В. Сидоренка, повинен відповідати трьом критеріям: 1) не бути
руйнівним для особистостей і їх стосунків; 2) бути психологічно коректним; 3) задовольняти потреби
обох сторін. Психологічний вплив є коректним якщо він відбувається з урахуванням психологічних
особливостей партнера й існуючої ситуації та використанням правильних психологічних прийомів
впливу. Серед різноманітних видів психологічного впливу найбільш конструктивним є переконання.
Переконання вважається конструктивним якщо відповідає наступним умовам: а) ініціатор впливу
повинен чітко усвідомлювати свою мету і висловлювати її відверто; б) необхідно отримати згоду
партнера вислухати ваші аргументи. Серед ефективних тактик аргументації виділяють: пред’явлення
аргументів, розгортання аргументації, метод позитивних відповідей [13].
Варто додати, що конструктивній взаємодії у ситуації конфлікту сприяють певні особистісні
характеристики менеджера, такі як емпатія та толерантність. Емпатія означає здатність розуміти
емоційний стан іншої людини, співпереживати їй, уміння поставити себе на її місце. Толерантність
виражається у повазі до партнера по взаємодії, визнанні його права на власну думку. Толерантність та
емпатія сприяють кращому взаєморозумінню в процесі вирішення конфлікту, є запорукою
збереження стосунків.
Таким чином, конструктивна взаємодія менеджера в ситуації конфлікту є реалізацією
компетентної поведінки, що передбачає здатність до самоконтролю, активної рефлексії й
продуктивної комунікації, і забезпечує конструктивний вплив на партнера.
Подальше дослідження конструктивної взаємодії менеджера в ситуації конфлікту необхідно
спрямувати на виокремлення конкретних вмінь, необхідних менеджеру для її реалізації, розробку
технології їх формування, визначення ефективних педагогічних форм, методів та умов навчання та
виховання майбутніх менеджерів, що забезпечать оволодіння цими вміннями та розвиток
особистісних якостей, які дозволять конструктивно взаємодіяти у ситуації конфлікту і будуть сприяти
не тільки вирішенню конфлікту, а і гармонізації стосунків та особистісному зростанню індивідів.
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Гагина Н. В. Конструктивное взаимодействие менеджера в ситуации конфликта.
Статья посвящена изучению содержания конструктивного взаимодействия менеджера в ситуации
конфликта. С этой целью раскрывается значение конструктивности, уточняется понятие
конструктивного взаимодействия. В статье определяются особенности конструктивного
взаимодействия в ситуации конфликта, его функции и структурные компоненты. Конструктивное
взаимодействие менеджера в ситуации конфликта рассматривается как компетентное поведение,
в процессе которого оказывается конструктивное влияние на партнера.
Hahina N. V. Constructive Interaction of a Manager in a Situation of Conflict.
The article deals with the contents of constructive interaction of a manager in a situation of conflict. For this
purpose the meaning of constructiveness is revealed, the notion of constructive interaction is elaborated.
Distinctive features of constructive interaction in a situation of conflict, its functions and structural
components are specified in the article. Constructive interaction of a manager in a situation of conflict is
considered as competent behaviour which has a constructive influence on the partner.
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ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
ЯК НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА ПРОБЛЕМА
У статті представлено головні наукові підходи до проблеми розробки теорії і практики виховного
процесу у військових інститутах та інших військових навчальних закладах. Визначено рівні
методологічного аналізу виховного процесу у вищих військових навчальних закладах.
Демократизація суспільства, модернізація вищої освіти в Україні актуалізують проблеми
виховання фахівців та потребують зміни підходів до організації виховного процесу у вищих
навчальних закладах, зокрема військових інститутах.
У національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, Концепції військової освіти в
України звертається увага на підвищення вимог щодо вихованості офіцерів та спрямованості
виховного процесу у вищому військовому закладі на індивідуальний розвиток курсантів формування
громадської позиції і моральної відповідальності майбутнього військового фахівця, його готовності
до проведення виховної роботи серед військовослужбовців строкової служби. Інструкції Міністерства
освіти й Міністерства оборони України "Про організацію освітньої діяльності у вищих військових
навчальних закладах Збройних Сил України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних
закладів України" (2005 р.) зазначають, що виховна робота у вищому військовому навчальному
закладі "є невід’ємною частиною навчально-виховного процесу і включає в себе організаційні,
морально-психологічні, педагогічні, інформаційні, культурно-просвітницькі та військово-соціальні
заходи", спрямовані на формування у курсантів необхідних для професійної діяльності моральнопсихологічних якостей [1].
Метою цієї статті, що є складовою нашого дослідження, є визначення головних методологічних
основ та наукових підходів до проблеми організації виховного процесу у вищому військовому
навчальному закладі.
Аналіз наукових джерел дозволив нам встановити основні напрями у дослідженнях організації
виховного процесу у вищих військових навчальних закладах. Так, Д. В. Коваленко розглядає
проблему етико-правового виховання в межах вивчення етико-правової підготовки майбутніх
офіцерів в умовах вищого військового навчального закладу. Етнопедагогічним аспектам виховання
майбутніх офіцерів присвячене дослідження О. М. Гомонюк. Дисертаційне дослідження А. С. Троця
розкриває можливості самовиховання у структурі самовдосконалення майбутнього офіцера [2].
Специфіку особистісно орієнтованого виховання майбутніх офіцерів представляє у своєму
дисертаційному дослідженні В. І. Абрамов. Особлива увага приділена нами дисертаційній роботі
Є. Ю. Литвиновського, присвяченій формуванню вмінь майбутніх офіцерів проектувати виховний
процес під час майбутньої професійної діяльності. Автор цілком справедливо стверджує, що одним з
факторів професійної підготовки майбутніх офіцерів до виховної діяльності в Збройних Силах
України є їх власний сформований рівень вихованості.
Сучасна педагогічна наука дає можливість виділити такі напрямки досліджень професійної
підготовки майбутнього військового фахівця та його виховання: загальні питання організації
навчально-виховного процесу у ВВНЗ (А. В. Барабанщиков) [3]; система професійного становлення
майбутніх офіцерів під впливом виховання у ВВНЗ (М. І. Долинський) [4]; професійна підготовка
майбутніх офіцерів до виховної діяльності в Збройних Силах та психолого-педагогічний супровід
професійної підготовки майбутніх офіцерів (А. В. Барабанщиков, Н. Ф. Феденко, Н. В. Щукіна) [5] та
ін.
Автори присвячують свої роботи загальнопедагогічним аспектам взаємодії з соціумом у процесі
виховної роботи (М. Й. Варій), основним напрямкам і компонентам системи виховання
військовослужбовців строкової служби (М. Ф. Ільїн, А. І. Капустін, В. В. Ягупов та ін.) [6],
особливостям, змісту і методів індивідуальної виховної роботи (І. Д. Афонін, Я. В. Подоляк,
М. Ф. Феденко, С. М. Фільков та ін.) [7; 8], окремим питанням виховної роботи, що стосуються
дисциплінованості, самостійності, відповідальності у контексті військово-професійної та інженернотехнічної підготовки фахівців (В. І. Вдовюк, О. М. Герасимов, В. М. Маслов та ін.) [9]; специфіці
виховного процесу у ВВНЗ, аналізу змісту й форм виховання майбутніх військових фахівців
(В. М. Дзюба) [10].
На основі вивчення наукових праць нами визначені методологічні засади дослідження. Ми
розглядаємо проблему організації виховного процесу у військовому інституті на двох головних
рівнях, які, по суті, відповідають рівням наукового апарату військової педагогіки.
© Корнійчук Ю. Г., 2009
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Перший рівень методології нашого дослідження ми окреслюємо як науково-змістовий. На цьому
рівні досліджуються закономірності й принципи військово-педагогічного процесу загалом і процесу
виховання у військових закладах освіти – зокрема. Ці закономірності й принципи виявлені й
обґрунтовані військовою психолого-педагогічною наукою в результаті тривалих наукових пошуків і
відображують значущі взаємозв’язки всередині військово-педагогічного процесу. До них належать:
а) взаємозумовленість внутрішніх прагнень особистості майбутнього військового спеціаліста і
зовнішніх виховних впливів на нього; б) цілісність розвитку особистості військового у результаті
педагогічної виховної взаємодії суб’єктів педагогічного процесу; в) формування особистості
майбутнього військового фахівця та його виховання в активній військово-професійній діяльності під
час навчання у вищих військових навчальних закладах; г) залежність виховного процесу від завдань,
поставлених перед військовим інститутом та його профілем професійної підготовки; д) відповідність
виховного впливу на особистість майбутнього фахівця й на колектив рівню їх військово-професійної
й соціальної зрілості; е) посилення українського національного компоненту в умовах ідейнополітичного тиску.
Другий з визначених нами рівнів методологічного аналізу проблеми виховання у військовому
інституті – методичний. Його зміст складають знання про методи наукового аналізу досліджуваної
проблеми. До них належать загальнофілософські методи дослідження, засновані на діалектиці
процесу виховання, а також конкретно-наукові: спостереження, аналізу результатів діяльності,
опитування, експерименту, контент-аналізу, методу експертних оцінок, біографічного методу, методу
моделювання тощо. На цьому рівні досліджується досвід вищих навчальних закладів військової
освіти щодо організації виховного процесу та методичних здобутків вищих військових навчальних
закладів.
З 2007 року в Житомирському військовому інституті Національного авіаційного університету
проводиться експериментальна робота щодо формування готовності майбутніх офіцерів до
організації виховної діяльності з військовослужбовцями строкової служби. Дослідження спрямоване
на розв’язання наступних протиріч:
– невідповідність сучасним вимогам рівня готовності офіцерів до організації виховної діяльності з
військовослужбовцями строкової служби (соціально-педагогічні);
– протиріччя між високими вимогами щодо практичної готовності майбутніх офіцерів до
професійної діяльності та внутрішніми мотивами розвитку особистості курсантів, їх потребами та
установками, віковими та індивідуальними особливостями (психолого-педагогічні);
– невідповідність між окремими складовими професійної підготовки майбутніх офіцерів у ВВНЗ,
між змістом підготовки та методичним забезпеченням процесу реалізації цього змісту (професійнопедагогічні).
Головними напрямами роботи у військовому інституті, які визначаються необхідністю
формування майбутнього військового фахівця як громадянина, патріота, гуманіста, професіонала є:
1.
Виховання громадянина-патріота: виховання у курсантів (слухачів, студентів) глибокого
почуття любові до України, її народу; виховання особистої відповідальності за оборону і безпеку
України. Сутність поняття громадянина-патріота розглядається в роботі В. М. Дзюби, в якій
представлено розгорнутий аналіз змісту, форм і методів військово-патріотичного виховання
майбутніх військових фахівців під час їх навчання у вищому навчальному закладі [10]; схожа
проблема дослідження обрана також В. Я. Гожиковим – державно-патріотичне виховання
майбутнього офіцера, та М. Г. Мірошниченком (готовність майбутнього офіцера до патріотичного
виховання військовослужбовців) [11].
2. Виховання гуманіста: виховання у військовослужбовців високих моральних і бойових
якостей на історичних традиціях українського народу, свідомого ставлення до виконання службових
обов'язків, гордості за належність до Збройних Сил України, вірності традиціям і бойовому прапору;
організація та проведення заходів з виконання вимог законодавчих актів України щодо соціального і
правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей, працівників Збройних Сил України;
виховання в курсантів (слухачів, студентів) якостей, необхідних майбутньому офіцеру, здатному
грамотно навчати та виховувати підлеглих, зміцнювати військову дисципліну і організованість,
підтримувати постійну бойову готовність, уміло згуртовувати військові колективи, працювати в
умовах демократизації життя у військах (силах).
3.
Виховання військового професіонала: формування у майбутніх військових фахівців
бойових якостей, духовної та психологічної готовності із зброєю в руках захищати Українську
державу; формування в особового складу ВВНЗ поваги до Конституції України та інших законів
України, свідомого виконання вимог військової присяги і статутів Збройних Сил України, наказів та
директив Міністра оборони України і начальника Генерального штабу Збройних Сил України;
виховання в курсантів (слухачів, студентів) свідомого, творчого ставлення до навчання, високої
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культури поведінки; вивчення та задоволення духовних запитів військовослужбовців і членів їх
родин; організація дозвілля особового складу.
Розроблена нами модель виховного процесу у військовому інституті включає такі структурні
компоненти:
1. Когнітивний компонент – оволодіння знаннями, нормами і правилами поведінки майбутнього
офіцера.
2. Емоційно-вольовий компонент – формування почуттєвої сфери майбутнього офіцера (його
стійких емоційних відносин до явищ оточуючої дійсності), насамперед, почуття громадянськості,
патріотизму, відповідальності тощо.
3. Спонукально-мотиваційний компонент – формування переконань (інтелектуальноемоційного ставлення майбутнього офіцера до будь-якого знання як до істинного чи неістинного). До
переконань майбутнього офіцера, передусім, належать переконання у перспективності майбутньої
професійної діяльності, її значущості для загального блага української держави; переконання у
власних можливостях фахово здійснювати свою військово-професійну діяльність тощо.
4. Практично-діяльнісний компонент – формування умінь і звичок поведінки майбутнього
офіцера, які детермінуються, з одного боку, нормативно-правовими документами української
держави стосовно Збройних сил, з іншого – результатами виховної діяльності під час навчання у
ВВНЗ.
Визначивши головні науково-теоретичні площини розгляду проблеми виховання майбутніх
офіцерів у військовому інституті (соціальну, психологічну та педагогічну) та узагальнюючи наукові
розробки в галузі виховання майбутніх фахівців військового профілю, ми виділяємо такі головні
наукові підходи щодо виховання майбутніх військових спеціалістів у військовому інституті:
системний, синергетичний, особистісно орієнтований, діяльнісний;
Серед наукових підходів, призначених для ґрунтовного аналізу проблеми виховання у
військовому інституті, особливе місце належить системному та синергетичному підходам.
Синергетика як галузь наукового знання в педагогіці представлена науковим доробком
А. В. Євдотюк, В. П. Беспалька, В. Й. Бочелюк, В. О. Гальперіна, Г. К. Селевко та ін. [12; 13].
Згідно з цим підходом, процес виховання у вищих військових навчальних закладах є складною
динамічною системою. Будь-яка система не може існувати поза певним середовищем і може бути
зрозумілою лише у взаємодії з ним. Відповідно до принципу ієрархічності процес виховання є лише
одним з компонентів соціального середовища. Тому системний підхід до аналізу виховного процесу
обов'язково передбачає вивчення взаємодії процесу виховання як системи з середовищем. У свою
чергу, кожна виховна ситуація, як елемент виховного процесу, сама є системою. Водночас, будучи
системним утворенням, вона виконує роль елемента ширших систем (морального виховання та ін.).
Діяльнісний підхід обрано нами як один з базових для проблеми нашого дослідження виходячи з
того, що діяльність загалом складає основу життєдіяльності особистості. Специфічним видом
людської діяльності є військова діяльність, з одного боку, та виховна діяльність у військовому
навчальному закладі – з іншого. Отже, виховна діяльність може бути визначена нами в межах
проблеми нашого дослідження як вид цілеспрямованої діяльності колективу вищих військових
навчальних закладів щодо реалізації програми виховання у межах військово-професійної підготовки
майбутнього військового фахівця.
Процес виховання у військових інститутах залежить від соціального замовлення щодо випускника
військового навчального закладу і в цьому замовленні закладені вимоги до його рівня
професіоналізму й особистісних характеристик. Видатний український учений О. В. Сухомлинська
стверджує, що "виховний процес тісно пов'язаний із станом суспільства, він спирається на реальність,
рівень освіченості, умови, в яких живуть суспільство й конкретна дитина".
Згідно з висновками вивчення наукової літератури, ми визначаємо процес виховання у ВВНЗ як
цілеспрямований, організований систематичний процес взаємодії виховного середовища військового
навчального закладу та майбутнього військового фахівця з метою формування особистості загалом
або окремих її якостей відповідно до вимог суспільства.
Виходячи з окреслених нами вище наукових підходів, головні характеристики процесу виховання
у військових навчальних закладах можна представити таким чином:
1. Процес виховання майбутніх офіцерів є тривалим, більш того – безперервним процесом,
якщо брати до уваги, що він розпочинається у сім’ї, продовжується у школі, здійснюється у вищому
військовому навчальному закладі, але не припиняється після закінчення навчального закладу, якщо
переходить у самовиховання та виховання як загальносуспільний процес. У цей час на виховання
офіцера вже впливають колектив військового підрозділу, політичні й громадські організації, реальна
соціокультурна ситуація в регіоні й країні тощо.
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2. Процес виховання майбутніх офіцерів у військових закладах освіти є комплексним. Це
означає, що цілі, завдання, зміст, форми і методи виховного процесу повинні підпорядковуватися ідеї
цілісності формування особистості, тобто педагогічний вплив повинен мати комплексний характер.
3. Процесові виховання майбутніх офіцерів притаманна самокерованість. Протікання
виховного процесу здійснюється в двох напрямках: від вихователя до вихованця (прямий зв'язок),
результатом чого є послідовність взаємопов'язаних виховних ситуацій; від вихованця до вихователя
(зворотний зв'язок), який дозволяє будувати кожну виховну ситуацію з урахуванням результативності
попередньої. Чим більше у розпорядженні вихователя зворотної інформації, тим доцільнішим стає
виховний вплив.
4. У процесі виховання у ВВНЗ реалізуються всі головні види виховання (громадянське,
патріотичне, моральне, естетичне, розумове, фізичне тощо), але воно має свою специфіку, пов’язану
зі спрямованістю професійної підготовки майбутніх офіцерів. Так, одне з чільних місць у системі
виховання у військовому інституті займає громадянське та патріотичне виховання. Ми окреслюємо
громадянське виховання майбутнього офіцера як процес формування громадянськості як інтегрованої
якості його особистості, що дає майбутньому офіцерові можливість відчувати себе морально,
соціально і професійно дієздатним. Головною метою громадського виховання майбутніх офіцерів є
формування у них високих моральних ідеалів, почуття любові до Вітчизни й прагнення служити її
захисту й забезпечення обороноздатності. Спрямованість виховного процесу у вищому військовому
закладі визначається нами як розвиток патріотизму майбутнього офіцера, його національної
самосвідомості, політичної культури, моральності, культури поведінки. Патріотизм майбутнього
військового фахівця визначає його готовність до самопожертви заради служіння Батьківщині.
В умовах модернізації військової галузі, не зважаючи на зростання гострої потреби досліджень,
що сприяли б демократизації, гуманізації та гуманітаризації єдиного цілісного процесу виховання
військових фахівців, наповненню його сучасним змістом, піднесенню суб'єктності в його здійсненні,
наукових пошуків означеної проблематики явно недостатньо, цілісних досліджень, присвячених
аналізу процесу виховання у військовому інституті як системного й комплексного явища, поки
недостатньо.
Таким чином, процес виховання у ВВНЗ є складною динамічною системою, вивчення якої може
здійснюватися на кількох методологічних рівнях за кількома науковими підходами: системним,
особистісно орієнтованим, діяльнісним, соціально-педагогічним.
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Корнейчук Ю. Г. Воспитательный процесс в высшем военном учебном заведении
как научно-теоретическая проблема.
В статье представлены главные научные подходы к проблеме разработки теории и практики
воспитательного процесса в военных институтах и других военных учебных заведениях. Определены
уровни методологического анализа проблемы воспитания в ВВУЗах.
Korneichuk Yu. H. The Process of Upbringing in Higher Military Educational Establishments
as a Scientific-Theoretical Problem.
The main scientific approaches to the theory and practice of the upbringing process in military institutes and
other military educational establishments are given in the article. Levels of methodological analyses of
upbringing in military high schools are defined.
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КОМПОНЕНТИ СТРУКТУРИ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАГІСТРА ЕКОНОМІКИ
Педагогічна компетентність, на думку автора, займає провідне місце в ієрархії якостей магістра
економіки. Автор стверджує, що магістр економіки як викладач має досконало знати свою справу,
застосовувати найбільш ефективні прийоми і методи викладання економіки.
Якість освіти – соціальна, психолого-педагогічна категорія, яка визначає рівень соціальної
захищеності фахівця за рахунок уміння швидко змінюватися. Це стосується не лише викладачаекономіста, а й будь-якого фахівця в умовах динамічних соціально-економічних змін в Україні і світі
на початку ХХІ століття. Оскільки професійна діяльність економіста все більше перетворюється в
соціально-економічну, тому особистісні якості і педагогічні здібності мають зайняти гідне місце у
його професійній підготовці. Виникла потреба вивчення й опису якостей, які забезпечать успішне
виконання завдань гуманітарної діяльності. Такі важливі професійні якості є компонентами
педагогічної компетентності економіста.
Аналіз публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми, показав, що дослідження структури
педагогічної компетентності магістрів економіки можуть базуватися на теоретико-методологічних
працях С. У. Гончаренка, І. А. Зязюна, В. Г. Кременя та ін.; працях з дидактики професійної освіти
Р. С. Гуревича, О. А. Дубасенюк, Н. Г. Ничкало, П. Юцявічєнє та ін.
Окремі вчені вивчали питання педагогічної підготовки фахівців у економічних університетах
(Н. Ю. Бутенко, Л. М. Грущенко, В. А. Козаков, Т. Б. Поясок, В. Ю. Стрельніков та ін.), проблеми
виховання студентів економічного профілю (Л. І. Бурдейна, О. В. Михайлов та ін.).
Однак, аналіз сучасних наукових праць показав, що поза увагою дослідників залишються питання
удосконалення педагогічної компетентності магістрів економіки взагалі і виявлення компонентів її
структури зокрема.
Зважаючи на це, метою даної статті став теоретичний аналіз основних компонентів структури
педагогічної компетентності майбутніх магістрів економіки в контексті компетентнісного підходу.
Завданнями дослідження стали: по-перше, виділити професійні функції магістра економіки,
виконання яких вимагає наявності педагогічної компетентності; по-друге, на основі аналізу
досліджень у руслі компетентнісного підходу виявити основні компоненти у структурі педагогічної
компетентності.
Спочатку відзначимо, що педагогічну компетентність магістра економіки розглядаємо як
інтегровану якість особистості, яка виявляється: у сукупності психолого-педагогічних і спеціальних
(економічних) знань; вмінні навчати і виховувати себе й інших, активно впливати на процес розвитку
і саморозвитку соціально-ціннісних характеристик особистості; володінні якостями, що дають змогу
виконувати соціально-ціннісні функції в колективі, попереджувати і ліквідовувати негативні прояви
поведінки тощо.
Розпочнемо виклад суті й результатів нашого теоретичного дослідження з першого його
завдання – виділення, на основі аналізу існуючих досліджень у руслі компетентнісного підходу,
функцій магістра економіки, які вимагають від нього наявності досліджуваного явища високого рівня.
Ці функції, на наш погляд, найбільш повно відображають зміст педагогічної компетентності:
1) інформаційно-комунікативна – пов’язана зі створенням необхідного інформаційного потоку у
процесі взаємин, обумовлює розвиток соціально значимих зв’язків у колективі, включає вміння чітко
і ясно викладати думки, підтримувати бесіду, передавати раціональну і емоційну інформацію;
2) аналітико-конструктивна – забезпечує оволодіння знаннями, необхідними для виконання даного
виду діяльності, здатність оцінювати обстановку, приймати рішення, аналізувати працю і її
результати, здатність планувати працю і її результати, складає основу системності всіх заходів;
3) регулююча діяльність – передбачає організацію виконання управлінських рішень, забезпечує
корекцію праці, полягає у створенні педагогічних умов, які стимулюють до продуктивного виконання
обов’язків і соціально-ціннісних функцій у колективі;
4) розвиваюча – полягає в активному впливі на процес розвитку і саморозвитку у вихованців чи
працівників трудових колективів соціально-ціннісних характеристик, а також продуктивну реалізацію
у трудовій діяльності їх творчого потенціалу;
5) виховна – полягає у прогнозуванні, попередженні і ліквідації небажаних проявів поведінки,
педагогічному попередженні відхилень у поведінці, подоланні і ліквідації негативних якостей і рис
працівника в інтересах розвитку у працівника соціально-ціннісних утворень.
© Лебедик Л. В., 2009
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Система функцій дала змогу із багатоманітних знань про педагогічні структури, які є в науці,
виділити ті, які є найбільш необхідні даному фаху.
Щодо другого завдання дослідження з виявлення основних компонентів у структурі педагогічної
компетентності фахівця зазначимо, що розглядаємо її в єдності трьох компонентів: діяльнісного,
когнітивного і особистісного.
Цілісне уявлення про педагогічну компетентність магістра економіки дає її структура, виділена на
основі наукового аналізу і уточнення за допомогою проведеної нами діагностики, яка подана на
рисунку 1.
Організаторські вміння
Комунікативні вміння
Діяльнісний
компонент

Дидактичні вміння
Проектувальні (у т.ч.
діагностичні і прогностичні)

Педагогічна
компетентність

Когнітивний
компонент

Знання професійної педагогіки
Спеціальні знання економіки
Якості у ставленні до праці

Особистісний
компонент

Якості, які характеризують
стиль поведінки і діяльності
Якості інтелекту і креативності

Рис. 1. Структура педагогічної компетентності магістра економіки.
Становлення кожного компонента пов’язане з формуванням його характеристик і властивостей як
частини цілісної системи. Розвиток діяльнісного компонента сприяє реалізації інформаційнокомунікативної, регулюючої діяльність, розвиваючої і виховної функцій; розвиток когнітивного
компонента спрямований на реалізацію аналітико-конструктивної і виховної функцій; розвиток
особистісного компонента сприяє реалізації практично всіх функцій педагогічної компетентності.
Діяльнісний компонент складає система педагогічних умінь, інтегровані в декілька груп:
організаторські – вміння розподіляти завдання, мотивувати свою діяльність і інших,
інструктувати студентів, координувати їх діяльність, співпрацювати в навчальному процесі,
здійснювати рефлексію;
комунікативні – вміння встановлювати правильні взаємини зі студентами, їх батьками,
своїми колегами, що проявляються в доброзичливості, привітності, повазі; вміння заохочувати
полеміку, різноманітність суджень, виховувати у студентів культуру полемічного спілкування,
аргументовано відстоювати в дискусіях високі духовні цінності, володіти ораторським
мистецтвом у бесідах, дискусіях з студентами; володіння прийомами, що сприяють взаємодії,
спілкуванню з ними – мобілізуючий вплив, демократичний стиль спілкування, гумор, уміння
слухати студента, здійснювати емоційно-вольовий вплив на нього; до цієї групи відносимо мовні
(вміння правильної артикуляції, дикції, багатство усної мови), експресивні (вміння через міміку,
жест, тон спілкування та інше висловлювати емоції, стани, ставлення, володіти педагогічною
технікою);
дидактичні – вміння перетворювати наукову інформацію у навчальний матеріал,
пробуджувати інтерес до економічних дисциплін, розвивати творчу активність студентів у
процесі навчання; до цієї групи відносимо пізнавальні – уміння засвоювати та поповнювати
знання, зокрема вивчати особистості окремих студентів і студентського колективу, вивчати
чинники, що впливають на хід навчального процесу;
проектувальні – вміння моделювати педагогічний процес, відбирати і переробляти зміст
навчального та додаткового матеріалу; передбачати можливу реакцію студентів на педагогічний
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вплив; педагогічно обґрунтовувати засоби, форми і методи формування економічної свідомості
студентів відповідно до їхніх індивідуальних особливостей;
Організаторські вміння передбачають наявність у студента мотивів, цілей, потреб у навчанні,
удосконаленні, самовихованні, саморозвитку, ціннісних установок актуалізації у професіональній
діяльності, інтересу до професіональної і педагогічної діяльності, що стимулює творчий прояв
особистості в оволодінні ефективними способами організації професіональної і педагогічної
діяльності і взаємодії.
Згідно із законом Йєркса-Додсона, ефективність діяльності залежить від сили і стійкості
мотивації. Тобто, чим сильнішою є мотивація до дії, тим вищі результати діяльності. Але пряма
залежність зберігається лише до певного моменту – якщо з досягненням запланованих результатів
мотивація продовжує зростати, то ефективність діяльності починає знижуватися [4].
Структура мотивації детально висвітлена науковцями. Більшість авторів виділяють п’ять рівнів
розвитку мотивації: початковий, низький, середній, високий і дуже високий. В основу такої градації
лягло: 1) методологічне положення, що розвиток можна уявити як ряд різних ступенів розвитку,
пов’язаних між собою таким чином, що одна є запереченням існування іншої [5: 296]; 2) структурнофункціональний принцип, згідно якого під час переходу з одного рівня мотивації до іншого
змінюється її структура, її функції в процесі засвоєння знань і розвитку тих, хто вчиться. Виділяються
дві групи засобів, які є: а) джерелом розвитку мотивації; б) умовою розвитку мотивації. Більшість
дослідників вказують, що підвищення рівня мотивації веде за собою покращення якості знань, і, як
наслідок, швидше формується прагнення до самостійного пошукового засвоєння знань, умінь і
навичок [1; 3; 7; 8].
Мотиви досягнення розглядаються як детермінанти активності особистості в процесі спільної
професіональної і педагогічної діяльності. Однак провідним мотивом спільної професіональної
діяльності вважаємо мотив афіліації, адже його мета – взаємний і довірливий зв’язок, підтримка і
симпатії партнерів у спілкуванні. Мета мотиву афіліації в тому, щоб радіти іншим людям, жити
спільно з ними, співробітничати і спілкуватися з ними (Генрі А. Мюррей). Люди з високим мотивом
афіліації виявляють більшу активність у професійному спілкуванні (Р. Лансінг, У. Кейнс). Афіліація –
певний клас соціальних взаємодій, що мають повсякденний і в той же час фундаментальний характер
[6].
До організаторських вмінь, які складають діяльнісний компонент у структурі педагогічної
компетентності магістра економіки, відносимо і здатність до рефлексії, яка визначає рівень розвитку
самооцінки, розуміння власної значимості в колективі, відповідальності за результати своєї
діяльності, пізнання себе і самореалізації у спілкуванні. Здатність до рефлексії проявляється в умінні
свідомо контролювати результати своєї професіональної діяльності і рівень власного розвитку, своїх
досягнень.
Діяльнісний компонент виявляється також у комунікативних уміннях – встановлювати
міжособистісні зв’язки, узгоджувати свої дії з діями колег, вибирати оптимальний стиль спілкування
в різних ситуаціях, оволодівати засобами вербального і невербального спілкування.
Комунікативні здібності виявляються у співробітництві та колективній професіональній і
педагогічній діяльності. Серед них: здатність розуміти взаємини людей, адекватно сприймати
ситуацію спілкування, використовувати досвід інших; здатність розуміти партнерів у спілкуванні, їх
мотиви і цілі; здатність співпрацювати; здатність знати і розуміти самого себе, свої власні мотиви і
можливості у сфері професіональної і педагогічної діяльності й спілкування, здатність відстояти свою
точку зору; здатність прогнозувати міжособистісні події, знати основні прийоми спілкування;
здатність уникати конфліктів у спілкуванні.
Ми вважаємо, що професіональна і педагогічна діяльність магістра економіки передбачає ще й
такі комунікативні вміння, як: проводити ділові зустрічі, переговори, бесіди; проводити ділові наради;
володіти діловим етикетом і культурою мови (ділова риторика, грамотність мови); слухати;
консультувати, обговорювати бізнес-плани, програми; брати участь у створенні спільних проектів;
виступати зі звітами, доповідями на виробничих нарадах, наукових конференціях, корпоративному
навчанні тощо.
Дидактичні (або методичні) вміння у діяльнісному компонеті структури педагогічної
компетнтності складають уміння: виховувати відповідальне ставлення до людини і суспільства,
ставити у центрі уваги людину, утверджувати її як найвищу соціальну цінність; формувати основні
світоглядні та економічні поняття, систему економічних знань; виявляти джерела сучасної цивілізації
– ринкової економіки, демократичних порядків, прав і свобод особистості, віротерпимості;
роз’яснювати пріоритет загальнолюдських цінностей над класовими і груповими; вчити студентів
працювати з економічними документами; обговорювати альтернативні оцінки, можливі варіанти
економічного процесу, різні погляди на його хід; дозувати навчальну інформацію за обсягом (факти,
теорії), часом, ступенем складності та визначати педагогічну доцільність її введення до навчального
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заняття (лекції, семінару) відповідно до змісту навчального матеріалу; застосовувати різні форми та
прийоми перевірки й оцінювання знань студентів на всіх етапах заняття; аналізувати відповіді
студентів: глибина, повнота, логіка, мовна культура; розробляти необхідне навчально-методичне
забезпечення занять: структурно-логічні схеми, наочні посібники, схеми, піктограми тощо;
розробляти альтернативні навчальні програми, створювати власну методичну систему вивчення
економічних дисциплін; вести науково-методичну роботу; здійснювати міжкурсові, міжпредметні
зв’язки.
Проектувальні вміння у діяльнісному компонеті структури педагогічної компетнтності
доповнюють діагностичні і прогностичні вміння магістра економіки як викладача: 1) оцінювати
реальний стан навченості студентів; 2) здійснювати до них індивідуальний та диференційований
підхід; 3) накреслювати перспективу їх подальшого руху; 4) педагогічно точно визначати і
формулювати завдання формування громадянської та національної свідомості студентів, враховуючи
при цьому рівень їх духовного розвитку, вікові та індивідуальні особливості; 5) проектувати систему
знань, світогляду студентів; 6) передбачати можливі труднощі процесу формування економічної
свідомості студентів, визначати способи їх ліквідації; прогнозувати результати цього процесу.
До вмінь магістра економіки як діагноста і вихователя відносимо вміння: 1) оцінити стан
вихованості студентів; 2) проектувати виховну роботу на основі індивідуального та
диференційованого підходів; 3) проникати у внутрішній світ особистості студента.
Крім названих вмінь виділимо ще інтегральні вміння: 1) бачити свою працю у цілому, а також
оцінювати її результативність та ефективність, знаходити "білі плями" в своїй компетентності;
2) дослідницькі вміння: формулювати у вигляді наукової проблеми гостро актуальні завдання
практики, проводити педагогічний експеримент, аналізувати його результати.
Когнітивний компонент є сукупністю науково-теоретичних знань про професіональну
діяльність взагалі і про роль педагогічної взаємодії в ній. Рівень розвитку когнітивного компонента
визначається повнотою, глибиною, системністю знань у сфері професіонально-педагогічного
спілкування.
Знання в широкому розумінні слова – продукт і результат процесу пізнання дійсності, адекватне її
відображення у вигляді уявлень, понять, суджень, теорій. Знання у вузькому розумінні слова –
понятійно-фактична складова навчального матеріалу, до якої належать конкретні взаємозв’язані
факти, закономірності, теоретичні узагальнення, терміни, а також знання про способи дії. Лише
теоретичних знань недостатньо викладачу економіки для успішного викладання навчального
предмета за сучасними вимогами, якщо у нього не сформовані стійкі уміння та навички діяльності. У
своєму дослідженні ми спираємось на визначення уміння як знання в дії (діяльнісний компонент),
застосування знань і навичок у конкретних умовах [2].
Когнітивний компонент педагогічної компетентності магістра економіки складають два блоки
знань: по-перше, знання професійної педагогіки, методичні знання і знання суміжних гуманітарних
дисциплін (філософії, психології, соціології, культурології тощо); по-друге, спеціальні знання
економіки і суміжних з нею дисциплін.
До першого блоку "Загальні педагогічні і методичні знання" магістра економіки як викладача
відносимо, окрім методологічних знань стосовно процесу навчання та виховання (філософських,
психологічних, соціологічних, культурологічних тощо), такі основні педагогічні знання: сучасного
стану педагогіки, передового педагогічного досвіду; мети і завдань педагогічної діяльності; володіння
видами діяльності викладача – навчальна, виховна, організаційна, консультаційна, самоосвітня та ін.;
особливостей учасників педагогічної діяльності, етапів її здійснення; технологій навчання; об’єкта та
способів навчальної діяльності (кого і як вчити); вимог до здійснення педагогічного самоаналізу;
завдань і способів педагогічного спілкування, прийомів взаємодії зі студентами; етапів і рівнів
спілкування; політики держави у галузі освіти; мети, завдань, змісту, засобів і прийомів навчання та
виховання студентів у процесі викладання навчального предмету; психологічних особливостей
розвитку студентів, психології засвоєння економічних понять, правил, формул тощо; технології
самоосвіти.
Цей блок складають такі методичні знання: типових навчальних програм курсів економічних
дисциплін та їх дидактичних компонентів; чинників та закономірностей вивчення економічних
дисциплін; мети, змісту навчання, його структури, передбачуваних результатів; сучасних
організаційних форм вивчення економічних дисциплін, їх типів, структури та особливостей
методики; шляхів формування системи економічних знань студентів, розвитку їх економічного
мислення, економічної культури та громадянської свідомості й самосвідомості; методів та прийомів
навчання економічним дисциплінам; формування економічних уявлень, закріплення, осмислення,
структурування економічного матеріалу (процесів, явищ, понять), перетворення знань студентів про
способи кричного пізнання в інструмент їх діяльності (проблемний, дослідницький, частковопошуковий методи), використання навчальних програм з економічних дисциплін для створення
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інформаційниї продуктів, організація роботи студентів з різними джерелами навчальної інформації:
письмовими (підручник, документ, періодика), наочністю (карти, схеми, малюнки, ТЗН); сучасних
наукових підходів; способів формування цілісної картини світу студентів; прийомів навчання
студентів використанню економічних знань у професіональному житті.
У другому блоці когнітивного компоненту в структурі педагогічної компетентності магістра як
викладача економіки – "Спеціальні знання економіки і суміжних дисциплін", який за змістом є
основним, виділяємо: основні напрями розвитку сучасної економічної науки, нові факти та теорії,
підходи до їх вивчення; соціально-економічну характеристику сучасної епохи; загальні принципи
економічної науки – системність, причинно-наслідковий підхід; дискусійні питання економічної
науки; принципи і методи економічного пізнання; методологічний, категорійний (понятійний) апарат
економічних дисциплін; категоріально-понятійний апарат суміжних дисциплін: філософії, етики,
естетики, логіки, соціології, політології, історії, правознавства тощо; шляхи інтеграції змісту
суміжних галузей знань як умови формування економічної свідомості; альтернативні підходи до
вивчення основних тенденцій соціально-економічного процесу; знання сучасних проблем
джерелознавства; принципи цивілізаційного підходу до пізнання економіки як основи економічної
свідомості.
Особистісний компонент визначає сформованість таких важливих для магістра економіки
якостей і властивостей, як креативність, ініціативність, націленість на співробітництво,
упевненість у собі, схильність до самоаналізу, здатність до імпровізації, передбачення, ініціативної,
критичної й інноваційної рефлексії і прогнозування результатів своєї діяльності й відношень, творчої
уяви, а також професіонально значимих якостей.
Педагогічну компетентність у особистісному компоненті визначають такі професіональні якості:
якості, пов’язані зі ставленням до праці (працелюбність, уважне ставлення до обов’язків, творчий
підхід у роботі); якості, які характеризують загальний стиль поведінки і діяльності
(дисциплінованість, самостійність, дотримання слова, авторитетність, енергійність); якості інтелекту і
креативності (гнучкість, передбачливість, широта розумового кругозору, дивергентне мислення
тощо).
Особистості важливо також: 1) виявляти свої педагогічні здібності; 2) керувати своїм емоційним і
функціональним станом; 3) оволодіти педагогічною майстерністю як еталоном праці викладача
(педагогічна майстерність характерна для високого рівня розвитку педагогічної компетентності
викладача, є працею на рівні кращих зразків, використання уже винайдених професійних розробок);
4) здійснювати творчий пошук (педагогічна творчість розглядається: а) у вузькому розумінні слова –
новаторство – пошук і знаходження принципово нових, раніш не відомих і не досліджених завдань,
засобів і способів праці; б) у широкому розумінні слова – "відкриття" викладачем відомих у науці та
досвіді поєднань методів, прийомів, умов їх застосування, бачення кількох варіантів вирішення однієї
проблеми, оновлення відомого у відповідності з новими вимогами – творчість у такому розумінні
притаманна кожному).
Такою є ідеальна структура педагогічної компетентності магістра економіки як викладача.
Відсутність або недостатня сформованість хоча б одного з цих компонентів здійснює суттєвий вплив
на рівень компетентності.
Дана модель структури педагогічної компетентності магістра економіки як викладача буде надалі
конкретизована нами в діагностичній програмі вивчення рівнів педагогічної компетентності.
Пропонована модель потребує практичної перевірки і у цілому вона дозволить, як і передбачається в
нашому дослідженні, визначити зміст педагогічної компетентності (що діагностувати) та шляхи її
оцінювання (як діагностувати). Така всебічна концептуальна модель структури педагогічної
компетентності магістра економіки дасть можливість зіставити вимоги до професії – педагогічні і
спеціальні знання й уміння; побачити об’єктивно необхідні для виконання професіональних функцій
знання та вміння.
Ми вважаємо, що запропонована нами система знань, умінь і особистісних якостей у структурі
педагогічної компетентності магістра економіки сприятиме більш об’єктивній експертній оцінці та
самооцінці педагогічної компетентності студентів, які залучені до експерименту, а також
цілеспрямованому впливові на формування цієї якості у майбутніх магістрів економіки. Таке
гіпотетичне уявлення про структуру педагогічної компетентності магістра економіки дозволить
цілеспрямовано впливати на зростання рівнів педагогічної компетентності студентів, об’єктивно
вимірювати зміни за допомогою методів математичної статистики.
Виявлення ефективних шляхів удосконалення педагогічної компетентності можливе через
порівняння еталонного рівня, що знаходить відображення в ідеальній моделі педагогічної
компетентності майбутніх магістрів економіки, з реальним станом професійної компетентності.
Висновком з даного дослідження може бути констатація того, що магістр економіки має
відповідати певним вимогам щодо його особистості і діяльності. Першою з цих вимог є педагогічна
81

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 46. Педагогічні науки

компетентність. Магістр економіки як викладач і менеджер має досконало знати свою справу,
застосовувати найефективніші прийоми і методи викладання економіки і управління людьми.
Педагогічна компетентність невипадково займає провідне місце в ієрархії якостей магістра
економіки: вона є своєрідною основою, на якій базуються інші якості фахівця. Протилежною якістю є
відсутність професіоналізму, некомпетентність: слабко підготовлений магістр економіки, як правило,
уникає організаторської і навчально-виховної роботи, не приділяє належної уваги навчанню
підлеглих. Уточнення найефективніших шляхів розвитку педагогічної компетентності магістра як
викладача економіки визначає перспективи подальших досліджень.
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Лебедик Л. В. Компоненты структуры педагогической компетентности магистра экономики.
Педагогическая компетентность, по мнению автора, занимает ключевое место в иерархии качеств
магистра экономики. Автор утверждает, что магистр экономики как преподаватель должен
досконально знать своё дело, применять наиболее эффективные приемы и методы преподавания
экономики.
Lebedyk L. V. The Components of the Structure of the Economics Master's Pedagogic Competence.
Pedagogical competence, according to the author, is high on the list in hierarchy of qualities of the master
of Economics. The author asserts that the master of Economics as the teacher should know thoroughly the
business, apply the most effective receptions and methods of teaching of Economics.
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ДМИТРО ЧИЖЕВСЬКИЙ – ДОСЛІДНИК НЕВІДОМОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ Я. А. КОМЕНСЬКОГО
Стаття присвячена дослідженню коменіологічних студій українського емігранта Д. Чижевського,
які вплинули на формування нових напрямків дослідження спадщини Я. А. Коменського. У статті
проаналізовано основні коменіологічні праці Д. Чижевського, розкрито педагогічні і філософські
погляди Я. А. Коменського згідно знахідок українського славіста, виявлено його внесок у розвиток
вітчизняної коменіани.
Постать і творчість відомого українського емігранта-славіста, філософа, літературознавця Дмитра
Чижевського (1894 – 1977) довго залишалися невідомими в науково-педагогічних колах вітчизняних
дослідників з ідеологічних міркувань. Через політичні обставини та ідеологічні перекручення
здобутки українських емігрантів у Чехословаччині були штучно вилучені з української науки та
культури, які оцінювалися як ворожі радянській Україні вияви "буржуазного націоналізму". Тільки
після проголошення незалежності України діяльність і наукова спадщина української еміграції в
Чехословаччині, зокрема й творчість Д. Чижевського, почали досить активно досліджуватися
українськими науковцями.
Серед дослідників в Україні, що вивчали діяльність та творчість українського емігранта слід
виділити І. Валявко [2], В. Лісового [5], В. Горського, О. Мишанича [6], в працях яких висвітлено
політичну й суспільну діяльність Д. Чижевського в еміграції, проаналізовано його наукову діяльність
в Чехословаччині і Німеччині, розкрито його внесок у розвиток української та західноєвропейської
філософської науки ХХ століття. Але, водночас, в них не приділено належної уваги коменіологічними
дослідженням Д. Чижевського, які базуються на його відкритті основного твору Я. А. Коменського
"Загальна порада про виправлення людських справ", що понад двох століть вважався втраченим.
Слід також відзначити, що коменіологічні праці українського емігранта ставали предметом
особливого дослідження закордонних науковців та зарубіжних українців, які були вільними від
догматичних політизованих нашарувань та змогли неупередженого оцінити його внесок у розвиток
європейської філософської думки. Серед них виділимо Й. Брамбору [1], Я. Паточку [11],
Б. Єржабкову [3], В. Кортгаазе [4], Й. М. Лохмана [10], які своїми дослідженнями вписали ім’я
Д. Чижевського в контекст світової філософії та педагогіки, й коменіани зокрема.
Тому метою статті є введення до наукового обігу коменіологічних досліджень Д. Чижевського, які
дають змогу переосмислити педагогічні й філософські погляди Я. А. Коменського, виявити і
проаналізувати його пансофічні плани, що стали значною частиною педагогічної концепції чеського
вченого. Разом з цим аналіз коменіологічних праць українського емігранта сприятиме розвитку нових
аспектів коменіологічних студій в Україні.
Політична і наукова діяльність Д. Чижевського на Україні, відсутність перспективи нормальної
наукової діяльності змусили його емігрувати спочатку до Чехословаччини, а згодом до Німеччини. З
1924 року він працює професором філософії в Українському високому педагогічному інституті імені
Драгоманова в Празі. Тут Д. Чижевський визначив для себе пріоритетний напрямок своїх наукових
зацікавлень, що базувалися на дослідженні історії філософії слов’янських народів та їх порівняльному
аналізі. Саме празький період діяльності Дмитра Чижевського став початком його самостійної
наукової діяльності в галузі славістики, філософії та літератури; періодом плідної співпраці з
багатьма науковцями Чехословаччини, Німеччини, емігрантами з Росії та України, активної роботи в
різних наукових товариствах.
Але згодом, різні зовнішньополітичні й економічні обставини змусили українського славіста
шукати притулку в німецькому Об’єднаному університеті в місті Галле. Саме ця зміна в його житті
відіграла визначну роль для подальшої наукової діяльності українського славіста, саме тут було
багато наукових бібліотек, серед яких була відома бібліотека Фонду імені Франке, в архівах якої у
1934 році Д. Чижевський знайшов основний твір Я. А. Коменського "Загальну пораду про
виправлення людських справ".
Слід відмітити, що український славіст не одразу зацікавився спадщиною Я. А. Коменського.
Перші його наукові розвідки були пов’язані з дослідженням філософського доробку Григорія
Сковороди, якого він хотів внести до контексту європейської духовної спадщини, до якої, власне,
належав і Я. А. Коменський. Водночас, Д. Чижевський намагався розглядати філософію Сковороди
крізь призму поєднання та узагальнення філософських поглядів інших представників слов’янської
містичної філософії. Серед них важливе місце посідає постать Я. А. Коменського, пансофічного
мислителя і духовного попередника Григорія Сковороди [4: 208]. Наукові дослідження філософської
© Лучкевич В. В., 2009
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спадщини Сковороди та епохи Бароко з переосмисленням філософських поглядів її кращих
представників, у кінцевому результаті, привели українського вченого до зацікавлення постаттю
Я. А. Коменського і дослідження його багатої спадщини.
Вже у своїх славістичних дослідженнях, пов’язаних з аналізом педагогічних поглядів Сковороди,
Д. Чижевський неодноразово згадує чеського педагога, проводячи паралелі у їхніх педагогічних
концепціях, у яких важливе значення має розкриття етичної внутрішньої природи дитини.
Український дослідник відмічає характерні риси педагогіки обох представників містичної філософії,
що проявляються у їх розумінні ролі та значення природи для розумового й морального виховання
людини, визначенні мети навчання й виховання та ролі вчителя у всебічному розвитку особистості. У
дослідженнях філософської спадщини Сковороди простежуються перші коменіологічні студії
Д. Чижевського, пов’язані з вивченням філософсько-релігійних основ педагогіки Я. А. Коменського.
Але всесвітню славу видатного коменіолога українському славісту принесли його знахідки
окремих частин "Загальної поради" Я. А. Коменського. Знайдені Д. Чижевським манускрипти
"Панглотії", "Панортозії", "Пампедії" та "Пансофії" викликали гучний резонанс у
західноєвропейських наукових колах міжвоєнного періоду, найперше педагогічних. В одному з
численних повідомлень Д. Чижевського про свої знахідки в архівах бібліотеки Франке знаходимо такі
рядки: "При моїй подальшій роботі з книжковими фондами бібліотеки Фонду ім. Франке (вони
налічують приблизно 35 000 екземплярів) повсюдно виринали інші твори Коменського. Частина їх
належала власне бібліотеці Франке; частина ж – бібліотеці німецького "фанатика" Ф. Бреклінга, яку
Франке міг здобути після його смерті в Голландії. Саме у бібліотеці Бреклінга я знайшов уже
надруковану Панаугію (друк на фоліях) та Панутезію, у якій бракувало декількох останніх сторінок.
Перша частина Панортозії знаходилась в архіві" [4: 205].
Одна з перших коменологічних праць Д. Чижевського "Фолієве видання всевиховних праць
Я. А. Коменського" була опублікована у чехословацькому фаховому часописі "Архів дослідження
життя і творчості Я. А. Коменського" у 1937 році [8]. У цій невеликій розвідці вітчизняний дослідник
вперше повідомив про сенсаційне відкриття друкованих версій "Панортозії" і "Панегерзії" та частини
"Пансофії", які він знайшов серед слов’янських стародруків бібліотеки міста Галле.
Знайдені частини великого твору "Загальна порада про виправлення людських справ" чеського
педагога Д. Чижевський детально описав вже в іншій статті "Галльські рукописи творів
Я. А. Коменського" [9]. Більшу частину статті Д. Чижевський приділив опису "Пансофії", яка
складалася зі вступу та власне тексту самої "Пансофії", структура якої була вибудувана окремими
"Сходинками діалогу пансофії". Загалом "Пансофія" Я. А. Коменського складається з восьми
сходинок, в яких методично викладені його положення щодо реалізації пансофічних планів [9: 91]. Як
зазначає український дослідник, "Пансофія" дала ключ до виникнення "Загальної поради про
виправлення людських справ" і залишила надзвичайний слід у духовному розвитку
Я. А. Коменського. Саме у "Загальній пораді" він зміг трансформувати народні прагнення в
загальнолюдські, а теологічні положення перетворити в надконфесійні. Серед галльських рукописів
український дослідник знайшов і три невідомі глави "Панутезії" (XIV – XVI глави), якими заповнив
прогалини у творі. Завдяки цій знахідці на сьогоднішній день ми маємо увесь текст "Панутезії"
чеського педагога.
Іншою важливою знахідкою Д. Чижевського було відкриття "Lexicon reale pansophicum" (Словник
реальної пансофії), який, на думку автора, є "свідченням того, що пансофічні плани
Я. А. Коменського вели не тільки до системного наукового написання "Загальної поради", але й до
написання універсальної праці енциклопедичного характеру" [9: 103]. Автор зауважує, що "Lexicon
reale pansophicum" за своїм змістом та структурою відповідає всім вимогам енциклопедій, які
видавалися у XVII столітті. Завдання цієї реальної енциклопедії полягало в об’єднанні всіх відомих на
той час знань в одну систему з поясненням маловідомих наукових термінів, які доволі часто
вживалися в науково-теоретичних дослідженнях тієї доби.
Завдяки знахідками Дмитра Чижевського чехословацький коменіолог Ян Паточка виділив три
основні напрямки творчості Я. А. Коменського: 1) допансофічний, 2) пансофічний та 3) загального
виправлення [12: 21]. Згідно цих напрямків слід виділити енциклопедичний характер творчості
чеського педагога, що має навчальний та народно-популярний напрямок, написання творів моральнорелігійного характеру та пансофічні тенденції у дидактичних працях, до яких Я. Паточка відносить і
"Велику дидактику", що в кінцевому результаті переходять у теорію загального виправлення.
Відкриття "Загальної поради про виправлення людських справ" підштовхнуло Д. Чижевського до
перегляду й переосмислення епохи, в яку жив чеський педагог та до боротьби зі сталими
ідеологічними постулатами, запропонованими радянськими коменіологами (Д Лордкипанидзе,
С. Литвиновим, А. Красновским), згідно яких філософія Я. А. Коменського не носила нового
прогресивного напрямку для розвитку європейської духовної історії. Розглядаючи філософські
основи педагогіки Я. А. Коменського з точки зору діалектичного матеріалізму, радянські історики
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педагогіки "очищали" його філософські погляди від релігійних нашарувань і забобонів епохи та
вказували на основні засади матеріалістичного сенсуалізму в його педагогічної концепції.
Не погоджуючись з такою інтерпретацією філософсько-педагогічної спадщини Я. А. Коменського,
український дослідник у розвідці "Коменський і західна філософія" розкриває чеського педагога як
визначного філософа, що стояв на зламі двох епох – Ренесансу і Бароко, які мали значний вплив на
формування його педагогічних, філософських та релігійних поглядів. У своїй філософській концепції
Я. А. Коменський поєднував реалістичні погляди представників філософії Нового часу щодо
вивчення природи та наслідуванням її законів з універсалізмом Бароко та його баченням
гармонійного поєднання природи і Бога у духовному розвитку людини [7: 145]. Водночас, його
розуміння людини як образу Божого, що спрямовує свої зусилля до джерела усього благочестя – Бога
є притаманними рисами християнської філософії. Тому на думку автора, філософська концепція
Я. А. Коменського постає не як зіставлення різних елементів обох філософських течій, а як поєднання
протилежностей. Саме це є характерною рисою Коменського-філософа, який у своїй теорії спробував
поєднати реалізм та християнство.
Розглядаючи пансофічні ідеї чеського педагога, Д. Чижевський відмічає важливе значення його
універсалізму для розвитку філософської та педагогічної думки. Пансофічні ідеї чеського педагога
знайшли своє продовження у філософських поглядах представників інших філософських напрямків,
зокрема вони мали вплив на філософію Ляйбніца, Канта, Рассела, Гуссерля [7: 150]. Водночас,
практичний характер його "Пансофії", спрямований на організацію наукової діяльності, створення
універсальної мови, методичне об’єднання знань вносить новий погляд на основи педагогічної теорії
та шкільної практики. У "Пансофії" чеський педагог прагнув охопити всі нові знання та відкриття в
одне ціле, підпорядкувати їх одній системі, а в кінцевій меті прийти до загальної гармонії, усунувши
протиріччя між науковим пізнанням та істиною, що закладена у Святому Писанні.
Як зазначає вітчизняний дослідник, чеський педагог, знаходячись під впливом містичної філософії
епохи Бароко, формулює думку щодо паралельності пізнання трьох основних категорій пансофії –
пізнання Бога, світу, самопізнання [7: 147]. Людині притаманне прагнення до самовдосконалення,
мирного співіснування та духовного розвитку. Для досягнення такої гармонії Я. А. Коменський
створює систему універсального, комплексного виправлення світу, яке є єдиним для різних народів і
різних країн. "Пансофія" Я. А. Коменського носить і реалістичний характер, який проявляється у
живому відображенні всіх існуючих речей, і релігійний, оскільки в ній використовується Одкровення
для пізнання речей та підготовки до майбутнього життя.
Український дослідник доходить висновку, що в "Загальній пораді" чеський педагог зумів
сформулювати цілком точну концепцію своїх поглядів на цілий світ і на роль людини у цьому світі та
у суспільстві. У його розумінні, людина створена для життя у цьому світі, вона прагне всебічного
вдосконалення та мирного співіснування, а разом з нею – і суспільство, яке формується з таких
людей. Для досягнення таких цілей, Я. А. Коменський створює систему універсального,
комплексного виправлення світу та суспільства, яке є єдиним для різних народів і різних країн. Слід
відзначити, що у своїй розвідці Д. Чижевський, насамперед, об’єктивно проаналізував філософські
погляди Я. А. Коменського крізь призму дослідження становлення його пансофічних ідей, виявив
притаманні риси епох Бароко та Ренесансу, що тісно переплелися в "Пансофії" чеського педагога та
представив його як видатного слов’янського філософа.
Будучи непересічною особистістю, Д. Чижевський займається й історико-філософськими студіями
слов’янських і західноєвропейських народів, передусім німецького. Досліджуючи німецький вплив на
духовне життя слов’ян, він вводить в науковий обіг термін "германо-славістика" для дослідження
компаративістичних студій інтелектуальної історії обох народів.
До германо-славістичних студій Д. Чижевського слід віднести коменіологічну працю "Коменський
і німецькі пієтисти". Аналізуючи основні засади пієтизму, що проявляються у перетворенні життя
кожної людини відповідно до ідеалу християнської родини і суспільства загалом через християнське
виховання, автор вказує на їхню подібність з теологічними поглядами чеського педагога. Яскравим
представником німецького пієтизму був А. Франке, який перейняв багато педагогічних ідей з доробку
Я. А. Коменського [7: 154]. Насамперед це стосується тотожності морально-релігійних поглядів щодо
мети навчання та виховання, основним ідеалом якого є гармонійне поєднання розумового,
морального й релігійного виховання.
Український дослідник зазначає, що серед інших популярних творів чеського педагога у
середовищі німецьких пієтистів була його книга "Єдине на потребу". У ній яскраво виражені
філософсько-релігійні погляди Я. А. Коменського щодо устрою церкви і її ролі в суспільному житті
людини, миротворчі ідеї та ідеї повернення до раннього християнства, що імпонували поглядам
пієтистів [7: 155]. У своєму творі чеський педагог звертається до народу, насамперед, до
протестантських общин як до суспільної сили, що стане носіями миротворчих ідей. Визначаючи
загальні аксіоми та вихідні істини, що базуються на моральних засадах Святого Писання, він
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пропонує встановити єдиний правильний спосіб міркувань, що не допускає розходження в думках, а
значить і розбрату між людьми.
Дослідження історії філософії слов’янських народів, вивчення спадщини Григорія Сковороди та
знахідки праць Я. А. Коменського дали поштовх Д. Чижевському до дослідження літературного
аспекту доби Бароко. Зміщуючи акценти у своїх наукових дослідженнях з філософського на
літературний аналіз творів слов’янських вчених-філософів, український славіст розширює коло
наукових проблем, насамперед стилістичних, мистецтвознавчих та компаративістичних. У його
доробку знаходимо й літературознавчу розвідку "Лабіринт світу" Яна Коменського: теми твору та їхні
джерела", в якій розкривається поетичний талант чеського педагога.
На думку автора, успіх всіх дидактичних праць Я. А. Коменського полягає не тільки з їх змісті, але
і в якості літературної форми, мови та стилю, якими досконало володів чеський педагог і які яскраво
проявилися в його ранньому творі "Лабіринт світу і рай серця". Поетично-образна мова твору
настільки максимально наближує його до поезії, наскільки це дозволяє прозовий жанр [7: 160].
Наявність у чеській мові особливих словотворів та складних слів, які використовував
Я. А. Коменський у своєму творі та особливості форми "Лабіринту світу", за словами автора,
ускладнюють працю перекладачів та роблять практично неможливими переклади окремих місць
твору.
У своїй статті Д. Чижевський, вказавши на праці своїх сучасників, в яких уже досліджувалася
тематика твору, спробував розглянути недосліджені аспекти "Лабіринту світу": різноманітні
ідеологічні теми, які переплітаються з головною – паломництвом по світу, що в кінці шляху
приводить до спочинку у раю серця. На думку Д. Чижевського, відводячи значну частину твору
критиці тогочасного стану науки, в якій існує тільки боротьба наукових шкіл, постійні суперечки
вчених, чеський педагог прагнув показати не життєдайну силу тогочасної науки, яка не приносить
користь людству, а веде тільки до кровопролиття і міждержавних конфліктів.
Другу частину "Лабіринту світу" повністю присвячено внутрішньому переродженню людини, її
поверненню до "храму душі" та церкви. Як відмічає автор, чергування цих тем має на меті показати
зв’язок між внутрішнім переродженням та дійсним реформуванням церкви, що базується на основних
принципах християнської етики та допоможе знайти вихід з моральної кризи, в якій опинилося
тогочасне суспільство [7: 196]. Автор доходить висновку, що основні філософсько-релігійні погляди
Я. А. Коменського висловлені в "Лабіринті світу" є зародком його універсальних ідей, які він успішно
розвинув у наступних своїх пансофічних працях.
Як зауважує відомий коменіолог Ян Паточка, знахідки Д. Чижевського відіграли важливу роль як
для наступних його коменіологічних досліджень, в яких розкривається літературний талант чеського
педагога, значення виховання в рамках пансофічних ідей, як для розвитку філософії та педагогіки, так
і для інших коменіологів, які, завдяки його знахідкам, можуть по-новому інтерпретувати спадщину
Я. А. Коменського [11: 208]. Своїми коменіологічними працями Д. Чижевський прагнув, насамперед,
звільнити постать Я. А. Коменського від попередніх позитивістських та марксистсько-ленінських
забарвлень, згідно яких Я. А. Коменський був тільки великим педагогом і реформатором шкільної
системи освіти. Неупереджене дослідження філософсько-релігійної концепції Я. А. Коменського та
визначення її впливу на всю його педагогічну систему, зроблене українським вченим, стало одним з
найважливіших чинників несправедливого засудження його праць радянськими коменіологами та
невизнанням його внеску у вітчизняну коменіану.
Саме відкриття твору "Загальна порада" Д. Чижевським розкрила Я. А. Коменського не тільки як
відомого педагога, але як і одного з визначних філософів свого часу. Педагогічна система
Я. А. Коменського набула широкого соціально-філософського контексту, стала частиною його
концепції виправлення світу через виправлення людини. У "Загальній пораді" чеський мислитель
переосмислив величезний комплекс філософських, педагогічних, психологічних проблем – від
загальної концепції людини та соціальної детермінованості освіти через зміст культури і сукупність
виховної діяльності знову до людини – і створив самостійну та цілісну систему педагогічної науки
нового часу.
Отже, українському досліднику довелося проаналізувати майже всю відому на той час літературу
про чеського педагога, щоб кваліфіковано прокоментувати "Загальну пораду", відкрити
Я. А. Коменського як визначного філософа, який намагався вибудувати систему універсальної
мудрості, яка б базувалася не тільки на теорії, але ще й мала практичну цінність, просвітника, який
дає конкретні вказівки щодо реалізації своїх пансофічних планів. Володіючи вражаючими
бібліографічними знаннями про Я. А. Коменського, проаналізувавши його праці, знаючи про стан
дослідження його творчості у фаховій літературі, Д. Чижевський заслужив звання видатного
коменіолога, авторитету в галузі коменіології. Його знахідки дали змогу сучасним науковцям поновому інтерпретувати педагогічну спадщину Я. А. Коменського, виявити практичні поради щодо
реалізації його пансофічних планів. Водночас, українським дослідникам необхідно звернути увагу на
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наукову співпрацю Д. Чижевського з іншими зарубіжними коменіологами, насамперед
чехословацькими, щоб виявити тенденції його впливу на їхні наступні коменологічні дослідження та
з’ясувати його внесок у розвиток чехословацької коменіологічної науки.
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Матеріал надійшов до редакції 24.02. 2009 р.
Лучкевич В. В. Дмитрий Чижевский – исследователь неизвестного
педагогического наследия Я. А. Коменского.
Статью посвящено исследованию комениологических студий украинского эмигранта Д. Чижевского,
которые имели влияние на формирование новых направлений в исследовании наследия
Я. А. Коменского. В статье проанализированы основные комениологические работы Д. Чижевского,
раскрыты педагогические и философские взгляды Я. А. Коменского согласно открытиям украинского
слависта, выявлен его вклад в развитие отечественной коменианы.
Luchkevych V. V. Dmytro Chyzhevsky – J. A. Komensky’s Unknown Pedagogic Inheritance’s Researcher.
The article is devoted to the research of Ukrainian emigrant’s komeniological studies which have influence
on the formation of new aspects in the research of J. A. Komensky’s heritage. The main D. Chyzhevsky’s
komeniological works have been analyzed, J. A. Komensky’s philosophic and pedagogic ideas have been
revealed according to Ukrainian slavist’s discovery and his great importance for the development of
komeniological studies in Ukraine has been shown in the article.
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ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
В ІНКЛЮЗИВНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
У даній статті автор обгрунтовує важливість виховання толерантного ставлення до людей з
особливими потребами. Розглядає проблеми та бар’єри з якими стикається дана соціальна група в
процесі спілкування зі "здоровими" однолітками та дорослими. Також зазначає, що необхідно
змінювати свідомість та психологію людей, суспільства в цілому, стосовно можливостей,
здібностей людей з особливими потребами.
На сьогодні весь світ занепокоєний проблемами дискримінації та соціальної ізоляції найменш
захищених груп населення та вихованням толерантного, доброзичливого ставлення до них. Адже
саме толерантність є основою демократії до якої прагне багато країн.
Пройшовши довгий шлях від внутрішньодержавних воєн до світових, від маленьких збройних
сутичок до масових заворушень, до людей прийшло розуміння того, що основною умовою миру в світі є
взаємотерпимість, толерантне ставлення один до одного, солідарність, діалог і взаєморозуміння. Й хоча
толерантність не є універсальною моральною цінністю, зрозуміло, що саме вона має бути основою норм
поведінки всіх людей, а не окремої особистості. Це твердження є базовим у "Декларації принципів
толерантності", що була прийнята 16 листопада 1995 р. на XXVIII сесії Генеральної конференції
держав-членів ЮНЕСКО. У цьому основоположному міжнародному документі визначено сутність
толерантності, але не як поступки чи потурання, а насамперед як "активного ставлення до дійсності, що
формується на основі визнання універсальних прав і свобод людини. Ні за яких умов терпимість не
може слугувати виправданням зазіхань на ці основні цінності" [1].
При цьому слід підкреслити, що таке визначення не означає терпимого ставлення до соціальної
несправедливості, відмови від своїх або прийняття чужих переконань. Це означає визнання того, що
люди за своєю природою відрізняються за зовнішнім виглядом, становищем, мовою, поведінкою і
мають право жити в мирі та зберігати свою індивідуальність. У такому випадку толерантність
виступає як компроміс між різними принципами, на яких вибудовується сфера людини, її взаємини з
оточуючими, зі світом у цілому.
Крім того, толерантність – не тільки моральний обов’язок, а й політична та правова потреба. Адже
вона виступає показником дотримання базових прав і свобод громадян. Основними серед них є:
а) фізичні права людини – здійснення яких задовольняє найважливіші, базові, визначальні потреби
людини в забезпеченні її біологічного, "тілесного" існування, виживання, безпечного психофізичного
розвитку; б) особисті права – здійснення яких задовольняє потреби людини у формуванні,
безпечному функціонуванні й розвитку її як особистості, тобто носія тих або інших духовноморальних індивідуальних властивостей; в) культурні права – реалізація яких задовольняє потреби
людини в доступі до культурних надбань свого народу та інших народів, у її самореалізації шляхом
створення різноманітних цінностей культури; г) економічні права – здійснення яких задовольняє
потреби людини в її самореалізації в господарській та економічній діяльності, зокрема шляхом участі
у виробництві матеріальних благ або у наданні послуг" [2: 83].
Отже, на основі принципів толерантності, людині законом або іншими засобами повинен бути
забезпечений спеціальний захист і надані можливості та сприятливі умови, які дозволяли б їй
розвиватися фізично, розумово, морально, духовно та в соціальному відношенні здоровими і
нормальним шляхом в умовах свободи і гідності.
На жаль, сьогодні багато дітей, а особливо дітей з обмеженими можливостями, не мають
необхідних умов для розвитку і не можуть реалізовувати свої базові права, адже більшість з них
знаходяться в інтернатах у повній ізоляції від суспільства. Крім того саме тут спостерігається
найбільша кількість правопорушень. Діти проживають просто в жахливих умовах, над ними
знущається персонал, спостерігаються випадки жорстокого поводження і сексуальних домагань. Усе
це травмує дитину й призводить до того, що формується особистість, яка не готова до повноцінного
самостійного життя після закінчення навчального закладу. Випускники спеціальних закладів мають
низький рівень соціалізації та соціальної адаптації. Для них "характерним є:
невміння застосовувати набуті знання та навички;
недостатньо розвинена самостійність;
низький рівень готовності до виконання суспільних обов’язків;
непідготовленість до участі в суспільному житті;
недостатня підготовка до життя та праці в колективі;
невміння поводитися в конфліктних ситуаціях;
вузька варіативність поведінки" [3: 23].
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Можливо саме тому суспільство не бажає приймати їх як повноцінних членів, а людина з
особливими потребами, зустрівшись з жорстокістю, образами і нерозумінням замикається в собі. Але
кожній дитині потрібен світ, який приймав би її такою, як вона є, світ, в якому вона почувала б себе
бажаною і повноцінною.
Метою статті є розгляд проблем та бар’єрів, з якими стикається дана соціальна група в процесі
спілкування зі "здоровими" однолітками та дорослими, а також пошук шляхів їх розв’язання.
На сьогодні проблема виховання толерантного ставлення до людей з особливими потребами
привертає до себе увагу багатьох учених-теоретиків. Наприклад І. Д. Звєрєва, І. Б. Іванова,
А. О. Дробинская вказують на те, що хоча сім’я є основним середовищем розвитку і формування
світогляду людини, але воно не єдине, важливу роль відіграє також колектив однолітків. Спеціалісти
підкреслюють, що дитина виховується, "присвоюючи", суспільну культуру у своїй власній діяльності,
але "дитина не стоїть перед оточуючим світом один на один. Її ставлення до світу завжди
опосередковане ставленням людини до інших людей, її діяльність завжди включена в спілкування" [4:
143], тобто діти в спілкуванні і взаєморозумінні з однолітками і дорослими засвоюють картину світу,
пізнають складнощі соціальних відносин. Отже, саме в процесі спілкування відбувається формування
уявлень дитини про добро і зло, про доброзичливе (толерантне) ставлення до інших людей і
образливе, про відповідальність за друзів. "Відповідальність ж людини за людину для життя
колективу, − писав Сухомлинський, − це все одно, що цементний розчин для побудови будинку з
цегли: не має розчину – не збудуєш будинок, не має відповідальності людини за людину – немає
колективу" [3: 31]. Не буде колективу і без спілкування, побудованого на доброзичливому та
толерантному ставленні співрозмовників один до одного.
Основна проблема, на яку ми звертаємо особливу увагу, – це недолік сучасних підходів до
виховання толерантної самосвідомості дітей. А основним шляхом її вирішення вважаємо
впровадження спільного навчання дітей з особливими потребами та "здорових".
Нашим першочерговим завданням є доведення доцільності використання інклюзивної освіти у
формуванні толерантної свідомості. Для цього ми розглянемо проблеми з якими стикаються люди під
час спілкування і шляхи їх вирішення.
Почнемо з розгляду проблем дітей з особливими потребами, які заважають їм розкритися під час
спілкування. Їх можна умовно об’єднати в такі групи:
1) Інтелектуальні (смислові) труднощі: невміння обмежити предмет дискусії; відсутність
зворотного зв’язку; некомпетентність однієї із сторін та ін.
2) Мотиваційні труднощі: надмір мотивації (наприклад, "хвилювався і не все сказав, згадав") або
відсутність мотивації (не хочу розуміти, нецікаво) та ін.
3) Етичні (моральні) труднощі: брак тактовності, толерантності з боку співрозмовника;
розв’язність, зухвальство однієї з сторін; плітки, чутки, обман, підлість, непорядність; заздрість,
необ’єктивність та ін.
4) Емоційні труднощі: неохайний, крикливий зовнішній вигляд; зухвалі поза, жести, манери,
звички тощо; брутальний тон, підвищена тональність голосу співрозмовника.
Наявність хоча б одного з цих видів труднощів призводить до виникнення дискомфорту під час
спілкування. Не слід забувати й про те, що співрозмовник може нетерпимо й зневажливо ставитися до
людини з особливими потребами. На нашу думку, несприйняття та агресія до даної соціальної групи
виникає через духовну невихованість, відсутність належного досвіду саме в культурно-педагогічній
площині.
Насправді багато проблем толерантної свідомості, з якими ми стикаємося в сучасному суспільстві,
можна було б пом’якшити, а деякі й розв’язати, якби робота зі "здоровими" людьми була розпочата в
більш ранньому віці. Адже "до підліткового віку людина вже має цілком сформовані погляди. Тому
сучасних підлітків фактично й доводиться перевчати" [5: 57]. Дослідники зазначеної проблеми
одностайні й у думці, що доросла (зріла) толерантність закладається в дитинстві. Отже виховувати в
дусі толерантності потрібно починати ще з дитячих садочків, шкіл. Ми ж вважаємо, що найкращим
шляхом у даній справі є спільне навчання дітей з особливими потребами та "здорових" (інклюзивна
освіта − "англійське дієслово inclusion перекладається, як утримувати, включати, мати місце в своєму
складі. Тому inclusion є терміном, що відображає нові погляди не лише на освіту, але й на місце
людини в суспільстві" [6: 358]).
Основними ж цілями нашої роботи повинні стати не формування самосвідомості дітей, як
насадження поглядів дорослих, а створення таких умов, при яких толерантність у дитини виявляється
як природна якість її особистості. А це можливо тільки в інтегративному (інклюзивному) середовищі.
Але при цьому слід пам’ятати, що виховання в колективі не означає "втискування в шаблони".
Необхідне створення таких умов при яких кожна дитина зберегла б свою індивідуальність.
Виховання толерантності, тобто навчання соціальним навичкам, які перебувають в основі цього
процесу, має здійснюватись на раціональному, емоційному та орієнтованому на завдання рівнях.
Головними компонентами тут виступають глибокі знання про толерантність, загальна налаштованість
на толерантну поведінку, а також певні навички розв’язання конфліктів. Знання про толерантність
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допомагає переконати кожного в доцільності вирішення конфліктів і включає усвідомлення наслідків
учинків, розуміння меж толерантності, а також інформацію про можливі й необхідні альтернативні
дії. Однак самі лише знання не є достатньо потужним стимулом до прояву толерантної поведінки в
спілкуванні між дітьми. Необхідними є певні здібності, які посилюють схильність індивіда до
толерантного ставлення та здійснення відповідних дій. До таких здібностей належать:
уміння вести діалог, спілкуватися, з розумінням вислуховувати іншого й висловлювати
свої погляди, права та потреби таким чином, щоб інший міг їх зрозуміти;
уміння дивитись на проблему в реальному світлі й визнавати позицію іншого;
уміння користуватись моделями конструктивної й демократичної взаємодії;
розуміння принципової обмеженості й суб’єктності будь-якої інтерпретаційної моделі,
відчуття мовчазного вдавання чогось, яке іноді є передумовою конфліктів.
Означені знання й здібності можуть виховуватись в інклюзивних закладах освіти, адже саме тут до
кожної дитини, не залежно від її фізичного чи психічного стану, ставляться як до особистості, що
володіє своїми особливостями. Саме такий підхід може називатися "приймаючим" і терпимим, тому
що тільки в інтегративному середовищі можлива "двостороння толерантність": діти з особливостями
розвитку одержують підтримку і реальне прийняття суспільством, що значно збільшує їхні
можливості. "Здорові" однолітки в інтегративному середовищі з більшою ймовірністю, виростають
більш толерантними, товариськими, з більш адекватною самооцінкою, менш тривожними й
агресивними, більш творчими, ніж діти у звичайних дитячих садках.
Крім того, освітні програми залучення дають можливість малятам з особливими потребами
взаємодіяти зі "звичайними" дітьми, спостерігати за ними, наслідувати їх. Інакше кажучи, діти з
обмеженими можливостями можуть отримувати такий соціальний досвід, як і їхні "здорові" товариші.
Навчання в класах залучення корисне і для дітей без вад. Вони "з раннього віку починають
розуміти, з якими труднощами стикаються люди з особливими потребами, стають чутливими до
потреб інших, толерантніше сприймають людські відмінності" [7: 23]. Вони дізнаються, що кожен
може подолати значні перешкоди і досягти успіху.
Навчання і виховання дитини в інтегративному закладі робить її толерантною не тільки до дітей з
особливостями розвитку, але і до дітей, що виховується в родинах в інших релігійних і національних
традиціях. Таке виховання спрямоване на подолання почуття страху і відчуження в дітей і дорослих
стосовно інших. "Робота інтегративного закладу є практичним втіленням визнання того, що люди за
своєю природою розрізняються за зовнішнім виглядом, положенням, мовою, поведінкою і цінностям і
мають право жити у світі і зберігати свою індивідуальність" [8: 37].
Але не слід забувати й про те, що толерантну особистість спроможний виховати, сформувати
лише фахово підготовлений і толерантний у всіх відношеннях педагогічний колектив. Адже в
більшості випадків самі вчителі і класні керівники стають ініціаторами приниження дитини з
особливими потребами "здоровими" однолітками. Часто вчителі звертаються до дітей так щоб
підкреслити їх недостатність, виділити серед інших учнів.
В одному з дитячих садків-шкіл, вихователь під час занять говорить (при всіх дітях) вихователям і
методистам з інших садочків: "У нас учиться хлопчик із ДЦП. Андрійку, підійди до нас. Бачите, як
він уже гарно ходить, а коли прийшов, зовсім не міг самостійно пересуватися. А які в нього зошити!
Дивіться, який молодець! Сідай, Андрійку молодець!" [9: 43]. У цій ситуації і сам хлопчик ніяковів і
соромився, і всі інші учні не знали куди їм очі подіти.
Психологічна помилка педагога полягає в тому, що він протиставляє дитину з особливими
потребами іншим дітям і таким чином підкреслює її обмеженість, з одного боку, а з іншого − створює
певну нерівність у взаєминах з дітьми. Можливо, це найскладніше − не виділяти дитини, що має
особливості в розвитку, цінувати її гідність, ставитися до її особливостей так само, як до
особливостей інших дітей (принаймні наскільки це можливо, щоб ніяк зовні не підкреслювати нічиїх
переваг), аби кожний з них відчував власну неповторність, як і унікальність іншого. Саме викладачі
повинні шукати стежку до внутрішнього потенціалу дитини і допомагати її усвідомити свою
індивідуальність і особливість, а також допомогти іншим учням прийняти її як належить. Отже слід
добиватися того, щоб усюди − в сім’ї, навчальній групі або класі, там, де йде обмін ідеями, думками,
де відбувається навчання і спілкування, − толерантність стала нормою поведінки та взаємоповаги.
Зрозуміло, що вирішувати питання нетерпимості до людей з особливими потребами потрібно не
лише на рівні сім’ї та школи, а й на державному. Оскільки уряд кожної країни несе відповідальність
за застосування законодавчої бази в цілях захисту прав людини, за заборону і покарання за злочини,
здійснені на ґрунті ненависті й дискримінації певних груп населення. Держава також повинна
забезпечувати однакову для всіх можливість звернення до суду, комісії з прав людини або до
Уповноваженого з прав людини. Це необхідно для уникнення самосуду і насильства в процесі
суперечок.
Але хоча законодавство грає значну роль в протидії нетерпимості на рівні індивідуальної
свідомості, воно не є головним важелем. Часто не толерантне ставлення до певних груп населення
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сягає своїми коренями таких явищ, як неуцтво і страх: страх перед невідомим, іншими культурами,
націями, релігіями.
Отже, існує потреба в достовірній та повній інформації про людей з особливими потребами, їх
проблеми та можливості. Таку інформацію можуть розповсюджувати засоби масової інформації. За
кордоном практикують використання спеціальних колонок в журналах та газетах, регулярні цикли
передач на радіо та телебаченні, в яких обговорюються питання дискримінації цих людей та їхніх
родин. Поступово на зміну матеріалам, що викликають жалощі та співпереживання приходять
публікації про можливості, таланти та здібності дітей з особливими потребами. Маючи ж повноцінну
інформацію, людина зможе адекватно оцінити інших, і визначити своє ставлення до них.
Необхідно також не забувати, що нетерпимість суспільства – це нетерпимість його громадян.
Фанатизм, стереотипи, образи або жарти на тему фізичних або розумових вад людей з особливими
потребами – конкретні приклади нетерпимості, які щодня мають місце в житті частини людей.
Нетерпимість веде тільки до нетерпимості у відповідь. Вона примушує своїх жертв шукати форми
помсти. Для того, щоб боротися з нетерпимістю, індивідуум повинен усвідомлювати зв’язок між
своєю поведінкою та гріховним колом недовіри та насильства в суспільстві. Кожен з нас повинен
поставити собі питання: Чи толерантний я? Чи вішаю я ярлики на людей? Чи не відкидаю я тих, хто
не схожий на мене? Чи не звинувачую я їх в своїх бідах?
Зустрічаючи ескалацію нетерпимості навколо нас, нам не слід сподіватися лише на дії урядів і
організацій. Ми всі – частина рішення.
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Мигалуш А. А. Воспитание толерантного отношения к людям с особыми потребностями в
инклюзивных образовательных учреждениях.
В данной статье автор рассказывает о важности воспитания толерантного отношения к людям с
особыми потребностями. Рассматривает проблемы и барьеры, с которыми сталкивается данная
социальная группа в процессе общения со "здоровыми" ровесниками и взрослыми. И утверждает,
что необходимо изменить сознание и психологию людей, общества в целом, относительно
возможностей, способностей людей с особыми потребностями.
Migalush А. А. Upbringing Tolerant Attitude to People with Special Needs in Inclusion Education.
In this article the author tells about importance of upbringing tolerant attitude to people with special needs.
Considers problems and barriers, with which this social group collides during dialogue with the "healthy"
children of the same age and adults. Also asserts necessity to change people's consciousness and psychology
concerning opportunities, abilities of people with special needs.
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МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖІВ
ДО КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Автор аналізує принципи, критерії, показники та компоненти побудови наукової моделі. Також
обґрунтовує модель формування готовності студентів медичних коледжів до комунікативної
взаємодії у професійній діяльності. Найбільш прийнятним, на думку автора, є діяльнісний підхід до
побудови моделі готовності майбутнього медичного працівника до комунікативної взаємодії.
Аналіз наукових досліджень свідчить про те, що проблема готовності майбутнього медичного
працівника до здійснення комунікативної взаємодії залишається недостатньо вивченою. Дослідження
педагогічної літератури свідчить про спробу розглядати різні аспекти готовності, зокрема: готовності
до педагогічної діяльності (С. Максименко, С. Рубінштейн); аналіз структурних компонентів і
показників готовності до педагогічної діяльності (Г. Балл, М. Д’яченко, Л. Кандибович,
В. Сластьонін); визначення рівнів сформованості готовності (О. Моляко, В. Семиченко, В. Сімонова).
Введення в нашій країні кількарівневої освіти для медичних сестер та інших представників
середнього медичного персоналу, поява медичних сестер з вищою освітою значно підвищили
престиж професії, змінили статус медичного працівника середнього рівня. З помічника, технічного
виконавця вимог лікаря середній медичний персонал перетворився на високоосвіченого спеціаліста,
здатного до прийняття рішень і здійснення повноцінної комунікативної взаємодії з іншими
учасниками професійної діяльності. Такі зміни стали наслідком переорієнтації соціального
замовлення на професійний образ медичного працівника.
Констатувальний етап експерименту дав нам змогу визначити рівень сформованості готовності
студентів медичних коледжів до комунікативної взаємодії у професійній діяльності. Встановлено, що
студентам медколеджів притаманний загальний невисокий рівень готовності до комунікативної
взаємодії. Тому, цілком об’єктивним є той факт, що в медичних працівників під час здійснення
взаємодії із суб’єктами професійної діяльності виникає чимало труднощів.
Метою статті є визначення шляхів формування готовності студентів медичних коледжів до
комунікативної взаємодії.
Відповідно до поставленої мети, наше завдання полягає в розробці та теоретичному обґрунтуванні
моделі формування готовності студентів медичних коледжів до комунікативної взаємодії у
професійній діяльності.
Таким чином, аналіз отриманих результатів констатувального експерименту сприяє пошуку
ефективних шляхів формування відповідних рівнів готовності. Великим потенціалом щодо
розв’язання зазначеного кола питань володіє процедура моделювання.
Сьогодні моделювання, як метод наукових досліджень, досить широко почав застосовуватись у
дидактичних і методичних працях. М. Ярмаченко вважає [1: 323], що метод моделювання лежить в
основі будь-якого методу наукового дослідження – як теоретичного, при якому використовуються
різноманітні знакові, абстрактні моделі, так і експериментального, що використовує предметні
моделі. У науковій літературі, "моделювання" трактують як "репродукування характеристики певного
об’єкта на інший об’єкт, що є моделлю, спеціально створеною для їх вивчення" [2: 289-290].
Термін "модель", що широко використовується в різних сферах, походить від латинського modulus
– міра, мірило, зразок. Модель – це об’єкт, що заміщує оригінал і відбиває найважливіші риси і
властивості оригіналу для даного дослідження, даної мети дослідження за обраної системи гіпотез [3:
44].
Моделювання як метод дослідження визначається через оперування дослідником моделями
(схемами) як відображенням факторів, речей і відношень певної царини знань у вигляді більш простої
і наочної структури [4].
Н. Остапенко розглядає педагогічне моделювання як один із етапів здійснення педагогічного
проектування, що передбачає формулювання мети створення певної системи, процесу чи ситуації та
основних шляхів їх досягнення. Основний зміст моделювання полягає в тому, щоб за результатами
дослідів з моделями можна було отримати відповідь про характер ефектів, які пов’язані з
досліджуваним об’єктом [5].
Наукова модель – це уявна чи матеріально реалізована система, яка адекватно відображає предмет
дослідження і здатна змінити його так, що вивчення моделі сприяє отриманню нової інформації про
цей предмет. При цьому головною перевагою моделювання як методу педагогічного дослідження
визначається можливість охопити систему цілісно, що дозволяє поліпшити планування навчального
процесу, оптимізувати структуру навчального матеріалу, підвищити ефективність навчально© Поплавська С. Д., 2009
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виховного процесу, побудувати та інтерпретувати нову теорію, перевірити гіпотезу педагогічного
дослідження.
В. Паламарчук дає визначення моделі як методу дослідження (чи навчання), який передбачає
створення штучних чи природних систем (власне моделей), які імітують суттєві властивості
оригіналу, і дозволяє реалізувати функції описання, конструювання та винаходу новітніх знань [6].
На думку Л. Капченко, ідеалізовані моделі об’єктів, явищ, процесів застосовуються майже в
абсолютній більшості досліджень, в яких використовується системний підхід, оскільки відомо, що
будь-яка система моделюється. За метою моделі поділяються на структурно-системні, структурнофункціональні, програмно-цільові та ін. При розробці моделей особливо звертається увага на
визначення підструктур відносно цілісної системи і на пошук оптимальних зв'язків між ними [7].
Іноді навіть саме по собі формування готовності до здійснення певної діяльності розглядається
науковцями як концептуальна модель цієї діяльності (а саме, уявна картина процесу та умов
здійснення діяльності), тобто динамічний синтез наявної інформації та попереднього досвіду. При
цьому принципами побудови такої моделі виступають: узагальнення (відображення найсуттєвіших
сталих ознак об’єкту моделювання), схематичність (демонстрація взаємозв’язків фундаментальних
елементів об’єкту моделювання), панорамність (відображення цілісності через структурні
компоненти) [8].
Таким чином, побудова моделі формування готовності студентів медичних коледжів до
комунікативної взаємодії у професійній діяльності розуміється нами як теоретичне узагальнення та
схематичне відтворення фундаментальних складових процесу професійної підготовки майбутніх
медичних працівників з огляду на заявлену мету.
Основними компонентами створеної нами моделі формування готовності студентів медичних
коледжів до комунікативної взаємодії у професійній діяльності виступають: цільовий – як сукупність
цілей та завдань процесу професійної підготовки студентів медичного коледжу з орієнтацією на
отриманий результат такої підготовки; організаційний – як етапи організації педагогічної діяльності
по формуванню у студентів готовності до комунікативної взаємодії у професійній діяльності;
діяльнісний – як сукупність форм, методів і прийомів перетворювальної діяльності по підвищенню
рівня готовності до комунікативної взаємодії у професійній діяльності в майбутніх медичних
працівників; змістовий – як наповнення змісту професійної освіти відповідними засобами досягнення
поставленої цілі. (див рис. 1).
Цільовий компонент передбачає постановку цілі та завдань педагогічного експерименту, що
забезпечать досягнення уявного результату – оптимального рівня готовності медичних працівників до
здійснення комунікативної взаємодії у професійній діяльності за всіма структурними компонентами
готовності, визначеними, як: мотиваційно-ціннісний, емоційно-почуттєвий, конкретно-практичний,
оцінно-рефлексивний. Для виділення оптимального рівня готовності нами були розроблені критерії
(когнітивний; інформативний; ціннісний; результативний; мотиваційний; рефлексивний;
організаційний) та показники рівнів готовності медичних працівників до здійснення комунікативної
взаємодії у професійній діяльності. Тому завданням відображеної у моделі системи педагогічної
роботи є засвоєння студентами знань, умінь, навичок, якостей, ставлень та досвіду організації
комунікативної взаємодії у професійній діяльності. Реалізація заявлених завдань відбувалася у три
етапи (теоретичний, практичний, оцінно-рефлексивний), що відображені в організаційному
компоненті моделі. Опишемо зміст кожного етапу.
Теоретичний етап – спрямований на засвоєння знань студентів медичного коледжу про
особливості комунікативної взаємодії у професійній діяльності, а саме: спілкування як особливий та
невід’ємний напрям діяльності медичного працівника; особливості міжособистісної взаємодії
суб’єктів медичної сфери; пацієнт медичної установи як об’єкт і суб’єкт комунікативної взаємодії;
умови, прийоми та методи активного слухання; консультативна функція медичного персоналу; теорія
ролей та її використання у професійній діяльності медика; паралінгвістичні особливості діалогу
пацієнта і медичного працівника; ятрогенії як наслідки порушення комунікативної взаємодії
медичних працівників та пацієнтів; деонтологія як етична основа комунікації та інше.
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Соціально-професійне замовлення на рівень комунікативної взаємодії медичного
працівника

Мета: формування готовності студентів медичних коледжів до здійснення комунікативної
взаємодії у професійній діяльності

Базові наукові підходи:
діяльнісний,
компетентнісний, особистісно
– орієнтований, діалогічний

Критерії та показники: когнітивний;
інформативний; ціннісний;
емотивний; результативний;
мотиваційний; рефлексивний;
організаційний

Компоненти формування готовності студентів мед коледжу до комунікативної
взаємодії

ЦІЛЬОВИЙ

Передача
знань, умінь,
навичок,
ставлень та
досвіду
організації
комунікативн
ої взаємодії у
професійній
діяльності

ЗМІСТОВИЙ

1. Загальні
дисципліни
2. Спецкурс

1.Виробнича
практика
2. Спеціальні
дисципліни

Позааудиторна
діяльність

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ

Теоретичний етап

Практичний етап

Оціннорефлексивний

ДІЯЛЬНІСНИЙ

Форми: лекції,
семінарські, лабораторні,
самостійна робота
Методи: дискусії,
пошуковий, проекти,
вправляння
Форми: виробнича
практика, самостійна
робота
Методи: рольові та ділові
ігри, задачно-пошуковий,
вправляння, наслідування
Форми: самостійна
робота, участь у виховній
та громадській діяльності
Методи:
психодіагностичні, бесіда,
спостереження, приклад

Результат: оптимальний рівень готовності медичних працівників до здійснення комунікативної
взаємодії у професійній діяльності
Рис. 1. Модель формування готовності студентів медичного коледжу до комунікативної взаємодії у
професійній діяльності.
Засвоєння представлених теоретичних елементів комунікативної взаємодії у професійній
діяльності майбутніх медичних працівників відбувалося двома шляхами: через уведення відповідних
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тем у інваріативну частину робочої програми загальних та спеціальних предметів та через
впровадження спецкурсу "Розвиток готовності студентів медколеджів до комунікативної взаємодії".
Крім того, в навчально-виховному процесі експериментальних груп при вивченні гуманітарних
дисциплін (як-от філософія, логіка, історія, етика й естетика, тощо) одним із провідних завдань
професійної освіти було формування мовної культури майбутніх медичних працівників як умови
ефективності вербальної комунікації у професійній діяльності. А при вивченні дисциплін психологопедагогічного циклу (загальна психологія, медична психологія, педагогіка і т.п.) зверталася увага на
засвоєння студентами знань про перцептивні, невербальні, паралінгвістичні, екстралінгвальні
механізми комунікації.
Практичний етап – спрямований на оволодіння студентами умінь та навичок організації
комунікативної взаємодії у професійній діяльності, а саме: навички використання прийомів активного
слухання, володіння методами початку та завершення діалогу; вміння конструктивно розв’язувати
міжособистісні та професійні конфлікти; вміння здійснювати консультативний процесу практичній
діяльності; культура професійного мовлення; уміння оцінювати прояви емоційних станів пацієнтів;
орієнтація на потреби пацієнта; рефлексія комунікативної діяльності; саморегуляція комунікативної
діяльності; адекватність сприйняття суб’єктів комунікативної взаємодії; навички дотримуватися
міжособового простору при спілкуванні; доброзичливість у спілкуванні; орієнтація в ситуаціях
комунікативної взаємодії, навички писемного і усного ділового мовлення, тощо.
Завдання цього етапу досягаються у процесі виконання студентами медичних коледжів завдань з
виробничої практики та через залучення майбутніх медичних працівників до виконання професійноорієнтованих завдань при вивченні дисциплін спеціального циклу.
Головні методи професійної освіти на цьому етапі визначаються теоретичними підходами до
досліджуваної проблеми, а саме задачним підходом і підходом символічного інтеракціонізму.
Емпіричний шлях розв’язання навчальної задачі сприяє актуалізації внутрішніх ресурсів
студентів. Їх попереднього досвіду професійного спілкування, розвитку паралінгвістичої та
екстралінгвальної взаємодії та може бути організований через програвання сукупності рольових і
ділових ігор, що відтворюють ситуації з практики комунікації медичного персоналу.
На думку науковців, гра як імітаційна діяльність в умовних ситуаціях через прийняття певної
соціальної ролі та ігрових правил дозволяє виявити унікальність кожного учасника, його психологічні
захисти й особистісні проблеми, а також актуалізувати потенціал духовного зростання. При
проведенні рольової гри, зазвичай, ставлять такі завдання: активна психолого-педагогічна підготовка
учасників; відпрацювання методів міжособистісної взаємодії, створення сприятливого
психологічного клімату в конкретній групі; спільне вирішення проблем. У практиці педагогічної
роботи активно використовуються наступні особливості методу рольових ігор:
з самого початку задані соціальні ролі;
розв’язання проблемних ситуацій через взаємодію гравців;
максимально спрощена імітація реальності;
імпровізація, активна співтворчість учасників;
використання у системі з іншими методами;
обов’язковий етап групової рефлексії;
наявність керованої емоційної напруги [4].
Отже, основними методами роботи на цьому етапі виступають задачно-пошуковий метод, метод
проектів, вправляння, рольові ігри, ділові ігри, сюжетні ігри, наслідування, позитивний приклад та ін.,
формами роботи – лабораторні заняття; виробнича практика, самостійна робота.
Рефлексивно-оціночний етап – забезпечує відстеження рівня сформованості готовності студентів
медичних коледжів до комунікативної взаємодії у професійній діяльності шляхом моніторингу
навчально-виховного процесу контрольних та експериментальних груп.
У науковій літературі поняття "моніторинг" розглядається як систематичне спостереження, оцінка
і прогнозування стану оточуючого середовища, обумовленого діяльністю людини; як систему
регулярних досліджень, мета яких полягає в науково-інформаційній допомозі та реалізації соціальних
програм. На думку вчених, упровадження педагогічного моніторингу дозволяє забезпечити
виконання таких функцій: психологізація педагогічної діяльності, зростання професійного рівня
педагогічних колективів, підвищення рівня якості освіти, виявлення соціально-психологічного
клімату освітньої установи, планування подальшої навчально-виховної роботи. Організація
моніторингу включає такі етапи: визначення мети і завдань, процес упровадження, організація
моніторингу якості освіти. Таким чином, ці етапи повністю реалізовані у представленій моделі і
дозволяють забезпечити умови проведення моніторингу.
Основними методами роботи на цьому етапі виступають бесіда, спостереження, тестування,
експертна оцінка, експеримент, методи психодіагностики. Великого значення на цьому етапі набуває
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позааудиторна робота, яка дозволяє студентам відволіктися від навчальних завдань, скеровуючи
увагу на власний особистісний розвиток.
Отже, запропонована модель формування готовності студентів медичного коледжу до
комунікативної взаємодії у професійній діяльності складається із фундаментальних, діалектично
взаємопов’язаних компонентів процесу професійної підготовки майбутніх медичних працівників. Усі
зазначені складові моделі спрямовані на реалізацію поставленого завдання, що полягає у досягненні
оптимального рівня готовності студентів медичних коледжів до комунікативної взаємодії у
професійній діяльності. Наступним завданням, що постає перед нами є експериментальна перевірка
визначеної моделі.
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Поплавская С. Д. Модель формирования готовности студентов медицинских колледжей
к коммуникативному взаимодействию в профессиональной деятельности.
Автор анализирует принципы, критерии, показатели и компоненты построения научной модели.
Также обосновывает модель формирования готовности студентов медицинских колледжей к
коммуникативному взаимодействию в профессиональной деятельности. Наиболее приемлемым, по
мнению автора, есть деятельностный подход к построению модели готовности будущего
медработника к коммуникативному взаимодействию.
Poplavska S. D. The Model of Formation of Readiness of the Students of Medical Colleges to the
Communicative Interaction in Professional Activity.
The author analyses the principles, criterions, indicators and components of the construction of the scientific
model. Also the model of formation of readiness of the students of medical colleges to the communicative
interaction in professional activity is substantiated. The most acceptable to the author’s mind is the efficient
approach to the construction of the model of readiness the future medical workers to the communicative
interaction.
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(Інститут проблем виховання АПН України, м. Київ)
СТАН СФОРМОВАНОСТІ ДУХОВНОЇ ЦІННОСТІ РОЗРАДИ
У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ
Стаття присвячена актуальній проблемі формування у студентів медичних коледжів духовної
цінності розради. У статті викладено діагностику сформованості духовної цінності розради у
студентів медичних коледжів, показано труднощі й досягнення виховного процесу і готовність
молоді до виконання свого професійного обов’язку.
Проблема формування духовної цінності розради в молоді завжди була важливою складовою
суспільної моралі. Вітчизняна система охорони здоров'я потребує медсестер з добре сформованими
гуманістичними якостями, знанням сестринської справи, які глибоко розуміють психологію людини,
здатні надати психологічну і медичну допомогу пацієнтам.
Різні аспекти формування духовної цінності розради досліджували М. Воловська, Т. Дем'янчук,
А. Остапенко, Р. Тарасова, А. Ткаченко, Л. Ухлова, М. Шегедин.
Наша стаття ставить за мету дослідження стану сформованості духовної цінності розради у
студентів медичного коледжу.
З метою вивчення стану сформованості у студентів медичного коледжу духовної цінності розради
нами було проведено констатувальний етап експерименту, який охоплював 501 студента медичних
коледжів та 120 викладачів і кураторів студентських груп.
Експериментальною базою нашого дослідження були Рівненський державний базовий медичний
коледж, Дубнівський медичний коледж, Рокитнівське медичне училище, Костопільська філія
Рівненського державного базового медичного коледжу.
Так під час бесіди зі студентами першого курсу ми спробували з’ясувати розуміння ними сутності
поняття "духовні цінності". У результаті аналізу 1332 відповідей було встановлено, що правильно
тлумачать поняття духовних цінностей через їх значущість для окремої людини, суспільства і
людства в цілому 3,7% студентів. Типовим є конфлікт релігійного і світського тлумачення поняття
"духовних цінностей".
Якщо одна частина студентів (6,5%) розглядає духовні цінності в контексті релігійності, то інша
(17,2%), маючи світське бачення цієї проблеми, пов’язує духовні цінності зі світоглядом, мораллю, з
суспільною системою виховання підростаючого покоління, альтруїзмом, самопожертвою, допомогою
іншим людям. Ще 3,3% студентів медичних коледжів відзначають кардіоцентричну природу
духовних цінностей.
Також 15,5% студентів характеризують духовні цінності як психічне явище, 2,9% – як психічний
стан. Однак більшість студентів медичних коледжів (45,7%) не мають чіткого уявлення про духовні
цінності, а тому асоціюють їх із окремими якостями, 2,7% помилково пов’язують духовні цінності
лише з професійною діяльністю чи користю. Ще 2,5% респондентів так і не змогли розкрити зміст
цього поняття.
Цікавим є той факт, що 2,3% усіх студентів відносять до духовних цінностей розраду.
Студенти відмітили, що часто медичні працівники нехтують духовними цінностями у своїй
діяльності. Нехтування духовними цінностями виявляється в байдужості (2,8%), злості (0,6%),
жорстокості (0,5%), нечесності (0,5%), грубому ставленні до оточуючих (0,5%), надмірності (0,3%),
бездушності (0,3%), непрофесійності (0,3%), цинізмі (0,2%), лихослів’ї (0,2%), немилосердності
(0,1%), користолюбстві (0,1%), нерішучості (0,1%), ліні (0,1%), нахабності (0,1%), закомплексованості
(0,1%), неохайності (0,1%), пихатості (0,1%).
Якщо 0,5% студентів вважає, що медичні працівники не нехтують ніякими духовними
цінностями, то 0,6%, навпаки – переконані, що всіма. Не відповіли 3,8% та не визначились із
відповіддю 0,7% студентів. Усього було проаналізовано 967 відповідей.
Нас цікавило, як студенти медичного коледжу розуміють поняття "розрада".
Опитування показало, що студенти першої групи правильно розуміють поняття і тлумачать його
через уміння заспокоїти (11,6%), співчуття (9,4%), втіху (9,4%).
Студенти, які увійшли до другої групи, хоча і правильно розуміють поняття, проте мають про
нього неповне уявлення, розкриваючи його через підтримку пацієнта за допомогою добрих і теплих
слів (4,3%), вселення надії (4,3%), вчасних порад (2,8%), духовну допомогу (2,0%), здатність
розважити і підняти настрій (2,0%), уміння розрядити ситуацію (1,3%) та вияв чуйності (0,9%),
уміння відвернути увагу від гнітючих думок, проблем (0,6%), психологічну допомогу (0,6%),
доброзичливе спілкування, яке полегшувало б стан хворого (0,4%), турботу (0,4%), співпереживання
(0,4%).
Студенти третьої групи обмежилися у своїх відповідях лише окремими характеристиками, які
стосувалися моральної підтримки (17,8%), невідкладної медичної допомоги (12,1%), розуміння,
аналізу й адекватної поведінки в окремій ситуації (6,3%), вміння вислухати пацієнтів (5,2%),
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впевненості в тому, що все буде добре (1,3%), виявлення уваги до людини (0,4%), усвідомлення
цінності життя кожної людини (0,4%), терпіння (0,2%), здатності поділитися власним життєвим
досвідом (0,2%), віри (0,2%), доброти (0,2%), довіри (0,3%), доброго ставлення до пацієнтів (0,2%),
рефлексії (0,1%), поваги до пацієнтів (0,4%), любові (0,1%), самопожертви (0,1%), полегшення
страждань (0,1%), підбадьорення (0,1%).
Однак четверта група студентів неправильно розкрила поняття розради через зневіру в житті
(0,9%), матеріальну поміч (0,9%), підлещування (0,2%), розмову про неприємне для обох сторін
(0,2%), відсутність єдності дій, думок (0,2%), власні роздуми (0,1%). Також не відповіли 1,4%
респондентів. Усього було проаналізовано 828 відповідей, що становить 100%.
Розмірковуючи над тим, у чому полягає духовна цінність розради, студенти звернули увагу на її
психологічний і терапевтичний ефект (12,8%), ставлення до духовних якостей (10,9%) як вияв
духовного рівня особистості, "бо тільки людина з багатим духовним світом здатна розрадити інших"
(9,8%), її рідкісність – "є раритетним явищем у медичних закладах" (9,2%), "бо вона йде від душі, від
серця" (9,2%), "заспокоює людину" (5,5%), виявляє зв'язок з духовними потребами особистості
(3,8%), залежність від неї стану пацієнта (3,8%), гуманістичну спрямованість (2,5%), зазначили, що
вона потребує певних професійних і людських навичок (1,9%), свідчить про людське в людині (1,2%),
є нематеріальною цінністю (1,2%), мобілізує життєві сили (1,2%), має велике значення для людей
(0,9%), є критерієм цінностей людського життя (0,9%), залежить від рівня вихованості (0,9%),
виявляється у духовній підтримці (0,9%), вказали, що "розрада лікує без ліків" (0,6%), "в основному
адресується знедоленим людям" (0,6%), формує духовні почуття (0,6%), "розраджуючи когось, ми не
очікуємо винагороди" (0,6%), спонукає людей віднаходити сенс життя (0,4%), це найперший
людський обов’язок (0,4%), відображає рівень моральності суспільства (0,2%), спрямована на
піклування про дух в людині (0,2%), сприяє встановленню духовних контактів (0,2%). Отже, 53,0%
відзначили духовну природу розради.
Водночас тривожить той факт, що 4,8% студентів не вважають розраду духовною цінністю, 4,5%
переконані, що вона може зашкодити, та не відповіли ще 10,3%. Усього було проаналізовано 537
відповідей.
Нас також цікавило, чи відчували студенти медичних коледжів духовну потребу в розраді.
Відповіді на це запитання представлені у таблиці 1.
Таблиця 1.
Показники духовної потреби студентів медичного коледжу в розраді
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Варіанти відповідей
Відчували потребу в розраді
Ніколи
Поки що не мали такої потреби
Інколи
Часто
Мали з цим труднощі
Завжди потребують розради
Не задумувались над цим
Не відповіли
Усього

К-сть
250
116
14
10
6
5
4
9
88
502

У%
49,8
23,1
2,8
2,0
1,2
1,0
0,8
1,8
17,5
100

Більшість студентів, які відповіли стверджувально, пояснили це характером своєї майбутньої
професійної діяльності, бажанням допомогти кожному, хто цього потребує, зменшити людські
страждання, що свідчить про гуманістичні мотиви їхньої діяльності. Разом із тим, студенти, які
зіткнулися з труднощами в розраді, пояснили це тим, що їм буває важко зрозуміти інших, надмірною
зосередженістю на власних діях і почуттях, що свідчить про превалювання егомотивів і відсуває
потребу в розраді на другий план.
У пілотному інтерв’ю зі студентами медичного коледжу ми намагалися виявити їхній досвід
стосовно досліджуваної нами проблеми. Відповіді представлені у таблиці 2.
Таблиця 2.
Показники досвіду розради у студентів медичного коледжу
№
1

Чи доводилось Вам
розраджувати когось?
Так

К-сть
408

У%
81,6
98

Чи розраджували
коли-небудь Вас?
Так

К-сть
404

У%
80,8
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2
3
4
5

Ні
Неодноразово
Не пам’ятаю
Не відповіли
Усього

41
30
1
20
500

8,2
6,0
0,2
4,0
100

Ні
Неодноразово
Не пам’ятаю
Не відповіли
Усього

49
9
11
27
500

9,8
1,8
2,2
5,4
100

Хоча більшості респондентам доводилося в різних життєвих ситуаціях розраджували людей, а
також бути об’єктом розради, однак 12,4% студентів медичних коледжів не мають такого досвіду,
який є надзвичайно важливим у майбутній професійній діяльності.
Як позитивне у своєму досвіді розради студенти відмітили значущість добрих слів (9,7%),
моральної підтримки (7,3%), виявів вдячності (посмішка, поцілунок, рукостискання, обійми) (6,9%),
взаєморозуміння (6,6%), співчуття (5,3%), готовності допомогти у важку хвилину (4,7%), позитивної
налаштованості (3,5%), корисних порад (3,5%), формування навичок і вмінь розраджувати (2,7%),
доброти (2,5%), полегшення загального стану (2,2%), надії на краще (1,9%), чуйності (1,9%),
лагідності (1,9%), гарного ставлення (1,3%), щирої бесіди (1,3%), вірної дружби (1,3%), досягнутого
результату (1,3%), впевненості у собі (1,3%), зорієнтованості на майбутнє (1,0%), душевного тепла
(0,9%), турботи (0,9%), відвертості (0,7%), співпереживання (0,7%), відчуття власних можливостей
(0,7%), філософського погляду на життя (0,7%), любові (0,6%), зцілення (0,6%), конструктивних
узгоджених дій (0,6%), уваги (0,4%), довіри (0,4%), шанобливого ставлення (0,4%), вміння слухати
(0,4%), аналізу проблеми (0,3%), доброзичливості (0,3%), правдивості (0,3%), милосердя (0,3%), віри
в сутнісні сили людини (0,3%), морального і духовного зростання (0,3%), тихого спокійного тембру
голосу (0,3%), втіхи (0,2%), сприйняття інших такими, якими вони є (0,2%), безкорисливості (0,2%),
догляду (0,2%), прощення (0,2%), ввічливості (0,2%).
Інші респонденти не змогли назвати нічого конкретного (4,2%) та не відповіли (18,4%). Усього
було проаналізовано 684 відповіді.
Серед негативних моментів власного досвіду в розраді майбутні медики назвали байдужість
(3,4%), грубі слова (2,2%), нав’язування поглядів на життя (1,9%), несприйняття (1,9%), нещирі слова
(1,9%), розголошення конфіденційної інформації (1,5%), жалість до себе (1,1%), негативне
самопрограмування (1,1%), агресію (1,1%), безпідставну критику (0,9%), озлобленість (0,9%),
безрезультатність (0,9%), обставини (0,9%), невдоволення собою (0,8%), важкі випробування (0,8%),
пусті обіцянки (0,8%), розбіжності в оцінці ситуації (0,8%), біль (0,8%), неминучу втрату (0,6%),
образи (0,6%), безпорадність (0,6%), некомпетентність (0,6%), недовіру пацієнта (0,6%), невміння
слухати (0,6%), відповідальність за допущені помилки (0,6%), емоції (0,4%), втручання в особисте
життя (0,4%), усвідомлення власних проблем (0,4%), неповагу (0,4%), малоприємний процес
лікування (0,4%), контакт з неприємною людиною (0,2%), суворість (0,2%), неузгодженість (0,2%),
порівняння не на свою користь (0,2%), неуважність медперсоналу (0,2%), розчарування (0,2%),
підлабузництво (0,2%), відсутність співчуття (0,2%), невміння переконувати (0,2%), погіршення стану
пацієнта (0,2%), страх (0,2%), неприємні спогади (0,2%), надмірне опікування (0,2%), лукавство
(0,2%), корупцію (0,2%), безлад (0,2%).
Такого негативу багато на думку 1,1% респондентів, не змогли пригадати – 2,7%, не бачать
проблеми – 18,2 % та не відповіли 44,9% .
Розраджуючи пацієнта, студенти радять пам’ятати про такт (12,9%), враховувати стан здоров’я та
перебіг захворювання (9,2%), основне правило медицини: "Не зашкодь" (8,6%), вік (6,5%), психічний
стан (4,7%), діагноз (3,9%), відповідальність за поради (3,4%), не лякати хворого можливими
наслідками (2,8%), не забувати про індивідуальний підхід (2,4%), родину (2,4%), почуття людини
(2,2%), поставити себе на місце цієї людини (2,2%), дотримуватися обов’язку (1,9%), враховувати
темперамент (1,5%), бути виваженим (1,5%), мати співчуття (1,5%), медичну етику (1,4%), позитивні
емоції (1,4%), не обманювати (1,3%), вірити (1,3%), враховувати внутрішній світ і переживання
(1,0%), марно не обнадіювати (1,0%), вислуховувати людину (1,0%), зважати на реакцію пацієнта
(1,0%), чесність (1,0%), не перебільшувати (1,0%), виявляти підтримку (0,9%), щирість (0,9%),
заспокоювати (0,7%), не сперечатись (0,7%), виявляти доброту (0,6%), не підвищувати голос (0,6%),
зважати на уподобання пацієнтів (0,6%), втішати (0,4%), мати впевненість у власних силах (0,4%),
повагу (0,4%), звернутися безпосередньо до життєвого досвіду пацієнта (0,4%), не бути нав’язливим
(0,4 %), враховувати стать (0,3%), це має бути приємним для пацієнта (0,3%), не відсторонюватись
(0,3%), дотримуватися лікарської таємниці (0,3%), виявляти ввічливість (0,3%), обережність (0,3%),
милосердя (0,2%), вихованість (0,2%), увагу (0,2%), конструктивність (0,2%), душевний і духовний
стан (0,2%), оптимізм (0,2%), бути більш терпимим (0,2%), не бути прямолінійним (0,2%), не
докоряти (0,2%), не бути легковажним (0,2%), не застосовувати тиск (0,2%).
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Утім, деякі студенти у розраді помилково орієнтуються на матеріальний статок пацієнтів (1,6%),
їх соціальний статус (1,2%), можливу винагороду (1,0%), використання зв’язків у майбутньому
(0,2%); 6,0% респондентів не дали відповіді. Усього було опрацьовано 667 відповідей.
Неприпустимим у розраді, на думку студентів медичних коледжів, є підвищення тону (12,5%),
брехня (8,2%), грубість (6,0%), образи (5,4%), навмисні дії, які можуть призвести до погіршення стану
(4,9%), байдужість (3,4%), порушення медичної етики (3,4%), скорбота (2,4%), нагадування про
можливі негативні наслідки хвороби (2,2%), надмірна прямолінійність (2,0%), зверхність (1,9%),
глузування (1,9%), безтактність (1,6%), лихослів’я (1,6%), несправедливість (1,6%), дратування
хворого (1,6%), нагадування про кількість смертельних випадків (1,6%), ігнорування (1,5%),
демонстрація поганого настрою (1,5%), перебільшення проблеми (1,4%), оцінювання стану хворого
як безнадійного (1,4%), нервозність (1,3%), панібратство (1,3%), агресивність (0,9%), тиск на хворого
(0,9%), зневіра у своїх зусиллях як медика (0,9%), надмірна цікавість (0,9%), нахабство (0,9%), скарги
на погане самопочуття (0,7%), неправильні поради або рекомендація неапробованих методів (0,7%),
невпевненість (0,6%), зневажливе ставлення до пацієнта (0,6%), жорсткість (0,6%), жалісливість
(0,6%), розповсюдження інформації про незадовільний стан хворого (0,6%), залякування хворого
(0,6%), паніка (0,5%), негативне навіювання (0,5%), нечемність (0,4%), нещирість (0,4%),
звинувачення пацієнта (0,4%), нетерплячість (0,4%), меланхолійний тон (0,4%), критика (0,3%),
метушня (0,3%), пригнічення хворого (0,3%), вульгарні жарти (0,2%), полишення без піклування
(0,2%), бажання отримати зиск з допомоги хворому (0,2%), скарги на життя (0,2%), недовіра (0,2%),
розгубленість (0,2%), провокування конфлікту (0,2%), неохайність (0,2%), шкідливі звички (0,2%),
неуважність (0,2%), нерозуміння пацієнта (0,2%).
Не визначились із відповіддю – 5,0%, не бачать у цьому потреби – 6,2 % та не відповіли 2,6%
студентів. Усього було проаналізовано 683 відповіді.
Водночас виявилося, що студенти відмовилися би розраджувати пацієнтів з психологічними
патологіями (6,4%), безнадійних (6,4%), алкогольно залежних (4,8%), з нервовими розладами (4,8%),
наркозалежних (2,5%), онкологічно хворих (2,5%), тяжко хворих (2,5%), хворих на СНІД (2,5%), хто
не при тямі (2,1%), агресивних (1,9%), з поганою вдачею (1,9%), які зневажливо ставляться до
персоналу (1,8%), злих (1,8%), зарозумілих (1,6%), які самі цього не бажають (1,6%), тих, хто не
вірить у себе (1,6%), не спроможних розуміти і слухати (1,6%), тих, хто перебуває в стані шоку
(1,4%), людей із низьким моральним рівнем (1,0%), упертих (1,0%), невпевнених у собі (0,9%),
неприємних (0,7%), грубих (0,7%), байдужих до життя (0,5%), хворих на туберкульоз (0,5%), людей
похилого віку (0,5%), замкнутих (0,5%), жорстоких (0,5%), пацієнтів у критичному стані (0,5%), в
істериці (0,5%), невдячних (0,3%), малих дітей (0,3%), з різними вадами розвитку (0,3%), тих, хто
перебуває в депресії (0,3%), інфекційно хворих (0,2%), нахаб (0,2%), холериків (0,2%), егоїстів (0,2%),
лицемірів (0,2%), вульгарних (0,2%), нав’язливих (0,2%), прискіпливих (0,2%), нещирих (0,2%),
неадекватних (0,2%).
Вважають, що потрібно розраджувати всіх – 21,8%; тих, хто цього потребує – 1,6%; не змогли
відповісти через брак досвіду – 1,4%; не відповіли – 14,5%. Усього було проаналізовано 580
відповідей, що становить 100%.
Виявилося, що студенти залишаються байдужими до проблем пацієнтів у наступних випадках:
коли пацієнт займає пасивну позицію у ставленні до власного здоров’я (8,5%): виявляє
байдужість до власних проблем (4,5%), не докладає жодних зусиль для власного зцілення (4,0%);
за відсутності позитивного особистісного контакту медичного працівника і пацієнта
(5,1%): коли пацієнт створює проблеми іншим (1,3%), є неприємною особою (1,0%), грубим
(0,6%), неуважним (0,6%), не поважає медперсонал (0,4%), створює собі проблеми (0,4%), є
нещирим (0,4%), демонструє власну невихованість (0,2%), пихатість (0,2%);
коли студенти відчувають власну безпорадність (3,3%): не можуть зрозуміти пацієнтів
або не знають перебігу хвороби (1,2%), не можуть нічим допомогти (2,1%);
коли немає небезпеки для життя і здоров’я пацієнта (2,9%): коли ці проблеми є не
важливими (1,1%), коли пацієнти вдають з себе хворих і вірять у це (0,8%), коли вже все гаразд
(0,6%), коли немає потреби у допомозі (0,4%);
через зосередженість на собі і власних проблемах (2,1%): коли потрібно вирішувати
власні проблеми (0,9%), сімейні проблеми (0,6%), коли поганий настрій (0,4%), коли оточуючі
набридають (0,2%);
як ставлення до окремих груп хворих (1,4%): психічно хворих (0,6%), наркоманів
(0,6%), хронічних хворих (0,2%);
коли це не стосується професійної діяльності (0,9%);
через несформованість власної духовної сфери (0,8%): мені дійсно байдуже до
пацієнтів (0,6%), завжди відчуваю байдужість до чужих проблем (0,2%);
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коли можна перекласти відповідальність на інших (0,6%): рідних (0,4%), самого
пацієнта, який самостійно здатен справитись зі своєю проблемою (0,2%);
коли цього ніхто не бачить (0,2%);
залежно від ситуації (1,6%);
байдужість є неприйнятною позицією для 33,9% респондентів: переконаних, що
такого не може бути (28,7%), хто намагається до всіх ставитися однаково (5,2%);
не мають досвіду спілкування з пацієнтами – 1,2%, вагалися з відповіддю – 3,4%, не
відповіли – 30,0%. Усього було проаналізовано 524 відповіді, що становить 100%.
Анкетування дозволило виявити, які навчальні предмети допомагають студентам краще зрозуміти
пацієнта. Відповіді студентів умовно можна розділити на декілька груп.
До першої групи (39,5%) увійшли спеціальні предмети: сестринська справа (9,9%), догляд за
хворими (7,0%), терапія (5,1%), педіатрія (2,9%), анатомія (2,8%), хірургія (2,3%), фізіологія (1,8%),
історія медицини (1,6%), ПДД (1,2%), акушерство (1,2%), фармація (0,8%), перша лікарська допомога
(0,7%), клінічні предмети (0,4%), гінекологія (0,3%), патологія (0,3%), дерматологія (0,1%), внутрішні
хвороби (0,1%), історія хвороби (0,1%), технологія ліків (0,1%), інфекційні хвороби (0,1%).
До другої групи (36,7%) увійшли психологічні предмети: загальна психологія (24,8%), медична
психологія (11,9%).
Третю групу (15,0%) склали предмети світоглядного спрямування: філософія (11,2%), соціологія
(1,7%), етика (1,2%), культурологія (0,8%), історія релігій (0,1%).
До четвертої групи (3,4%) віднесено загальноосвітні предмети: біологія (1,9%), зарубіжна
література (0,7%), фізика (0,1%), іноземна мова (0,1%), математика (0,1%), право (0,1%), ОБЖ (0,1%),
українська мова (0,1%), хімія (0,1%), людина і суспільство (0,1%).
Відповіді п’ятої групи (0,7%) стосуються більше позанавчального досвіду, куди увійшли медична
практика (0,5%), спілкування з друзями (0,1%), спілкування в родині (0,1%), життєвий досвід (0,2%),
ЗМІ (0,1%),
Ще 4,6% опитаних вказали у своїх відповідях усі предмети (1,7%), не визначились – 0,4%, не
відповіли – 2,6%. Усього було проаналізовано 773 відповіді, що становить 100%.
З допомогою анкети ми намагалися виявити, у якій діяльності у студентів медичних коледжів
формуються навички розради пацієнтів.
Судячи з відповідей, найефективнішими у цьому плані є спілкування з друзями (12,2%), медична
практика (11,7%), практичні заняття (9,6%), професійна діяльність медсестри (7,7%), допомога
хворим у життєвих ситуаціях (6,2%), заняття з загальної й медичної психології (6,2%), спільна
діяльність з досвідченими медиками (3,2%), знання в області фармакології (2,6%), всі сфери життя
(2,4%), бесіди з батьками (2,0%), філософія (0,9%), процес навчання (0,6%), робота в тренінгах (0,6%),
бесіди з викладачами (0,6%), душевні розмови (0,6%), залежно від ситуації й обставин (0,6%),
спілкування з пацієнтами (0,6%), врахування помилок попередників (0,4%), розуміння як
індивідуальний процес (0,4%), читання книг (0,4%), розвиток власного логічного мислення (0,2%),
робота в оглядовому кабінеті (0,2%), робота над самовихованням (0,2%), релігія (0,2%), консультації
(0,2%), заняття з лікувальної справи (0,2%).
Поки що не мають таких навичок – 10,6%, не впевнені в тому, що їх можна якось сформувати –
0,8%, не відповіли 17,9% респондентів. Усього було проаналізовано 541 відповідь.
Ділячись своїм життєвим досвідом, студенти 1-3 курсів розповіли, що, розраджуючи своїх рідних
(4,4%), пацієнтів (4,4%), друзів (2,8%), незнайомців (1,4%), дітей (0,8%), сусідів (0,2%), вони звертали
увагу на їхній стан (0,7%) і намагалися підбадьорити (9,3%), заспокоїти (5,2%), заговорити з ними
(4,7%), вселити надію (4,1%), морально підтримати (3,7%), уважно вислухати (3,2%), дати пораду
(3,2%), виявити співчуття (3,2%), втішити (2,6%), проаналізувати ситуацію (2,6%), підібрати добрі
слова (1,5%), демонстрували розуміння чужих проблем (1,2%), робили спроби підняти настрій (1,2%),
демонструвати спокій (0,8%), відволікати від сумних думок (0,7%), виявляли такт (0,6%), турботу
(0,6%), використовували рефлексію (0,3%), пропонували заспокійливі ліки (0,3%), виявляли
шанобливе ставлення (0,3%), намагалися допомогти повірити в себе (0,3%), знайти оптимальне
рішення (0,2%), розважити, розповісти смішну історію (0,2%), проявляти милосердя (0,2%).
Окремі студенти свої дії визнають невдалими (3,9%), недоречними (1,8%), вдалими (1,5%),
ефективними (0,4%), почуваються відповідальними (0,4%). При цьому лише 0,7% опитаних відчували
задоволення від досягнутого результату, натомість 0,6% засмутились, оскільки знали про безнадійний
стан хворих (0,6%), не хотіли би про це згадувати (0,6%), зіштовхнулися з труднощами (5,4%). Ще
1,6% – нікого не розраджували, 2,4% – узагалі не пригадують таких випадків та не відповіли 15,2%.
Усього було проаналізовано 658 відповідей, що становить 100%.
Проведений констатувальний експеримент показав, що:
в організації навчально-виховного процесу в медичному коледжі недостатня увага
надається питанню формування у студентів духовної цінності розради;
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вузький зміст спілкування педагогів і студентів обумовлює домінування пасивних форм
роботи, недостатність зворотніх зв’язків, відсутність корегуючого впливу на студентів з метою
формування у них умінь і навичок розради;
основними причинами низького рівня сформованості у студентів медичних коледжів
духовної цінності розради є також недостатня компетентність і активність викладачів і кураторів
груп з формування у вихованців духовної цінності розради;
стійкість досліджуваної духовної цінності розради у студентів медичних коледжів
перебуває, в основному, на вербальному рівні;
у роботі зі студентами недостатньо враховується життєвий досвід студентів та їхні
мотиви розради пацієнтів;
у поведінці студентів медичних коледжів спостерігається прагматизм, нігілізм,
несформованість емоційної й духовної сфери, відсутність гуманістичних ідеалів, цінностей,
превалювання егомотивів і егопотреб, невміння співчувати і розраджувати пацієнтів, небажання
відповідати за власні дії.
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Примачок Л. И. Состояние сформированности духовной ценности утешения
у студентов медицинского колледжа.
Статья посвящена актуальной проблеме формирования у студентов медицинских колледжей
духовной ценности утешения. В статье освещена диагностика сформированности духовной
ценности утешения у студентов медицинских колледжей, показаны трудности и достижения
воспитательного процесса и готовность молодежи к исполнению своего профессионального долга.
Prymachok L. I. The Condition of the Formed of Spiritual Value of Comfort
at the Students of Medical College.
The article is devoted the topical problem of forming in the students of medical colleges the spiritual value of
comfort. In the article the diagnostics of the formed spiritual value of comfort at the students of medical
colleges is hilighted, difficulties and achievements of educational process and readiness of young people to
execution of the professional duty are shown.
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РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПРОБЛЕМИ САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
У статті розглядається проблема саморозвитку особистості в її історичному аспекті. Автором
охарактеризовано основні історичні етапи та проаналізовано праці видатних представників різних
епох. На кожному етапі виділено тенденції дослідження проблеми саморозвитку особистості.
Сучасне суспільство звертається до осмислення досвіду попередніх історичних епох. Актуальність
даного дослідження викликана необхідністю вивчення зародження проблеми саморозвитку
особистості. Категорія "саморозвиток" на даний момент є одним з ключових понять у філософії,
соціології, психології. На теоретико-методологічному рівні проблема саморозвитку особистості
знайшла своє висвітлення в працях вітчизняних (К. Абульханова-Славська, О. Бевз, І. Бех, О. Газман,
Л. Зязюн, О. Колісник, О. Пєхота, О. Слободян, Т. Тихонова, П. Харченко) та зарубіжних (Р. Бернс,
А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс та ін.) дослідників.
Найдавніші культурні цивілізації захоплюють своєю унікальністю, самобутністю, світоглядом та
системою цінностей. Вони поділялись на "Схід" і "Захід" – дві багато в чому протилежні системи
світогляду, що знаходять своє вираження в способі життя людей, їх традиціях, моральних принципах.
Це два різні світи, кожний з яких йшов своєю дорогою розвитку. Можна сказати, що при всьому
своєму розходженні Схід і Захід як би доповнюють один одного. На Сході особливу увагу приділяли
науці, освіті та духовній сфері людської життєдіяльності. Релігія, звичаї, закони наклали відбиток на
розвиток особистості на Сході. Корисним для людини вважалося те, що забезпечувало їй гармонію з
навколишнім світом.
Однією із самих загадкових культур Стародавнього Сходу була китайська культура, розвиток якої
можна прослідкувати, дослідивши особливості культурного розвитку, звичаїв і законів. На розвиток
суспільства стародавнього Китаю вплинула релігійно філософська система Конфуція –
конфуціанство, яке вважається основою китайської культури. Його ідеалом виступає високоморальна
людина, що дотримується традицій мудрих предків. Це підтверджує вираз китайського філософа
Конфуція: "Я не той, хто має знання від народження, а той, хто люблячи стародавність, ретельно
шукає їх" [1: 194]. Навіть у ті стародавні часи китайські філософи бачили, що пізнання світу та самого
себе є необхідною умовою для самовдосконалення та саморозвитку.
Яскравим періодом в історії людства є період античності, культура якої вважається колискою
європейської цивілізації. Культуру античної Греції та античного Риму відносять до Західних
найдавніших цивілізацій. Висловлювання філософів античного періоду засвідчують прагнення
людини до істини, яке немає завершеності. З погляду філософії, людина в античності визначала своє
місце і роль в житті, пояснювала причини, мотиви явищ і подій. Саме в цей період відбувалось
зародження ідей та думок, які актуальні сьогодні.
Багато хто з філософів античності цікавилися проблемами самопізнання, самовдосконалення та
самореалізації: Геракліт, Піфагор, Сократ, Платон, Аристотель, Епікур, Сенека.
Певний обсяг знань накопичений філософами Древньої Греції, а також зміни в суспільному житті
зумовили перехід від вивчення природи до розглядання людини у всіх її багатомірних проявах. Вираз
античного філософа Піфагора: "Будь повелителем самого себе: володіючи і управляючи собою, ти
матимеш чудове царство і найбільш важливу посаду" підтверджує те, що вже давні люди вважали, що
керувати собою, можна лише за допомогою самопізнання [1: 286].
Сократ вважав, що людина володіє повнотою знання, її свідомість черпає розуміння істини з самої
себе. Головним завданням пізнання, як орієнтира у повсякденному житті, Сократ вважав
самопізнання: "пізнай самого себе". Для нього самопізнання – це інтелектуальний процес, що
призводить до знання. Шлях самопізнання веде людину до розуміння свого місця в житті [2: 22]. На
його думку, основне призначення людини у світі – пізнавати себе і вдосконалювати свою мораль.
На думку Платона, пізнання – це процес пригадування того, що колись відбувалось з душею
людини до з'єднання її з тілом. Він вважає, що позитивні якості душі спочатку відсутні в людині, але
згодом вона їх може набути, використовуючи різні вправи і прагнучи самовдосконалення. Таким
чином, етика і педагогіка Платона орієнтовані на самовдосконалення особистості [3: 100].
У той же час існували і суперечливі міркування античних філософів Греції щодо пізнання.
Аристотель великого значення надавав самопізнанню особистості та розвитку через розумову працю.
Справжньою метою людського життя є блаженство, якого можна досягти, якщо діяльність, яку
виконує людина властива кращій частині її душі. Вчення Аристотеля про чесноти має на меті
© Соколовська С. М., 2009
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допомогти людині управляти собою, тобто розібратися у своєму внутрішньому світі, усвідомити свої
першочергові прагнення, наближатися до їх здійснення.
Давньоримських філософів теж цікавили питання саморозвитку та самопізнання особистості. Ідея
морального вдосконалення є провідною у "Моральних листах до Луцілія" Сенеки. Ця ідея
реалізується на шляху до самопізнання. На думку Сенеки, найвища цінність – це вдосконалення
власної душі та розуму, тобто самого себе. Отже, підкреслюється поняття людини як індивіда, що
прагне до вдосконалення. Але Сенека закликав не просто вдосконалюватись, а дбати про те, щоб бути
у злагоді з самим собою. Необхідно кожен раз самоаналізувати свої надбання і задумуватись над тим,
чи не змінились бажання і прагнення. Зміна бажань – ознака перебування в русі, а значить і розвитку,
це краще ніж стояти на місці [4: 131].
Епоха Середньовіччя характеризується дещо підвищеним статусом людини в порівнянні з
античністю. Представник цієї епохи – Августин Аврелій стверджував, що неможливе існування віри
без пізнання та пізнання без віри, вони взаємно доповнюють одне одного. Він підкреслював, що
людині необхідно зосередитись на собі, тоді вона знайде істину [1: 599].
Процеси, що відбувались в українському суспільстві відображались у філософській думці та
історичній свідомості народу. Становлення основних ідей пов'язані зі зрушеннями, що відбувались у
самосвідомості людини. Вона усвідомлює себе частиною природи і її господарем. Твори вітчизняних
мислителів, зокрема "Повчання Володимира Мономаха дітям", наповнені багатим змістом. У цьому
творі вперше було обґрунтовано зв'язок освіти з потребами особистості. Одне з центральних місць у
"Повчанні" займають питання призначення людини в цьому житті, сенсу її буття [5: 360].
Незважаючи на догматизм, панування формальних наук, у поглядах середньовічних філософів на
проблему саморозвитку особистості відзначаємо утвердження виняткової ролі людини серед божих
творінь.
Під час переходу від середньовіччя до нової епохи починається виявлення значущості людини,
інтересу до гуманітарного знання; гармонійного розвитку духу і тіла. Ця нова епоха була названа
Відродженням, Ренесансом (від французького renaissance – відродження). Так означають період
відродження античної культури у зв'язку зі змінами в соціально-економічному та духовному житті
Західної Європи. Епоха Ренесансу носить гуманістичний характер. Вважалось, що коли людина
починає думати про себе, про своє призначення у світі, про мету свого існування, вона проявляє
людяність, тобто гуманність. Гуманісти проповідували можливість самовдосконалення за допомогою
залучення до культури. У цей період людина починає вірити в здатність свого розуму пізнати світ і
саму себе в ньому.
У цей період утверджувалася думка, що внаслідок розвитку і вдосконалення у процесі
життєдіяльності, особистість змінює своє ставлення до самої себе. Саме людина є творцем свого
щастя і самої себе, цим вона і відрізняється від інших природних істот. Прагнення до досконалості не
дано від народження, людина формує його за допомогою пізнання самої себе.
Діяльність людини в епоху Відродження не просто задовольняє земні потреби, але й спонукає до
вдосконалення навколишнього світу та самовдосконалення. У цей період відбувається переорієнтація
поглядів на людину; значення надавалось гармонії тіла, а не тільки духовному життю. На думку
Нікколо Макіавеллі, людина повинна розраховувати тільки на власні сили при формуванні своєї долі,
а не покладатись на провидіння. Людина стає віч-на-віч з дійсністю і лише вона виступає "ковалем
самої себе". У цю епоху людині дається право вибирати з великої кількості можливостей свій шлях
для самореалізації.
Історіографічні дослідження епохи Відродження розкривають сучасні історики І. В. Огородник і
М. Ю. Русин, зокрема вони стверджують, що ідеї українських гуманістів мали виражені риси
антропоцентризму. Видатний філософ, письменник, історик XVІ ст. С. Оріховський-Роксолан вважав
кожну людину самодостатньою, і лише від неї залежить, чи досягне вона висот в цьому житті, чи
деградує. До основних чеснот людини видатний діяч епохи Відродження відносив самопізнання, яке
допомагає людині досягнути внутрішньої рівноваги.
XVII-XVIII століття в історії називають часом революційних перетворень як у суспільному житті,
так і в поглядах на людину. Людина почала сприйматись одночасно як об'єкт, так і суб'єкт пізнання і
вдосконалення. Епоха Просвітництва відома розробкою програми вдосконалення людини та
суспільства, користуючись досягненнями в розвитку науки і техніки.
За Дж. Локком, мислителем Нового часу, людина пізнає світ за допомогою відчуттів і рефлексії.
Він створив своє вчення про рефлексію – здатність людського розуму до аналізу своїх власних думок
і переживань, суть якого в тому, що пізнання є процесом наповнення людини ідеями для подальшого
її розвитку.
Ж-Ж. Руссо та Г. Гегель вважали, що все існує лише в русі, розвитку. У контексті нашого
дослідження важливим є введена Г. Гегелем категорія тотожності у відношенні з відмінністю, що

104

С. М. Соколовська. Ретроспективний аналіз дослідження проблеми саморозвитку особистості

виявляє протиріччя. Саме протиріччя, на думку Гегеля, лежить в основі будь-якого руху як саморуху і
є всезагальним принципом саморозвитку.
І. Кант, як й інші мислителі цього періоду, бачив людину як суб'єкта поводження в суспільстві та
власного самовдосконалення. І. Кант наголошував, що істина знаходиться в самій людині, в її
самосприйнятті, а не в зовнішньому світі. Перш ніж зрозуміти оточуючий світ, людині необхідно
зрозуміти саму себе.
Добу Просвітництва з 30-х років XVII ст. до кінця XVIII ст. на Україні ще називають добою
бароко. Основним об'єктом доби бароко є досконала людина, що втілює в собі реальні якості, те, до
чого має прагнути кожна людина. Завершення доби бароко було відмічено появою видатного
філософа, поета, педагога Г. Сковороди, здобутки якого для нашого дослідження мають велике
значення. На думку Г. Сковороди, людське життя необхідно спрямувати на самопізнання, яке він
вважав засобом подолання людських вад; на розвиток природних задатків шляхом
самовдосконалення. У багатьох творах Г. Сковороди, подібно Сократу, зустрічаються твердження:
"пізнай себе", "зрозумій себе". Самопізнання – це основний його принцип [6: 32]. Вивчаючи,
пізнаючи себе, людина виробляє певний спосіб життя, притаманний тільки їй. Г. Сковорода вважав,
що самопізнання відрізняється від пізнання світу тим, що воно можливе тільки в переживанні і є
процесом, що спонукає до саморозвитку.
У XIX столітті набуває популярності "філософія життя" Ф. Ніцше, головною ідеєю якої є
формування культу сильної людини. Введений Ніцше термін "надлюдина" означав гармонійну,
досконалу людину, яка мала моральні та інтелектуальні якості.
Цікавими, на нашу думку, є погляди зарубіжних педагогів Західної Європи XVIII – XIX ст. на
процес саморозвитку і самопізнання особистості. Відомі педагоги Й. Песталоцці і А. Дістервег
основну мету виховання вбачали в гармонійному розвитку задатків, які має людина від природи за
допомогою самодіяльності. Саме Дістервегом було обґрунтовано положення дидактики розвиваючого
навчання, що ґрунтувалися на активності і усвідомленні учнями отриманої інформації. Навчання, на
його думку, це лише засіб для всебічного розвитку.
Мислителі XX століття намагались побачити в людині щось нове, розкрити різні аспекти її життя.
Відбувається зміна індустріальної епохи на соціокультурну, а тому і відроджується інтерес до
людини. Екзистенціалізм, як філософська течія розглядає людське життя, вважаючи його унікальним.
Проявляється індивідуальність кожної людини та намагання реалізувати себе в певних сферах
життєдіяльності. С. К'єркегор вбачав своє завдання в допомозі людині знайти ту справу, мету, заради
якої їй хотілося жити. У кожного вона своя і тут неможливо узагальнювати. Тейяр де Шарден вважав,
що якщо людина може рефлексувати, тобто зосереджувати свідомість на собі, вона обов'язково
прагне самовдосконалення, саморозвитку.
Проблемами всебічного розвитку і формування особистості, що залежить від формування
інтелекту, займався Ж. Піаже. На його думку, суспільство не тільки впливає на особистість, а й
покладає на неї ряд обов'язків, спонукає до розвитку за допомогою загальноприйнятих правил та
системи знаків.
Відомий італійський педагог і психолог Марія Монтессорі стверджувала, що кожна людина здатна
до самостійного розвитку (саморозвитку) в спеціально створеному оточенні, середовищі, яке дає
поштовх до його здійснення. А педагог-новатор Ш. О. Амонашвілі наполягав на максимальному
врахуванні потреб особистості, яка прагне бути самостійною. На його думку, головне в навчанні – це
заохочувати дітей до власного пошуку, власного шляху пізнання світу, необхідно вчити їх
самостійності. Найважливіше місце в педагогічному процесі займає саморозвиток і самодіяльність,
без яких особистість не може розвиватися.
На думку відомого психолога Г. С. Костюка, природна сутність людини відіграє провідну роль у її
розвитку. Рушійною силою розвитку виступають внутрішні суперечності, що спонукають до руху та
породжують бажання до самовдосконалення. Він виділяв таку якість особистості як вимогливість до
себе, яку він вважав важливим чинником у розвитку здібностей особистості.
Значний внесок у розвиток психології зробив американський психолог А. Маслоу. Ним була
розроблена ієрархія потреб, яка містить у собі повний перелік мотивацій. У кожного з нас є свої
мотивації і здібності, використання яких – і є процес самоактуалізації, який він і ставив на вершину
ієрархії потреб. Основою розвитку людини є самоактуалізація, тобто прагнення до саморозвитку.
Щоб рухатись в цьому напрямку А. Маслоу пропонує дивитись в середину себе, щоб знайти відповідь
на питання, щоб визначити власне бачення проблеми, взяти на себе відповідальність за свої дії. Це
вагомий крок у напрямку самоактуалізації [7: 51-57].
Початку третього тисячоліття притаманний динамізм, зростання ролі особистості вчителя з
високим рівнем професіоналізму та вмінням самостійно опановувати новий матеріал протягом життя.
Сьогодні необхідно усвідомлювати, що розвиток суспільства прямопропорційно залежить від
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розвитку кожного члена суспільства. Особливо, це стосується педагога, який має створювати умови
для особистісного розвитку та мотивацію для саморозвитку майбутнього покоління.
Ретроспективний аналіз проблеми саморозвитку особистості дав можливість умовно виділити
тенденції в різних історичних періодах, які представлено в таблиці 1.
Таблиця 1.
Тенденції становлення проблеми саморозвитку особистості в історичному розвитку людства
Період
Тенденції у дослідженні проблеми саморозвитку
Утверджується розуміння людини, як наслідувача традицій предків:
Культура
вчення про людину базується на філософсько-міфологічному
Стародавнього
світогляді;
Сходу та
людина виділяється із оточуючого світу як частина природи, з
Античність
притаманними їй процесами мислення, пізнання, волею та ін;
(VII ст. до н.е. – до
розкривається сутність людини в її багатомірних проявах:
V ст. н.е.)
людина розуміється як індивід, що прагне самопізнання та
вдосконалення;
утверджується рівність між людьми (в духовному плані) і для
кожного відкрито безліч шляхів для вдосконалення.
Виділено шляхи розвитку особистості:
діалоговий метод самопізнання;
самовдосконалення за допомогою пізнання самого себе;
активність, яка є запорукою пізнання істини.
Середньовіччя
Підвищується статус людини в порівнянні з античністю:
(V – XIV ст.)
розглядається сутність людини як творіння Божого;
відбуваються зрушення в самосвідомості людини;
звертається увага на людину, що усвідомлює себе частиною
природи.
Пізнання і вдосконалення можливо досягти шляхом:
вольових і духовних зусиль, аскетизму;
праці над собою;
розвитку духовності людини.
Відродження
Формування гуманістичних ідей:
(XIV – XVІІ ст.)
· стремління до гармонії фізичного і духовного начал (ідея всебічного і
гармонійного розвитку людини).
Утвердження антропоцентризму:
· звеличення людини, але в той же час сприймання її з притаманними їй
чеснотами і вадами.
Удосконалення особистості за умови:
розвитку індивідуальності у процесі самовдосконалення;
самореалізація особистості можлива при умові активної позиції
людини;
відродження інтересу до самої людини в повсякденній
діяльності.
Просвітництво
Проблема розвитку і вдосконалення особистості базується на:
(XVІІ – XVІІІ ст.)
активності людини в процесі пізнання;
вірі в безмежні можливості людини, що стосуються пізнання;
розумінні людини як розумної істоти, здатної до самопізнання;
об'єктивному ставленню людини до самої себе;
на самопізнанні як засобі подолання людських вад.
Розробка програм вдосконалення людини:
визначається рефлексивне мислення, що виступає підґрунтям
самопізнання та саморозвитку особистості;
самопізнання складає основу самовизначення в діяльності
особистості.
Реформаторство Реформування системи освіти і виховання, що полягало в:
(XVІІІ – XІX ст.)
активізації пізнавальної активності;
забезпеченні наступності в навчанні;
організації самостійної роботи.
Розвиток індивідуальності кожної людини з допомогою:
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системи вправ, що вдосконалюють природні нахили;
забезпечення внутрішньої гармонії людини, що є суттю ідеї
вдосконалення;
навчання, як засобу всебічного розвитку особистості.
Зміна авторитарної моделі навчально-виховного процесу на особистісноорієнтовану, яка розкриває:
процеси
самопізнання,
самовизначення,
саморефлексії,
саморозвитку особистості;
процеси пізнавальної активності, самостійності;
мотиви і потреби людини, що спонукають її до саморозвитку;
утвердження віри у вільну особистість, що має здатність до
розвитку;
виховання як процес, скерований на розвиток особистості.
Саморозвиток людини здійснюється шляхом:
удосконалення системи освіти і виховання;
розробки інноваційних програм самовдосконалення;
впровадження варіативності системи освіти, індивідуалізації
навчання.
-

Новітній час
(XX – XXІ ст.)

У результаті проведеного історичного аналізу проблеми саморозвитку особистості у філософській,
психолого-педагогічній літературі, ми можемо відзначити, що цим питанням цікавились ще в давні
часи. Навіть сьогодні вчені-педагоги намагаються виділити
умови для створення ситуацій
саморозвитку особистості. Кожний історичний період, виділений нами, має своє підґрунтя для
побудови навчально-виховного процесу на основі саморозвитку особистості. З давніх-давен і до
сьогодні вважається, що процес саморозвитку неможливий без самопізнання. Власне на самопізнання
і покладали свої сподівання вчені-психологи. Саме враховуючи ці обставини, в межах нашого
дослідження було необхідно проаналізувати наявні в педагогічній, психологічній та філософській
літературі праці відомих учених, які присвятили багато уваги проблемі, що нас цікавить.
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Соколовская С. М. Ретроспективный анализ исследования проблемы саморазвития личности.
В статье рассматривается проблема саморазвития личности в ее историческом аспекте. Автором
охарактеризовано основные исторические этапы и проанализированы труды выдающихся
представителей разных эпох. На каждом этапе выделены тенденции исследования проблемы
саморазвития личности.
Sokolovskaya S. M. Retrospective Analysis of the Individual Self-Development Problem Study.
In the article the problem of self-development of the person in its historical aspect is considered. The author
characterizes the basic historical stages and works of outstanding representatives of different epochs. At
each stage tendencies of research of a problem of self-development of the person are chosen.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ДЕФІНІЦІЙ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
У статті піднімається питання взаємозв’язку дефініцій соціальної педагогіки та соціальної роботи.
Здійснено теоретичний аналіз їх взаємозв’язку. Актуалізується питання про необхідність
подальшого розмежування двох сфер соціальної діяльності – соціально-педагогічної
та соціальної роботи.
Сфера соціально-педагогічної діяльності передбачає реалізацію взаємодії двох відносно
самостійних, або принаймні таких, що прагнуть самостійності, галузей науки, сфер практичної
діяльності – соціальної педагогіки та соціальної роботи. У процесі свого становлення і розвитку
соціальна педагогіка та соціальна робота взаємопов’язані, їх розвиток характеризується
взаємозумовленістю та взаємозалежністю у практичній роботі спеціалістів обох галузей.
Однак залишається мало вивченим питання теоретичного та емпіричного розмежування обох
наук, їх взаємозалежності та взаємозв’язку. Метою статті є спроба з’ясувати сутність та специфіку
цієї взаємозумовленості соціальної педагогіки і соціальної роботи.
Дослідженням проблеми становлення, векторів розвитку соціальної педагогіки та соціальної
роботи серед українських учених займалися І. Звєрєва, Л. Міщик, С. Хлєбік, Л. Коваль, І. Мигович, із
російських дослідників – О. Мудрик, Л. Нікітіна, В. Сластєлін, В. Нікітін [1-6]. Проблемам
методології соціальної педагогіки присвячені дослідження О. Липського, І. Краєвського, А. Малько
[7-9].
На сьогодні практично неможливо відокремити категорії "соціальна педагогіка" і "соціальна
робота". Вони розвиваються в тісному взаємозв’язку, відношення між ними не прості, що
відображається в різних точках зору дослідників: від повного ототожнення, взаємопоглинання до
повної самостійності, автономності однієї щодо іншої [7: 6-7]. Обидва ці твердження, на нашу думку,
є не конструктивними, вони лише характеризують наявний стан розробки цієї проблеми, а також
деяку категоріальну розмитість обох понять. Ми вважаємо, що на сучасному етапі розвитку не слід
розглядати їх як окремі, не пов’язані галузі, а необхідно бачити взаємозв’язок і взаємозалежності по
багатьом аспектам, практичним і теоретичним.
Соціальна педагогіка – галузь педагогіки, яка досліджує соціальне виховання в контексті
соціалізації, тобто виховання всіх вікових груп соціальних категорій людей, яке здійснюється як в
організаціях, спеціально для цього створених, так і в організаціях, для яких виховання не є основною
функцією (промислові підприємства, військові частини та ін.) [4: 176].
Соціальна педагогіка відображає характер і зміст діяльності людей, інститутів суспільства, її
об’єктом є людина у взаємозв’язку із її соціальним середовищем, предметом соціальної педагогіки як
області практичної діяльності виступає взаємодія особистості і суспільства з метою збереження,
відновлення, розвитку соціальної активності особистості, тобто, гармонізація цієї взаємодії.
Особливістю соціальної педагогіки є спорідненість із соціальною роботою (за змістом діяльності), яка
й породжує дискусії про взаємовідношення соціальної педагогіки і соціальної роботи, що пов’язано із
спорідненістю предмету дослідження цих наук, напрямком реалізації практичної діяльності.
Важливим для виділення, окреслення соціальної педагогіки як самостійної галузі наукового
знання, окремої практичної сфери є виділення власної, специфічної частини соціальної і педагогічної
практики, яка й забезпечує їй статус самостійної наукової дисципліни. Соціальна педагогіка
відображає ту частину практики, яка пов’язана, по-перше, із соціальним розвитком людини в межах
різних процесів (соціального виховання, соціального становлення, соціального формування); подруге, із практичним перетворенням соціального середовища педагогічними методами (педагогізація
середовища), зокрема, шляхом конструювання соціально-педагогічної інфраструктури міста, села; потретє, із включенням особистості в соціальне середовище і її соціально-педагогічним супроводом. Ці
три "ділянки" педагогічної практики належать саме до соціальної педагогіки; крім того, вони
зумовлюють формування розділів соціальної педагогіки як наукової дисципліни: педагогіка
соціального розвитку особистості, педагогіка соціального середовища, педагогіка соціальної роботи
[7: 136].
Соціальна робота як наука являє собою сферу діяльності, функція якої полягає у продукуванні і
теоретичній систематизації об’єктивних знань про соціальну сферу та специфічну соціальну
діяльність – допомогу людям з конкретними проблемами. Характерною рисою соціальної роботи в
Україні є те, що вона пов’язана із соціальною педагогікою та соціальним захистом. На думку
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А. Малько, соціальна робота є комплексом різних видів різних видів допомоги: соціально-побутової,
медико-соціальної, соціально-правової, соціально-педагогічної, оскільки допомога завжди предметна,
спрямована на задоволення тих чи інших потреб. Разом з тим, авторка вважає основою соціальної
роботи соціальну педагогіку, бо без неї соціальна робота перетвориться на "сізіфову працю подолання
наслідків без урахування причин" [9: 95-96].
На думку С. Тетерського, предметом соціальної роботи як науки є "соціальні процеси і соціальні
явища, що мають безпосереднє відношення до життєдіяльності, конкретної соціальної групи або
громади і тенденції їх змін під впливом психолого-педагогічних, економічних та управлінських
чинників" [10: 62].
Велика кількість моделей теоретичного обґрунтування соціальної роботи, на нашу думку,
відображають не лише результати досліджень науковців різних напрямків, а й суспільну еволюцію,
зміни в самому змісті і формах цієї роботи.
Особливо тісний взаємозв’язок соціальної роботи із соціальною політикою держави. Соціальна
робота відображає зміст соціальної політики, є одним із механізмів реалізації соціальної політики, а
соціальна політика – передумова практики соціальної роботи, ресурсне та матеріальне забезпечення
соціальної роботи. Так, В. Жмир визначає соціальну роботу як теорію і практику соціальної політики
правової, соціальної, демократичної держави і громадянського суспільства, що спрямована "…на
окремі соціально неповновартісні групи та індивідів з метою соціальної адаптації їх до існування за
пересічних умов соціального середовища" [3: 7-11]. Соціальна політика висуває соціальне замовлення
практичній соціальній роботі, окреслює і формує основні завдання, виступає її матеріальнотехнічною основою. Як свідчить світовий досвід, у багатьох країнах створюються програми
соціального розвитку, здійснюється соціальна політика із урахуванням діяльності соціальних
працівників, із залученням спеціалістів соціальної сфери при підготовці законодавчих актів.
Взаємозв’язок соціальної роботи і соціальної педагогіки безперечно існує, проте він
неоднозначний та суперечливий. Соціальна педагогіка і соціальна робота є самостійними, але
взаємопов’язаними сферами наукової та практичної діяльності. Соціально-педагогічна допомога є
частиною соціального виховання, яка має свою специфіку в соціальній роботі, яка виступає засобом
соціального виховання [8: 19-20.]. На думку багатьох учених, соціальна педагогіка виступає базовою
теоретичною основою, що покликана науково обґрунтовувати і визначати сферу застосування
практики соціальної роботи, її характер.
Згідно зі світовим досвідом, соціальна педагогіка і соціальна робота мають кілька шляхів
розвитку:
соціальна педагогіка як складова соціальної роботи (Велика Британія, США не мають
професії соціальний педагог);
соціальна педагогіка як загальна дисципліна, що включає в себе соціальну роботу;
паралельний розвиток соціальної педагогіки і соціальної роботи як суміжних але
самостійних дисциплін;
соціальну педагогіку виводять зі складу педагогічних дисциплін і розглядають як
частину антропології [11: 38].
У науковій літературі панує думка, що соціальна педагогіка і соціальна робота (педагогіка
соціальної роботи) є синонімами. Вона недостатньо обґрунтована, адже ототожнення загального і
часткового неправомірне хоча б тому, що педагогіка соціальної роботи – лише частина соціальної
педагогіки [12]. З цього приводу В. Краєвський звертає увагу, що педагогіка соціальної роботи
виділяє педагогічні аспекти непедагогічної в цілому діяльності – соціальної роботи [13].
І. Звєрєва, А. Капська, Л. Міщик розглядають соціальну педагогіку як теорію, а соціальну роботу
як практику реалізації соціально-педагогічних наукових розробок [1; 14], В. Бочарова, М. Галагузова,
навпаки, вважають соціальну педагогіку педагогікою соціальної роботи, а саме соціальною
допомогою дитині в несприятливих умовах її соціальної адаптації. Таке ототожнення цих наук, що
належать до різних наукових галузей (педагогіки і соціології), гальмує розвиток обох і знижує їх
практичний соціокультурний ефект.
Соціальна педагогіка, як і соціальна робота, в процесі становлення в єдності трьох якісних станів:
сфери практичної діяльності, наукової області та навчальної дисципліни, розвиваються паралельно,
взаємопов’язано. Це викликано їх прикладним, інтегральним, міждисциплінарним характером.
Дискусії щодо розмежування чи ототожнення сутності понять "соціальна робота" і "соціальна
педагогіка" висвітлені у працях вітчизняних учених. Так, Л. Коваль, І. Звєрєва, С. Хлєбік акцентують
увагу на тому, що "для соціальної роботи в нашій країні характерна домінуюча роль соціальної
педагогіки та соціального виховання". Соціальна педагогіка (педагогіка відносин у соціумі)
розглядається як базова інтегративна основа в системі соціальної допомоги населенню, яка дає змогу
своєчасно діагностувати, виявляти і педагогічно доцільно впливати на відносини в соціумі,
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формування ціннісних орієнтацій особистості, її ставлення до себе [1]. Тобто, ці дві наукові галузі
ототожнюють, що є несприятливою умовою становлення самостійних галузей соціальнопедагогічного знання.
Про диференціацію знання обох наук свідчить становлення декількох парадигм розвитку
соціальної педагогіки. Розвиток парадигм соціальної педагогіки та характер її міждисциплінарних
зв’язків якщо не передбачає, то, принаймні, вказує на певну відмінність останньої від соціальної
роботи. Першою з парадигм умовно може бути названа педагогічна парадигма. Підставою її
виділення стало визнання прямого методологічного зв’язку соціальної педагогіки із загальною
педагогікою, визначення соціальної педагогіки однією із її галузей. Механізм формування соціальнопедагогічного парадигмального знання – аналогія, перенесення властивостей і зв’язків загальної
педагогіки (цілого, загального) на розділ педагогічної науки (частину, одиничне), в якості якого
виступає соціальна педагогіка [15: 14-16].
Соціальна робота ж більше тяжіє до соціологічного знання, досліджуючи механізми
функціонування соціуму, розробляючи та впроваджуючи в практику програми вирішення конкретних
проблем окремих категорій суспільства, при цьому використовуючи соціально-педагогічні методи
впливу. Саме через соціологічну парадигму соціальна педагогіка тісно переплітається із соціальною
роботою, деякою мірою зливається з нею [15: 17-18]. Особливістю соціальної педагогіки є
спорідненість із соціальною роботою (за змістом діяльності), яка й породжує дискусії про
взаємовідношення соціальної педагогіки і соціальної роботи, що пов’язано із спорідненістю предмету
дослідження цих наук, напрямком реалізації діяльності. Соціальна педагогіка як наука в процесі
оформлення власної області знання, становлення як самостійної науки, безперечно потребує
реалізації інтегративної взаємодії із іншими науковими галузями, що дасть можливість для
узагальненого теоретичного аналізу накопиченого фактичного дослідницького матеріалу, збереження
досягнутих результатів, пошук шляхів об’єднання на основі узгодження наукових підходів та позицій
дослідників.
Соціальна робота посідає особливе місце в системі сучасного наукового знання, оскільки вона
поєднує в собі теоретичні засади та практичну діяльність з різними категоріями клієнтів. Соціальна
робота як наука відносно молода, і тому триває формування і уточнення її категоріально-понятійного
апарату, точаться наукові дискусії навколо термінології, розуміння змісту і структури соціальної
роботи, доцільності використання конкретних методів, що свідчить про оформлення соціальної
роботи в самостійну наукову галузь дослідження [16: 173-174]. Соціальна педагогіка в соціальній
роботі виступає науково-теоретичним стрижнем. Питання соціального становлення особистості, умов
її соціалізації, розвитку готовності особистості до самодопомоги вирішуються педагогічними
методами, соціальна робота завжди передбачає вплив на клієнта, який має педагогічний характер.
В. Нікітін звертає увагу на те, що соціальна робота як нова сфера наукового знання тільки
завойовує своє місце серед інших наук, і останнє десятиріччя ХХ століття – це час зародження нової
науки – теорії соціальної роботи [4: 4]. Цієї ж думки дотримуються Є. Холостова і О. Сорвін [17],
вважаючи загальноприйнятим її трактування як сфери практичної діяльності, яка має наукове
підґрунтя і локальну теорію. Формування цілісної системи наукових знань – теорії соціальної роботи
– характеризується сукупністю уявлень, ідей, що пояснюють сутність, зміст, наявність істотних
зв’язків і залежностей в соціальній роботі. Предметом дискусій виступає питання про науковість
даної теорії. Критеріями науковості певної системи знань прийнято вважати наявність специфічної,
окресленої предметної області, категорійно-понятійного апарату, характерних закономірностей та
принципів, а також використання результатів фундаментальних наук для вирішення пізнавальних та
соціально-практичних проблем як завдання прикладних наук. Оскільки теорія соціальної роботи
відповідає вказаним критеріям, то можна вважати, що вона має науковий характер, певну самостійну
область дослідження.
Як бачимо, категорії соціальної роботи і соціальної педагогіки органічно поєднані в одному
контексті, утворюючи єдину систему мови теорії і практики соціально-педагогічної діяльності. Ця
тенденція знаходить відображення і в суспільному житті: вирішенням одних і тих же проблем
займаються як соціальні педагоги, так і соціальні працівники, що не завжди знаходяться в одній
суспільній площині.
Деяка відмінність між ними виражається в різному розумінні об’єктно-предметного поля, де
предметом соціальної педагогіки виступають закономірності взаємодії особистості і соціального
середовища, способи оптимізації і гармонізації їх взаємовпливів, соціальної роботи – соціальні
процеси і соціальні явища, негативний вплив яких є причиною дисфункціонального стану
особистості, закономірності організації і реалізації практичної діяльності, що спрямована на
подолання наслідків негативного впливу, що є джерелом особистісних проблем.
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Відмінності історичного становлення – соціальна педагогіка інтерпретується як сфера
вдосконалення умов соціального середовища з метою оптимального впливу на процеси розвитку і
становлення особистості, тоді ж як соціальна робота оформлювалася через практичне вирішення
проблем особистості різними методами (соціально-політичними, соціально-економічними, соціальномедичними та соціально-педагогічними).
Інша відмінність між ними полягає у формуванні двох окремих, проте пов’язаних, категоріальнотермінологічних апаратів у структурі теорії обох наук, де чітко виявляється опертя соціальної
педагогіки на тезаурус загальної педагогіки, і переважання соціологічної термінології в процесі
оформлення категоріального профілю соціальної роботи. Пов’язані залученням цілого ряду категорій
і термінів соціальної педагогіки в процесі усталення теоретичної основи науки соціальної роботи, їх
інтеграція в практику соціальної роботи. Відмінності термінології пов’язані із специфікою предмету
дослідження соціальної педагогіки і соціальної роботи, інтерпретація запозичених і залучених понять,
категорій та термінів полягає у відображенні двох різних аспектів соціальної практичної діяльності,
також зумовлюється тим, що наука відображає процеси практики.
Соціальна педагогіка відображає характер і зміст діяльності людей, інститутів суспільства, її
об’єктом є людина у взаємозв’язку із її соціальним середовищем, предметом соціальної педагогіки як
області практичної діяльності виступає взаємодія особистості і суспільства з метою збереження,
відновлення, розвитку соціальної активності особистості, тобто гармонізація цієї взаємодії. Соціальна
робота займається вирішенням проблем особистості та соціальних груп, наданням спеціалізованої
адресної соціальної допомоги клієнтам, їх інтеграцією в суспільство, досить часто соціальнопедагогічними методами впливу.
На даному етапі розвитку соціальної педагогіки і соціальної роботи навряд чи є доречним повне їх
розмежування, тому що інтеграція цих двох наукових галузей, сфер практичної діяльності є джерелом
їх розвитку. Потрібен певний час – здійснення наукових досліджень, аналіз та інтерпретація
практичного досвіду, впровадження його в площину наукових конструкцій – це дасть можливість
диференціації, окреслення чіткої самостійності обох галузей в тісній взаємодії і взаємозв’язку.
Тому перспектива подальших наукових досліджень вбачається нами у вивченні диференційних
зв’язків соціальної педагогіки та соціальної роботи, окресленні та встановленні відмінностей,
науково-теоретичних та практичного характеру, з метою оптимального розвитку обох сфер соціальної
діяльності.
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Товщик С. А. Взаимосвязь дефиниций социальной педагогики и социальной работы.
В статье рассматривается вопрос взаимосвязи дефиниций социальной педагогики и социальной
работы. Осуществлён теоретический анализ их взаимосвязи. Актуализируется вопрос о
необходимости дальнейшего разделения двух сфер социальной деятельности – социальнопедагогической и социальной работы.
Tovshchyk S. A. The Interconnection of Social Pedagogic and Social Work Definitions.
In the article the question of the interconnection of social pedagogic and social work definitions is
considered. The theoretic analysis of their interconnection is fulfilled. The question of the necessity of further
division of the two social activity spheres – socially-pedagogic and social work is actualized.
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СТРУКТУРА СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ У СУЧАСНІЙ НІМЕЧЧИНІ
У статті визначено та подано структуру сімейного виховання у сучасній Німеччині; виокремлено
мету, цілі, принципи, зміст, форму, виховні засоби та стилі сімейного виховання у ФРН на сучасному
етапі. З’ясовано, що важливу роль у розвитку особистості дитини відіграють також генетичні,
фізичні, психічні та соціальні фактори.
Сучасними вітчизняними науковцями Т. Алєксєєнко, Т. Кравченко, В. Постовим, А. Рацулом,
М. Стельмаховичем, П. Щербанєм наголошується на тому, що Україна має достатній виховний
потенціал, накопичений сторіччями. Проте, всі названі вчені дотримуються думки, що на поч. ХХІ ст.
інститут української сім'ї вимагає посиленої уваги державних органів, представників наукової еліти
країни, аби відродити серед громадян України ставлення до родини як до святині, аби підкреслити
значимість батьків у житті дитини та, зрештою, аби довести нагальну необхідність розробки нових
методів, засобів та форм виховання, які б покращили процес зростання малюка у колі близьких та
рідних. Реалізувати ці прагнення можна в тому числі і за допомогою вивчення українськими
науковцями всіх особливостей, пов'язаних зі становленням високоморальної особистості в зарубіжжі.
Посилений інтерес починаючих науковців нашої країни викликає в останній час сімейне
виховання розвинутих країн об'єднаної Європи, адже відомо, що дитинство – фундамент подальшого
духовного зростання дитини і не можна переоцінити те значення, яке має родина в перші роки життя
маленької людини. Численні дисертаційні дослідження з порівняльної педагогіки, присвячені
вивченню досвіду зарубіжного сімейного виховання (О. Демченко, Л. Калашник, В. Махінов,
Г. Фінчук), дають змогу вітчизняним освітянам ознайомлюватись, вивчати, а, при нагоді, і
застосовувати на практиці окремі досягнення на цій ниві педагогів інших держав, доповнюючи та
поширюючи у такий спосіб результати фундаментальних розробок проблеми сімейного виховання –
тих, що увійшли в золотий фонд світової педагогіки (твори Я. А. Коменського, Й. Песталоцці,
Ж.-Ж. Руссо) та тих, які були здійснені у ХХ ст. корифеями педагогічної науки (П. Лєсгафтом,
А. Макаренком, В. Сухомлинським, К. Ушинським) – на теренах України.
Активна позиція сучасної Німеччини щодо проблеми сімейного виховання викликає щире
захоплення і гідна посиленого зацікавлення. Але, як на нашу думку, досвід німецької педагогіки на
цій ниві, відображений у роботах В. Брецінки, В. Вайса, Ю. Ецаріус, Л. Ліґле, К. Моллєнгауера,
Р. Тауша, У. Фурера, К. Шнеевінда, К. Штромайєра ще не достатньо глибоко вивчений українськими
дослідниками, хоча тенденція до детального аналізу педагогічних реалій Німеччини вже чітко
простежується. Одним з таких невисвітлених аспектів залишається структура сімейного виховання у
ФРН, мати уявлення про яку необхідно задля того, аби зрозуміти, яким чином відбувається виховання
дитини в німецькій родині.
Зважаючи на відсутність подібних розробок в Україні та з огляду на актуальність вказаної теми,
ставимо за мету визначити та подати власний варіант структури сімейного виховання в сучасній
Німеччині.
Спираючись на дослідження українських учених А. Кузьмінського та В. Омеляненка,
Н. Мойсеюка, та беручи до уваги окремі результати наукових пошуків з питань виховання дитини у
родині німецьких педагогів Г. Гобмайра, Й. А. Келлєра, вважаємо за доцільне подати свій варіант
структури сімейного виховання у ФРН (див. рис. 1).
Будь-яке виховання (чи то сімейне, чи трудове, чи моральне) починається з визначення мети, до
досягнення якої має прагнути і вихователь, і його вихованець. За переконаннями А. Макаренка,
кожен батько й кожна мати повинні усвідомлювати, що вони хочуть виховати у своїй дитині, адже від
результату виховного процесу буде залежати не тільки життя дитини, а й спільноти, яка буде її
оточувати [2: 197]. Із впевненістю можемо стверджувати, що проблема визначення мети сімейного
виховання, на яку здійснюють вплив історичні, культурні, ментальні, політичні й економічні фактори,
– одна із стрижневих у сучасній педагогіці Німеччини.
На сьогоднішній день в освітніх колах ФРН існує декілька спроб її визначення: Р. Краус
наполягає, що мета сімейного виховання – прищепити дитині здатність до соціалізації у певному
культурному оточенні; П. Штамер-Брандт – креативність, що надасть дитині у майбутньому
можливість швидко реагувати на неочікувані ситуації і знаходити вихід з складних ситуацій; та
основною метою сімейного виховання на сучасному етапі, за переконаннями німецького педагога
М. Вайса, слід вважати самостійність [12]. Самостійність – ментальна риса німецького народу, на
важливості формування якої у дитини наголошував ще у 1899 році Е. Брейтфус у своїй
© Чирікова Г. І., 2009
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"Енциклопедії сімейного виховання у Німеччині" [1: 7] – відображається сьогодні і у цілях сімейного
виховання ФРН.
мета
цілі
принципи
зміст
форма
виховні засоби
стилі
Рис. 1. Схема структури сімейного виховання у ФРН.
На думку німецького педагога В. Брецінки, цілі сімейного виховання – це ідеальні уявлення про
низку рис або окремі якості особистості, котрі батьки чи особи, які займаються вихованням, у силу
своїх можливостей прищеплюють їй [5: 9]. Незважаючи на те, до якого віросповідання чи верстви
населення відноситься та чи інша родина, існують виховні цілі, які належать до основного
суспільного ідеалу, тобто, є спільними для переважної кількості громадян і питання їх виокремлення
у Німеччині розглядається як справа, важлива для усієї держави. За переконаннями представників
Наукової ради з питань родини при Федеральному міністерстві з питань сім'ї, літніх людей, жінок та
молоді (Й. Альтгаммером, С. Вальпер та ін.), увага німецьких батьків на початку XXІ ст. має бути
сконцентрована на досягненні наступних цілей:
1) Максимальне розкриття своєї особистості (Selbstmaximisierung): розвиток талантів і
здібностей дитини, а також розвиток почуття власної гідності і незалежності;
2) Самоконтроль (Selbstkontrolle): здібність нейтралізувати негативні імпульси, що пов'язані з
заздрістю, агресією, егоїзмом і нездатністю приборкувати себе;
3) Гуманність та любов до суспільства (Soziabilität): сприяння розвитку таких якостей, як
дружелюбність, емоційне тепло, здатність налагоджувати тісні контакти з іншими людьми.
4) Порядність (Anständigkeit): здатність відповідати таким основним соціальним стандартам як
старанність, почуття відповідальності, чесність, толерантність і уникати заборонену поведінку, що
пов'язана, наприклад, з вживанням наркотиків або участю у кримінальних угруповуваннях;
5) Пристойна поведінка (Gutes Benehmen): дитина повинна навчитись поважати дорослих,
перед усім, батьків та літніх людей, бути свідомою своєї родини, визнавати авторитет старших і бути
спроможною поводитись гідно у будь-якій ситуації [11: 45].
Показово, що ці цілі узгоджені з пріоритетами у вихованні дітей, визначеними Федеративною
республікою (§1 Закону про допомогу дітям та молоді (KJHG) [9]).
Закономірності в сімейному вихованні, які відбивають об'єктивні, суттєві, необхідні зв'язки, що
повторюються [3: 121], не розглядаються окремо німецькими педагогами, тому і у нашій схемі вони
не подані. Можливо, причиною цьому є специфіка виховного процесу в родині, тому, скажімо,
пріоритети національних морально-духовних цінностей, зважаючи на специфічну для Німеччини
мету сімейного виховання, не набувають тут першочергового значення. Однак, більшість з них
(таких, як єдність біологічних та соціальних факторів, провідна роль діяльності у розвитку і
формуванні особистості) певним чином відображається у принципах сімейного виховання.
Під принципами сімейного виховання в Німеччині розуміють основні положення, які, незалежно
від наявної ситуації, мають бути реалізовані [8: 117]. Розрізняють такі принципи: справедливість,
послідовність, захищеність, довіра, авторитет, доброзичливість, дотримання міри, невимушена
атмосфера. Усі вони застосовуються в сімейному вихованні залежно від багатьох факторів: від
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ступеня педагогічної освіченості батьків, вікових та індивідуальних особливостей дитини тощо. Як
бачимо, основні педагогічні положення Німеччини суттєвим чином відрізняються від українських,
серед яких називають принципи народності, демократизації, гуманізації, природовідповідності, та це
природні відмінності, коли мова йде про різні культури і народи, і, відповідно, різні виховні цілі.
Батьки мають змогу застосувати принципи виховання, реалізуючи усі складові його змісту.
Зміст виховання у німецькій родині обумовлений загальною метою виховання у демократичному
суспільстві і специфікою німецького сімейного виховання. Його складовими компонентами є такі
напрями: національне, моральне, правове, статеве, художньо-естетичне, патріотичне, трудове,
екологічне, фізичне та розумове виховання.
За переконаннями Ю. Ецаріус, зміст родинного виховання у сучасній Німеччині залежить від
виховних завдань окремої сім'ї [6: 46]. Він, як правило, погоджується з виховними цілями і продовжує
традиції минулого покоління, але, разом з тим, може бути як позитивно, так і негативно змінений, що
безпосередньо залежить від особливостей сімейного співіснування конкретної родини.
На нашу думку, ураховуючи специфічну систему формування дитячої особистості у родині, немає
сенсу говорити про варіативність її форм, скоріше саму родину слід кваліфікувати як одну з форм
виховання. У нашій структурі виховного процесу в німецьких родинах форма виховання передує
засобам, тому було б логічно, на наш погляд, саме тут з'ясувати цінність педагогічного потенціалу
німецької родини сім'ї, тобто, ту потенційну допомогу, яку батькам надають рідні, особливо старше
покоління.
Порівнюючи виховні системи в Україні та Німеччині, можемо стверджувати, що інститут сім'ї, а
разом з тим ставлення до різних поколінь свого роду в нас різне: в українців ці стосунки більш теплі
та інтимні, а у німців – шанобливо-відсторонені. Незважаючи на це, у вихованні дітей
представниками обох народів у тій чи іншій мірі використовуються особистісні ресурси сім'ї, які
впливають на визначення загальний процес виховання у родині.
Особистісні ресурси родини визначаються, по-перше, її складом (наявністю обох батьків, братів
та сестер, бабусь та дідусів) та, по-друге, такими якостями старших родичів, як стан здоров'я,
характер, рівень і вид освіти, індивідуальні смаки, ціннісні орієнтації тощо [4: 90]. Ступінь залучення
старшого покоління, а саме, бабусь і дідусів, до виховання онуків залежить від багатьох факторів: від
сімейних традицій, від того, чи брали участь у вихованні онуків бабусі й дідусі минулих поколінь, від
того, чи займаються вони ще професійною діяльністю, та, врешті-решт, від наявності у них бажання
надавати допомогу у вихованні. Однак, ґрунтовний аналіз напрацювань з теми залучення
особистісних ресурсів родини, зокрема, її старшого покоління, до виховання малечі, надає нам
підстави для формування наступних висновків: стиль життя переважної кількості представників
старшого покоління сучасної Німеччини не передбачає постійної їх участі у вихованні онуків;
проблема стосунків з онуками розглядається дідусем чи бабусею з раціоналістичної точки зору, в її
центрі знаходиться не дитина, а вони самі; головну роль педагога у сімейному вихованні ФРН
відіграють батьки, і тільки в окремих випадках – старше покоління.
Особливо важливим для тих, хто займається вихованням малюка, у нашому випадку, батькам, є
усвідомлення методів і форм сімейного виховання.
На відміну від українських реалій, у німецькій педагогіці "метод" застосовується як синонім слову
"методика" [7: 240; 8: 117] і вживається на позначення особливостей проведення, скажімо, уроку
математики у початковій школі. Той сенс, яким наповнене українське словосполучення "методи
виховання", у Німеччині відображає термін "виховні засоби". Отже, виховний засіб – це поєднаний з
певною ціллю засіб, який, незалежно від ситуації та віку дитини, може бути застосований для
досягнення наміченої мети [8: 117].
Німецькі дослідники Г. та К. Тільшер у одному з своїх досліджень з теорії виховання "Виховний
базис" дійшли висновку, що всі наявні засоби виховання слід розділяти на позитивні та негативні. До
позитивних науковці відносять такі виховні засоби: постійна увага до дитини; позитивний зразок
батьків; позитивний приклад; похвала; заохочення; звичка; гра. Негативні засоби представлені
такими видами впливу на виховання дитини, як: дефіцит батьківської любові; дефіцит бесід; дефіцит
свободи; дефіцит спілкування з батьками; дефіцит їжі; обіцянки та погрози: "Якщо – тоді –
виховання"; осуд; наказ, заборона; покарання; виконання певної роботи за провину; побиття [10]. При
цьому Й. Келлєр наголошує, що основним виховним засобом у родині мають бути відповідальні та
свідомі дії вихователів – батьків [8: 118].
Не потребує підтвердження той факт, що сукупність виховних засобів складає певний стиль
спілкування батьків з дітьми. Ураховуючи те, що поняття "стиль виховання" педагогічний словник
Гердера пояснює як "ознаки виховної поведінки наставників по відношенню до своїх вихованців, що
знаходяться у тісному взаємозв'язку один з одним і групуються за одним характерним принципом" [8:
119], робимо висновок, що стиль сімейного виховання у Німеччині – це спосіб поведінки і дій
батьків, які вони у якості вихователів практикують по відношенню до своїх дітей.
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З огляду на історичні особливості розвитку сімейного виховання, можна стверджувати, що кожен
період його історії характеризується певними стилями, які не тільки складаються з об'єктивних і
суб'єктивних факторів, генетичних особливостей батьків і дитини, а й відображають загальні
педагогічні тенденції епохи. Дослідження проблеми виховання дітей у сім'ї наприкінці ХХ ст. у
Німеччині дали поштовх до активізації наукових пошуків у цьому напрямку, цікавим результатом
яких є, на нашу думку, інтерпретація стилів сімейного виховання, запропонованих К. Лєвіним, у
вигляді виховних моделей німецького педагога К. А. Шнеевінда. Результати досліджень цього
науковця підтримують Й. Альтгаммер, Ю. Ецаріус, Й. Келлєр. Авторитарний, ліберальний та
демократичний типи виховання він перейменував у виховні моделі "рамки без виховання" ("Grenzen
ohne Freiheit"), "свобода без рамок" ("Freiheit ohne Grenzen") та "свобода у рамках" ("Freiheit in
Grenzen").
Завдяки вивченню всіх позитивних і негативних наслідків використання того чи іншого типу
стосунків у сім'ї, та, передусім, наукового обґрунтування результатів досліджень німецьких педагогів,
доходимо висновку, що пріоритетним у ФРН на поч. ХХІ ст., вважається стиль сімейного виховання,
близький до демократичного, більш відомий у сучасній Німеччині під назвою "свобода у рамках".
Доцільно наголосити, що вибір стилю залежить від багатьох факторів, але передусім, від педагогічної
компетентності батьків і інших близьких дитини, тобто, від колективу людей, котрі знаходяться
поряд з нею.
Підсумовуючи вищесказане, ще раз наголошуємо, що виховання дитини в німецькій родині –
багатогранний комплексний процес, що, насамперед, характеризується чітким усвідомленням
батьками усіх виховних цілей та завдань, розроблених державою з урахуванням вимог часу і
суспільства та науковим підходом старшого покоління сім'ї до виховання молодшої генерації.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Узагальнюючи результати проведеного аналізу наукової літератури щодо структури сімейного
виховання у Німеччині ми дійшли наступних висновків:
метою сучасного сімейного виховання у Німеччині вважають самостійність дитини;
цілями, на які орієнтуються батьки у вихованні дитини, у ФРН називають: максимальне
розкриття своєї особистості; самоконтроль; гуманність та любов до суспільства; порядність та
пристойна поведінка;
основними принципами сімейного виховання у Німеччині є: справедливість,
послідовність, захищеність, довіра, авторитет, доброзичливість, дотримання міри, невимушена
атмосфера;
специфічною для ФРН ознакою залучення особистісних ресурсів родини до сімейного
виховання дітей є неактивне втручання близьких дитини у виховний процес, здійснюваний
батьками;
для досягнення всіх поставлених цілей у сімейному вихованні Німеччини застосовують
позитивні і негативні засоби;
пріоритетним у ФРН на поч. ХХІ ст. вважається стиль сімейного виховання, близький
до демократичного, більш відомий у сучасній Німеччині під назвою "свобода у рамках".
Не потребує додаткових підтверджень той факт, що важливу роль у розвитку особистості дитини
відіграє не тільки освіченість батьків у педагогічних питаннях, а й окремі фактори (генетичні,
фізичні, психічні та соціальні), які докладніше ми плануємо розглянути у наших наступних
дослідженнях.
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Чирикова Г. И. Структура семейного воспитания в современной Германии.
В статье определена и представлена структура семейного воспитания в современной Германии;
определены цель, задачи, принципы, содержание, форма, воспитательные средства и стили
семейного воспитания в ФРГ на современном этапе. Определено, что важную роль в развитии
личности ребенка играют также генетические, физические, психические и социальные факторы.
Chyrikova H. I. The Structure of the Family Education in Modern Germany.
The article defines and shows the structure of the family education in modern Germany; the aim, principles,
contents, shape, educational means and styles of family education in Germany are outlined in the article. It is
defined that the important influence on the child's personality development have the genetic, physical,
psychic and social factors.
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СТРУКТУРА ПРОЦЕСУ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ТЕХНІЧНОМУ ВНЗ
У статті розглянуто процес вивчення гуманітарних дисциплін у технічному ВНЗ. Проаналізовано
структуру гуманітарних дисциплін "Філософія" та "Іноземна мова за професійним спрямуванням".
Цілісна особистість фахівця може бути сформована лише в цілісному педагогічному процесі, для
якого характерна внутрішня цілісність його компонентів та їх взаємодія. У свою чергу цілісність
процесу гуманітарної підготовки характеризують єдність викладання та навчання, а також єдність
змістової та процесуальної сторін цього процесу. А цілісність процесу гуманітарної підготовки як
комплексності його задач та засобів їх реалізації знаходить вираження у визначенні правильного
співвідношення знань, вмінь та навичок, узгодженість процесу навчання та розвитку, в об’єднанні
знань, умінь та навичок в єдину систему уявлень про світ та способи його змін. Проблема
забезпечення змістової цілісності гуманітарної підготовки є ключовою у вирішенні задачі
безперервної технічної освіти.
Цілісність процесу вивчення гуманітарних дисциплін у ВТНЗ полягає в єдності цілей навчання,
які втілюються в змісті гуманітарної підготовки, засобах та методах навчання. Саме як свідому
діяльність, пов’язану з метою та задачами розглядають процес навчання О. М. Леонтьєв [1] та
Н. Ф. Тализіна [2]. Як процес і одночасно елемент більш довготривалого процесу навчання розглядає
акт навчання І. Я. Лернер [3]. При цьому процес навчання він визначає як зміну актів навчання, що
відбуваються за об’єктивними законами й під час якої змінюються діяльність учителя та учнів та
якості учнів у результаті їхньої діяльності. З точки зору психології розглядає навчання Б. Г. Ананьєв,
вважаючи навчання основною формою керування психічним розвитком, який не обмежується лише
впливом через предмет навчання, а відбувається завдяки всій системі відносин [4].
Ми згодні з А. В. Глузманом, який стверджує, що "якість підготовки спеціаліста, рівень
сформованості його професійних якостей, знань, умінь, засобів діяльності, мотивів, інтересів, потреб і
можливостей залежать від науково обґрунтованої побудови педагогічного процесу в університеті" [5:
211]. Тож ми розглядаємо процес вивчення гуманітарних дисциплін як систему з двома важливими
елементами – викладанням та учінням. Під викладанням ми розуміємо діяльність викладача з
організації засвоєння змісту тієї чи іншої гуманітарної дисципліни та керування цим засвоєнням. У
свою чергу учіння – це діяльність студента з організації умов, що забезпечують засвоєння ним змісту
дисципліни, що вивчається.
Мета даної статті – розглянути процес вивчення гуманітарних дисциплін в технічному вузі, а
також структуру гуманітарних дисциплін "Філософія" та "Іноземна мова за професійним
спрямуванням" (далі ІМПС), які були обрані нами для проведення експериментального дослідження.
Проблема забезпечення змістової цілісності процесу вивчення гуманітарних дисциплін
вирішується завдяки чіткого визначення ролі кожної гуманітарної дисципліни в майбутній
професійній діяльності інженера. Однією з властивостей знань є їх структурованість. Саме для
навчального матеріалу важливо встановити його структуру.
Розкриття мети навчання тієї чи іншої дисципліні дозволяє дати відповідь на питання, для чого
організоване навчання. Мета – це системотворчий компонент, вона виконує мотиваційну, регулюючу,
прогностичну та конструктивну функції процесу навчання визначення навчальних задач, що у свою
чергу, дозволяє студенту зрозуміти, що він повинен вчити з того, що він ще не знає. У свою чергу,
знання змісту дисципліни відповідає на питання, чому необхідно навчати для того, щоб досягти
поставленої мети.
Формулювання задач дає можливості визначити організаційні форми, методи та засоби, які
необхідні для їх виконання. За формою гуманітарна освіта повинна бути певною мірою ігровою. Саме
ігрові методи навчання дозволяють не просто засвоювати інформацію, а й формувати культуру
сприйняття нової інформації та ціннісно зрілу особистість. Сучасні тенденції, зорієнтовані на
гуманістичні цілі, потребують нових методів та форм, відмінних від методів та форм, традиційних
для індустріального суспільства. Переважно традиційні методи навчання, які досі є основними при
викладанні дисциплін гуманітарного циклу, формують пасивну аудиторію, для якої чужими є рух
учасників навчального процесу назустріч один одному та творчість. Гуманітарна підготовка фахівців
повинна бути орієнтованою не стільки на засвоєння великої кількості інформації та методик
передавання знань, скільки на здатність викладача та студентів до власної і спільної, партнерської
діяльності.
© Шевченко О. П., 2009
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Цілеспрямована організація процесу вивчення гуманітарних дисциплін дозволяє студентам
планувати свою діяльність планування передбачає визначення послідовності вивчення дисциплін та
виконання студентами навчальної роботи. Таким чином планування виконує координуючу функції.
Модульна система організації навчального процесу дозволяє подавати зміст навчання у закінчених
самостійних модулях, які одночасно містять і певну інформацію й методичні вказівки щодо її
використання.
Ефективне здійснення навчання неможливе без контролю, корегування та оцінювання результатів
навчання. Саме контроль виконує функцію зворотного зв’язку. Регулярний контроль процесу
навчання в цілому забезпечує рейтингова система оцінювання успішності студентів у кожному
модулі. Контроль безпосередньо пов’язаний з корегуванням. Корегування – це реакція студентів на
свої власні помилки.
Не меншу роль у навчанні має оцінка. Саме оцінка дозволяє виявити рівень засвоєння студентами
певних знань та вмінь, а також дозволяє виявити, чи розв’язана задача, поставлена перед студентами,
і чи можна переходити до наступного етапу навчання.
Враховуючи все вищевикладене, ми можемо схематично зобразити структуру процесу вивчення
гуманітарних дисциплін в ВТНЗ (Рис. 1):

Аналіз ситуації, визначення та постановка мети, визначення
задач
Планування роботи, відбір змісту
Організація педагогічного процесу: відбір форм, методів та
засобів для досягнення мети
Виконання навчальних операцій: взаємодія учасників
навчального процесу, організація та самоорганізація
студентів
Організація зворотного зв’язку, контроль та корекція робіт з
засвоєння матеріалу та самоконтроль
Аналіз та самоаналіз, оцінювання результатів навчання
Корекція

Рис. 1. Структура процесу вивчення гуманітарних дисциплін в ВТНЗ.
Розглянемо детально структуру підготовки студентів ВТНЗ з дисциплін "ІМПС" та "Філософія",
які були обрані нами для проведення експерименту.
Спираючись на аналіз змісту навчання студентів технічного вузу і у відповідності до сучасних
принципів навчання іноземній мові в технічному вузі ми визначили загальну структуру дисципліни
"Іноземна мова за професійним спрямуванням".
Традиційно метою викладання іноземної мови в технічному вузі є досягнення професійного рівня
мовних знань, здатності використовувати мову в цільовому спілкуванні. Завдання курсу іноземної
мови: оволодіти навичками оглядового, інформативного та поглибленого читання на матеріалах
оригінальної науково-технічної літератури за фахом; брати участь у бесідах, у ситуаціях офіційного
спілкування на загальні та професійні теми; читати та перекладати зі словником на рідну мову
оригінальні науково-популярні тексти, а також тексти за фахом; читати без словника літературу за
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фахом з метою пошуку необхідної інформації; вміти анотувати та реферувати рідною мовою
іншомовні першоджерела за фахом.
Знання, уміння, навички з іноземної мови згідно з програмою: володіти лекційним мінімумом
однієї з іноземних мов (1200-2000 лексичних одиниць), тобто слів і словосполучень, які мають
найбільшу уживаність, семантичну цінність, а також граматичним мінімумом, який вмістить
граматичні структури, що необхідні для вивчення усних і письмових форм спілкування; уміти вести
іноземною мовою бесіду-діалог загального характеру, користуватися правилами мовного етикету,
читати літературу зі спеціальності без словника з метою пошуку інформації, перекладати тексти зі
словником, складати анотації, реферати й ділові листи іноземною мовою.
Курс ІМПС у технічному вузі розрахований на 1 рік обов’язкового вивчення та 3 роки вивчення за
вибором студента. На першому курсі на вивчення дисципліни відводиться 4 години на тиждень,
підсумкова форма контролю – залік у першому семестрі та екзамен у другому. На другому та
третьому курсах програмою передбачено також по 4 години на тиждень, підсумкова форма контролю
– залік. На четвертому курсі на вивчення дисципліни відводиться 3 години на тиждень, підсумкова
форма контролю в 7 семестрі – залік, у 8 семестрі – екзамен. Щодо магістерської підготовки, то тут
іноземна мова за професійним спрямуванням вивчається протягом другого семестру, а на її вивчення
відводиться 2 години на тиждень. Підсумкова форма контролю – залік.
З висновків спеціальних досліджень випливає, що джерелом для накопичення фахового
термінологічного словника студентів немовних ВНЗ, а також засобами становлення та розвитку
їхньої професійної майстерності виступають тексти за спеціальністю. Тож не можна не погодитися,
що "фахові тексти задовольняють інформаційно-пізнавальні потреби студентів, служать опорою для
стимулювання навчальної мовленнєвої взаємодії студентів на професійну тематику, доповнюють їхні
знання з фаху шляхом відтворення та смислової переробки отриманої інформації, розширюють
комунікативну спроможність студентів до реального спілкування" [6: 30]. Пріоритет у даному
випадку віддається істинним автентичним текстам.
Розглянувши та проаналізувавши сучасні методи навчання іноземних мов, ми зупинили увагу на
тих методах, які найбільше використовуються під час навчання студентів ВТНЗ іноземній мові за
професійним спрямуванням. Залежно від мети навчання слід обирати й метод, який ми будемо
використовувати при навчанні ІМПС. Але перевагу слід віддати використанню прямих та
комунікативних методів навчання, бо саме вони сприяють досягненню основної мети навчання –
здійсненню професійного спілкування. Використання прямих методів дозволить створити на занятті
певну атмосферу, в якій студенти будуть змушені використовувати іноземну мову якомога частіше.
Завдяки ж використанню комунікативного методу, буде відбуватися спонтанне спілкування, а також
засвоєння іноземної мови у контексті реальної або змодельованої комунікативної активності.
Крім запланованих програмою оцінювання знань під час заліків та іспитів, відбувається
оцінювання знань студентів протягом семестрів (поточне оцінювання) та під час модульного
контролю в середині кожного семестру (2 тижні). Самоконтроль студентів відбувається під час
виступів на наукових студентських конференціях, які проводяться на іноземній мові, а також під час
написання статей та тез відповідей до таких конференцій та наукових збірників робіт студентів. Щодо
етапу корегування, то виправлення помилок має місце під час спілкування на занятті, виконання
лексико-граматичних вправ, читання, аудіювання, обговорення тощо.
Визначимо таким же чином загальну структуру дисципліни "Філософія" для студентів ВТНЗ.
Курс філософії має за мету формувати чіткі уявлення про сутнісну ієрархію реальностей, що
абсолютизуються різними типами світогляду. Програма курсу філософії розроблена у відповідності з
сучасною концепцією освіти студентів вищих технічних навчальних закладів України, яка враховує
стандарти й рекомендації щодо забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти [7].
Програма курсу "Філософія" складена з урахуванням специфіки та профілю вузу, а також з
посиленням гуманістичної складової професійної підготовки спеціаліста.
Змісту викладання філософії належить центральна роль в процесі формування у майбутнього
фахівця цілісного світогляду та відповідальності за свою діяльність [8]. Під час відбору змісту
дисципліни "Філософія" необхідно дотримуватися принципу єдності історичного та логічного, як
базисного принципу конструювання освітнього простору, а також антропологічного принципу
проблематизації матеріалу.
Уявлення про що знання з тієї чи іншої гуманітарної дисципліни нам дає перелік тем, що
вивчаються. Стосовно дисципліни "Філософія", то перелік основних тем передбачений освітньопрофесійною програмою.
Не можна не визнавати той факт, що найважливішим при викладанні дисципліни є не розкриття
теми заняття та вирішення певних завдань, а проблемний виклад матеріалу та самостійний рівень
завдань. Тому доцільно використовувати такі завдання, які вимагають самостійного мислення, вміння
аналізувати, синтезувати, робити припущення та інше.
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При використанні традиційних методів викладання філософії всі поняття курсу вводяться
послідовно їхньому вивченню як наукових теоретичних понять [9]. У результаті не розкривається
роль філософських ідей у розвитку наукового пізнання, що призводить до того, що студенти не мають
уявлення про світоглядний фундамент фахових дисциплін. У свою чергу роз’єднаність
фундаментальних понять призводить до фрагментарності образу світу на зниження світоглядної
спрямованості навчання.
Пасивне сприйняття лекційного матеріалу призводить у результаті до репродуктивного
відтворення матеріалу. Тому доцільно скорегувати співвідношення лекцій, практичних занять та
семінарів, а також додати активні методи, що передбачають безпосередню участь студентів у процесі
передачі та засвоєння знань.
Семестровий цикл підготовки з філософії містить у собі лекції, практичні заняття (семінари та
колоквіуми) та самостійну роботу. Курс філософії у ВТНЗ при підготовці бакалаврів вивчається на
другому курсі протягом третього семестру і складає 4 години на тиждень. При цьому 3 години на
тиждень складають лекції та 1 годину – семінарські заняття. Підсумкова форма контролю – екзамен
наприкінці семестру. У свою чергу в процесі магістерської підготовки курс філософії вивчається
також протягом одного семестру (1 курс 2 семестр) і складає 2 години на тиждень лише лекційних
занять.
Кількість годин, відведених на самостійну роботу з дисципліни "Філософія", складає 1/3 від всієї
кількості годин, відведених на предмет. Форми й методи СРС у навчальних планах та програмах
строго не регламентуються. Це дає можливість використовувати години для СРС для організації того
чи іншого виду навчальної діяльності. У технічних вузах, де на гуманітарну підготовку відводиться
мала кількість годин для практичних занять (9%), ми вважаємо доцільним включити самостійну
роботу в систему роботи над кейсами. Кожен студент отримує індивідуальне домашнє завдання, яке
складається з певної кількості кейсів. На допомогу студенту пропонуються спеціальні методичні
вказівки, в яких представлені теми кейсів, методика роботи над кейсом та приклади роботи з ним.
Студент здає викладачу кейс на практичному занятті, беручи участь в обговоренні.
Самоконтроль студентів відбувається під час виступів на семінарських заняттях, а також виступів
з доповідями на студентських конференціях. У свою чергу корегування – під час обговорення питань,
що виносяться до семінарських занять, перевірки індивідуальних завдань та рефератів,
індивідуальних консультацій тощо. Крім екзаменаційного оцінювання у кінці семестру, відбувається
оцінювання знань студентів протягом семестру (оцінювання відповідей на семінарських заняттях) та
під час модульного контролю в середині семестру.
Таким чином ми бачимо, що оскільки гуманітарна підготовка спрямована на формування
гуманітарного та гуманістичного мислення, то провідне місце посідає проблема пошуку та
вдосконалення технологій, здатних активізувати пізнавальну діяльність студентів. Використання
традиційних методів навчання не дає очікуваних результатів. Значний обсяг матеріалу, його
складність та різноманітність, а крім того ще й обмежена кількість годин, не дозволяють розвивати в
студентів пам’ять, не сприяють розвитку аналітичного мислення.
Вирішити існуючі проблеми, на нашу думку, здатне органічне поєднання традиційних
організаційних форм занять (лекцій, семінарів, практичних занять) з обговоренням кейсів. При цьому
кейс, який використовується при вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням, виступає
цінним джерелом автентичного матеріалу, який стимулює студентів до обговорення проблеми
іноземною мовою. У свою чергу, при використанні кейс-методу при вивченні філософії активізується
пізнавальна діяльність студентів, що дозволяє їм брати участь у процесі передачі та засвоєнні знань.
Саме тому в наших наступних публікаціях ми плануємо розкрити навчальний потенціал кейс-методу
при вивченні гуманітарних дисциплін, обраних нами для проведення експериментального
дослідження.
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ЕПІЧНИЙ КОМПОНЕНТ У ЛІРО-ДРАМАТИЧНІЙ ПОЕМІ
АДАМА МІЦКЕВИЧА "DZIADY" (Ч. ІІ)
Ідеться про жанрові визначення міцкевичівських "Dziadów" ("Дзядів") у польському, російському та
українському літературознавстві, розглянуто місце і роль епічного компонента в художній системі
цієї ліро-епічної поеми (Ч. ІІ), охарактеризовано способи його взаємодій з іншими компонентами,
зокрема ліричними та драматичними, проаналізовано структуру ремарок і два види нарації:
оповідь/сповідь привидів про свою долю та відсторонене дидактичне оповідання, що містяться в
рефренах хору, про долю чужу.
Жанрова природа міцкевичівських ("Dziadów") не залишається поза увагою полоністів і
наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. Проте смислотворча роль епічного компонента в його зв’язках з
іншими структурними чинниками в ліро-драматичній драмі А. Міцкевича "Дзяди" ще не розглядалася
в пропонованому вимірі.
Мета статті полягає в тому, щоб, схарактеризувавши способи взаємодії епічного компонента у
"Дзядах" з іншими компонентами тексту, скласти уявлення про його смислотворчу функцію в
художньому цілому.
А. Міцкевич визначив жанр ("Дзядів") як поему. Польська дослідниця творчості поета –
А. Вітковська (Witkowska), – уникаючи під час аналізу цього твору наголошень на його жанрові і
обмежуючись лише заголовком: "w tomie 2 Poezji II część Dziadów" [1: 102]: "ludowość Dziadów";
"między II i IV częścię "Dziadów" [1: 103]; "Grażynę … łączyć z Dziadаmi" [1: 106]; "problem pamięci,
tyleznaczny dla Dziadów…" [1: 115] і т.д., – раптом мимохіть висловлює суттєве зауваження: "…
dramat romantyczny (виділено мною. – Л. О.) miał prawo unikać jednoznaczności" [1: 115]. Водночас
А. Вітковська вживає – щоправда не в термінологічному значенні – слово opowieść, котре все ж таки
свідчить про наявність у творі наративу. Так само визначає жанр "Дзядів" і "Słownik terminów
literackich" [2: 110]. Проте Д. Сівицька (Siwicka) вважає за потрібне внести суттєве уточнення у
визначення жанрового різновиду "Дзядів", наголошуючи на тому, що цей твір не просто романтична
драма, а відкрита романтична драма: "Dziady zaś były romantycznym d r a m a t e m o t w a r t y m",
тому що "Ballada dziwów", w której ważną rolę pełniły nie tylko gra zaskoczeń, tajemniczość i niepełność
obrazu, ale także zmieszanie tendencij rodzajowych epiki, dramatu i liryki" [3: 31].
Натомість російська полоністика аналізує "Дзяди" як ліро-драматичну поему і тим самим
узгоджує своє жанрове бачення з баченням А. Міцкевича. На нашу думку, це більш точне визначення,
тому що поема, як слушно зауважено в "Літературному довіднику-словникові", – "жанр, що
розвивається на межі епосу, лірики й драми, синтезуючи в собі їх характерні засоби та прийоми" [4:
556-557].
І хоча всі дослідники суголосні між собою в тому, що твір А. Міцкевича містить у собі ліричні,
драматичні й епічні компоненти, вони, однако, мають розбіжності у своїх судженнях, що ґрунтуються
на об’єктивних засадах: "Дзяди" надзвичайно складний за своєю структурою твір. У нього входить
ціла низка сюжетів, представлених у не розгорнутому, фабульному вигляді, які водночас містять у
собі декілька окремих сцен, котрі носять подвійний характер: з одного боку, це сцени-дії, що й
надають поемі статус драми; з другого, – сцени-сповіді, тому що кожен монолог учасників цих дій
містить у собі емоційно схвильоване оповідання не лише про подію, що призвела до зламу їхньої
долі, а й про психічний і фізичний стан душі за життя й після смерті.
Отже, ситуації, про які розповідається, з одного боку, є сконцентрованими повістями із зав’язкою,
кульмінацією і розв’язкою, які мають головних, а деякі й епізодичних персонажів (в основному це
панські поплічники – гайдуки, садовник, виконавці панських злочинних наказів). Ці повісті і
складають епічний компонент "Дзядів", який, у свою чергу, тісно пов’язаний з ліричним. З другого
боку – це драми.
Епічний компонент у "Дзядах" представлений або у всій своєї повноті, аби частково. Іноді це
може бути тільки якимсь натяком на нього, як це спостерігається на початку дійства в ІІ частині
"Дзядів", коли Ворожбит (Guślarz) наказує громаді замкнути двері до каплиці і запрошує души
померлих одержати все потрібне для того, щоб дістатися неба. У цей момент його монологи/звернення
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виконують різнобічні функції. Одна з них розширює стислу ремарку: "Guślarz. Starzec perwszy z
Choru. Chor wieśniaków i wieśniaczek. Kaplica. Wieczór" [5: 14]. І тільки завдяки Ворожбиту постає в
деталях інтер’єр каплиці: є труна ("stańcie dokoła truny"), їжа, напої (jest… / I jedzenie, i napitek) [5:
15]. Він же описує i портрет Привида:
Wszelki duch! jakaż potwora!
Widzicie w oknie upiora?
Ja kość na polu wybladły ;
Patrzcie! patrzcie, jakie lice!
W gębie dym i błyskawice,
Oczy na głowę wysiadły,
Swiecą jak węgle w popiele.
Włos rozczochrany na czele.
A jak suchy snop cierniowy
Płonąc miotłę ognia ciska,
Tak trzaskiem sypią się iskrzyska. [5: 21-22].
Під час опису страшної постаті примари дія зупиняється, що не лише передає заклякнення людей,
що зібралися в каплиці, а й навіює містичний жах на реципієнта. Епічний компонент у цьому разі
створює високе емоційне напруження, яке водночас підвищує інтерес, очікування: а що воно має далі
бути? Як розгортатимуться події? Питання, яке попередньо звучало з вуст Хору: Co to będzie, co to
będzie, – стає ще більш актуальним. Очевидно, що епічний компонент виконує тут і важливу
стильову функцію, підтримуючи читацький інтерес (М. Храпченко).
Якщо перша сцена з янголятками нагадує собою жанр і стиль містерії, викликаючи водночас і
почуття милування, і співчуття душам двох діток, то з тої хвилини, як з’являється Widmo (душа
Пана), розгортаються бурхливі події – птахи переслідують панський привид з таким напором, що
відбитися від них йому немає ніякої можливості: сцена наповнюється стогонами, благанням,
докорами…
На звернення Пана-привида до своїх слуг: "Dzieci! nie znacie mnie, dzieci? <…> Ja nieboszczyk pan
wasz, dzieci!", йому відповідають душі, загублених ним людей. Особливість такого "діалогу" полягає
в його структурі: кожна розповідь/пам’ять містить у собі сцени, тобто епічне начало вбирає в себе
начало драматургічне. І ті ж самі фрагменти, що являють собою сконцентровані повісті, так само
успішно можуть бути перетворені в самостійну драму. А. Міцкевич взаємодією епічного компонента
з компонентами ліричними й драматичними здійснює гру жанровими ознаками. Якщо закцентувати
увагу на епічних чинниках, одержимо в підтексті повість, а якщо зосередитися на драматургічних, то
матимемо драму: повість/драма – драма/повість.
Ось як розкладається на картини (для сцени) або розкадровується (для фільму) оповідь Сови в
хронологічній послідовності: картина перша: похорони чоловіка ("Mąż mój już na tamtym świecie");
картина друга: хата, хвора мати, плаче голодне дитя, дочку забирають до двору, їжі немає, осиротіла
родина мусить "umierać z głodu!" – безвихідь ("Córkę zabrałeś do dwora, / Matka w chacie leży chora, /
Przy piersiach maleńkie dziecię"); картина третя: зимова дорога до панського маєтку; картина
четверта, контрастна: Завірюха, пір у пана, а під воротами мати з немовлям молить про допомогу
("… wołałam ze łzami… "); картина п’ята: панські забави й розкоші ("Hulając w pjanej ochocie…");
картина шоста: розмова пана з гайдуком, наказ прогнати мати з дитиною ("Wypędż żebraczkę, do
licha…"); картина сьома: гайдук виконує панський наказ; знову зимовий шлях, марна спроба знайти
ночівлю, смерть на дорозі ("Zmarzłam z dziecięciem na drodze"). І всі сцени перейняті ліризмом,
соціальним психологізмом; вони всі чорно-білі, крім сцени в хоромах пана.
Сцени ж, що складаються з розповіді Крука навпаки насичені різнобарвністю осені, а на фоні
цього – скривавлене тіло забитого лозами голодного селянина-кріпака.
В іншій ліро-епічній тональності і колірній гамі подано історію дівчини, яка нікого не могла
покохати, а також остання сцена.
Польські дослідники, у тому числі С. Пігонь (S. Pigoń) у книзі "Formowanie "Dziadów" części
drugiej. Rekonstrukcija genetyczna (Warszawa, 1967), указували на те, що А. Міцкевич уклав драму "na
ksztalt tryptyku". Причому В. Брухнальський, а С. Пігонь його підтримує, вважав, що перша сцена з
янголятками і сцена з Зосею слугують контрастом для головної середньої сцени, де відбувається
зустріч z Widmem Zlego Pana. Погоджуючись з цією тезою, треба все ж додати, що функція цих двох
сцен значно ширша. Триптих, який представляє три основні константи християнства: страждання –
полюби ближнього як самого себе – любов, – може бути розглянутий у контексті тих проблем, що
були пізніше порушені Ф. Достоєвським, і стимулювати нові інтенції.
Важливо, що кожну таку частину супроводжує і певною мірою закільцьовує Хор.
Хор у "Дзядах" – своєрідний герой, який виражає множину і розповідає від її імені про ту особисту
історію, про яку говорив той чи інший привид. Страшний Привид Пана-тирана, оповідаючи про
поневіряння своєї душі після смерті, доходить висновків, що йому марно просити допомоги. Можна
твердити, що надто пізно, але душа його прозріла. Проте прозріння не робить панську постать
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трагічною, воно лише свідчить про неминучість і справедливість Божої кари і певною мірою є
пересторогою: zbyt ciężka ręka boska! [5: 22].
Хор, якщо виокремити його партію і прочитати послідовно той текст, що він співає, постає
оповідачем долі чужої, а у випадку з Паном – злочинної. Це вже епічний, об’єктивний прошарок
тексту, який повчає.
Говорячи про епічний компонент у драматичній поемі "Дзяди", треба розглянути структуру і
характер міцкевичівських ремарок. В. Топоров, досліджуючи ремарки в Ф. Достоєвського, зауважив:
"Анализ ремарок позволяет реконструировать многие важные координаты романного пространства"
[6: 227]. Те саме можна сказати й про "Дзяди", але з тією поправкою, що А. Міцкевич, вводячи в
ремарку "опис душевного стану героїв" [6: 225], використовує її для натяку на той романний простір
і романний зміст, який є елімінованим у підтекст останньої сцени ІІ частини "Дзядів".
Мовчання привида (postaci upiora) – це конденсат нерозгорнутої любовної фабули, яка
завершується трагічним фіналом. Поет у мовчанні, з одного боку. сконцентрував всю силу
вертерівських почуттів, які за життя вирували в серці героя; з другого – безмірність містичного жаху,
котрий охопив громаду, коли вона побачила, що привид (upiór) не щезає. Як і на початку твору,
ремарки, що виражають страх і водночас здивування, насамперед подаються Ворожбитом: "Jeszcze
mara" [7: 36]; "Co to jest, nie zgadnię wcale! / Pokazał ręką na serce, / Lecz nic nie mówi pasterce" [7: 37], –
і підсилюються Хором: "Cóż to?" [7: 36], а також уводяться класичним прийомом – від автора, котрий
повтором акцентує увагу на почуттях людей, які спостерігають за подією: "Widmo milczy" [7: 38];
"Widmo stoi" [7: 38, 39] і т.д.
Отже, роль епічного компонента в "Дзядах" поліфункціональна. Особливість побудови твору
полягає в тому, що в ньому епіка врівноважена іншими компонентами. Проте в подальшій творчості
А. Міцкевича епічний компонент починає домінувати. Невипадково, як слушно зауважив свого часу
В. Брухнальський (W. Bruchnalski), "teoria nimiecka", визначаючи жанр "Grażyny", їй "nadawała miano
"poematu historycznego" lub "powieści poetycznej" (historisches Gedicht, poetische Erzälung)" [8: 259].
Цей процес не тільки формальний – він був пов’язаний із великими змінами в поетовій душі і
потребує подальшого ретельного дослідження з урахуванням існуючих доробків насамперед
польських філологів, а також полоністів інших країн, у тому числі Білорусі, Росії та України. На нашу
думку, важливо, застосовуючи компаративістичну поетику, простежити такі аспекти проблеми, як
епічний компонент у поемі А. Міцкевича "Pan Tadeusz" та в драмі "Борис Годунов" і романі
"Евгений Онегин" О. Пушкіна. Такий підхід значно розширить можливості для більш глибокого
усвідомлення значень наростання ролі епіки в художньо-філософських концепціях слов’янських
поетів першої третини ХІХ ст.
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Матеріал надійшов до редакції 15.01. 2009 р.
Оляндэр Л. К. Епический компонент в лиро-драматической поэме Адама Мицкевича "Dziadу" (Ч. ІІ).
Рассматриваются жаровые определения мицкевичевских "Dziadów" ("Дзядов") в польском, русском и
украинском литературоведении, устанавливаются место и роль эпического компонента в
художественной системе этой лиро-эпической поэмы (Ч. ІІ), анализируется структура ремарок и
два типа наррации: рассказ/исповедь о своей судьбе и отстранений дидактический рассказ, который
содержится в рефренах хора, про судьбу чужую.
Oliander L. K. Epic Component in Adam Mitskevych’s Lyric and Drama Poem "Dziady".
Genre definition of Mitskevych’s "Dziady" in Polish, Russian and Ukrainian literary criticism is described,
place and role of epic component in literary system of this lyric and drama poem are examined, ways of
interaction of this component with others (lyric and drama) are characterized, structure of remarks and two
types of narrations: ghosts’ tale-confession about their fate and relinquished didactic tales about strange fate
which are in choir’s refrains are analysed.
125

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 46. Філологічні науки

УДК 821.161
О. Є. Бондарева,
доктор філологічних наук, професор
(Київський міський педагогічний університет ім. Б. Д. Грінченка)

ПРИЙОМИ І ТЕХНОЛОГІЇ "ЕПІЧНОГО ТЕАТРУ"
В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ
У статті на матеріалі творів новітньої української драматургії розглянуто прийоми і технології
актуалізації досвіду "епічного театру". Основними рівнями засвоєння продуктивних ідей "епічного
театру" можна вважати: а) жанровий: у сучасній драмі зустрічаємо чимало п'єс-парабол;
б) переосмислення V-ефектів поза жанровими кордонами параболи у комплексі з пародіюванням та
деструкцією інших жанрових матриць, що проілюстровано на матеріалі п'єс В. Діброви;
в) переростання епічного "відсторонення" у постмодерну "атемпоральність", розкрите на матеріалі
текстів В. Діброви та О. Гончарова. Також: цікаво спостерігати зрощення на перший погляд
"незливних" принципів "епічного театру" з кардинальними пунктами інших театральних практик XX
століття. Наприклад, центон естетики Б. Брехта та А. Арто можна побачити у драмі
О. Гончарова "Сім кроків до Голгофи".
В історії драми, як і культури в цілому, послідовно існують три цілісних типи організації
драматичного дискурсу1:
а) класичний (чітка жанрова структура; фіксовані "чисті" жанри; наявність усталеного жанрового
змісту, його канонічність і нормативність; прокресленість характерів дійових осіб; спеціалізація
загальних принципів організації тексту; фіксованість часопростору; універсальність та органічність
конфліктів; точна демаркація компонентів структури; чітко окреслена проблематика; абсолютний
логоцентризм; спроби рефлексивного опанування гармонії та ідеалу; можливість нерадикальних
опозицій; недвозначний вододіл між суб'єктом і об'єктом; міметизм як принцип презентації буття;
стрункість і логічність мови; дефінітивна чіткість і семантична стабільність термінів у маркуванні
компонентів тексту; прозорість вербальних засобів; завершеність і цілісність Космосу, його
незмінність; неінтерпретативність; соціальний реалізм; когнітивізм в антропологічній сфері);
б) некласичний (розвиток внутрішніх суперечностей всередині структури; онтологічна та
іманентна релятивність жанрового змісту; презирство до лінійних схем будь-якого рівня структури;
символізація хронотопу; модальність конфліктів; розмивання компонентів структури – наприклад,
"відкриті" фінали; "подвійна" проблематика; сумнівний логоцентризм; досвід протиріччя; загострення
міфологічних опозицій; втрата свого провідного статусу суб'єкт-об'єктною опозицією;
психоаналітизм; спроби вивільнитися від диктату логіко-граматичної будови мови; конституювання
некласичних жанрів; епатажна відмова від традиції; моделювання можливих світів; розділення
функцій між вербальними та невербальними театральними техніками; онтологічна криза, плюралізм
онтологічної проблематики – екзистенціальна, психологічна, логічна, мовна артикуляція буття;
можливість інтерпретації; історицизм; феноменологічність; інтенціональність свідомості);
в) постнекласичний (поліваріативність жанрової оболонки та унікальність її наповнення;
недетермінованість дії; розмивання/скасування сюжету; темпоральність; ідіографізм; часткова або
повна інкасація класичних компонентів драматургічної структури; непрозора "комплексна"
проблематика на покордонні різних взаємопроникних сфер; логотомія при акцентації дискретного
літературоцентризму; досвід трансгрессії; зняття або перелицювання опозицій; тотальне зруйнування
суб'єкт-об'єктної дилеми, послідовна деструкція її концептів; інтелектуалізм; формування ігрових
моделей раціональності, в тому числі мовної, плюральність мовних ігор; фундаментальна відмова від
будь-яких "ідентичностей", заміна понятійних категорій симулякрами з метою підкреслити їх
принципову нефіксованість; декларована семантична неповнота вербальних засобів; наратив як єдино
можлива форма артикуляції буття; постісторизм; децентрація інструментів презентації культурних
смислів; семіотизація).
Сьогодні не випадково очевидної кризи в аналізі драматургічних артефактів зазнає статична
арістотелева теорія драми. Причини цієї кризи полягають у непридатності чіткої класичної теорії
арістотелевих жанрів для жанрологічних процесів постнекласичної епохи: реалії літературних звичаїв
доби Арістотеля, як довів С. Аверинцев, безумовно сприяли формуванню його непохитної
впевненості у закономірному жанровому герметизмі, відповідно, законодавцем давньогрецької
теоретичної поетики жанри сприймались як замкнені "самототожні та непроникні одна для одної

1

Основні функціональні характеристики цих трьох драматургічних дискурсів виокремлені нами на
базі деяких загальних філософських положень фундаментальної статті М. Можейка "Классика – Неклассика –
Постнеклассика" [1: 459-463].
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сутності"1, а вже драматургія Нового часу доводить певну обмеженість "статичної" теорії жанрів і
концепції жанрових форм, оскільки динамічні процеси жанрового моделювання активно імпульсують
виникнення чисельних гібридів і комплікацій, всередині яких виникають, а потім поступово
долаються власні жанрові нормативи. Наприклад, вперше застосована Л. Піранделло в нарисі
"L'azione parlata" (1899) дефініція "мовленнєва дія" на межі ХІХ-ХХ століть уже ставила під сумнів
арістотелеву теорію драми як "наслідування дії дією", а не мовленням, і саме вона у парадоксальній
площині була переосмислена європейською драмою XX століття, що уможливило повне
неспівпадіння сценічного слова та сценічної дії, масштабно явлене, наприклад, у драматургів"абсурдистів": драматургія абсурду не підпадає під жодне з канонічних жанрових визначень
класичної поетики, її змістовний та комунікативний аспекти стають, по суті, новим жанрологічним
виміром, продуктивним і в постнекласичній драмі.
Неправомірно було би говорити про пряме наслідування брехтівських традицій сучасною
українською драмою. Проте на рівні прийомів і технологій її зв'язок із епічним театром є доволі
усталеним і очевидним. Класичний театр переживань і руху до катастрофи, позначений домінантою
міметизму, давно перебуває поза увагою більшості наших драматургів: переважний масив сучасних
п'єс – це данина некласичному та постнекласичному дискурсам, де різні модерні театральні практики
мають свою питому вагу. До вибірково засвоєних нинішньою драматургічною практикою
модерністських кодів можна віднести безліч різнонаціональних естетичних комплексів
модерністської орієнтації (ранній французький символізм; ніцшеансько-ваґнерівська міфологічна
модель; французький сценічний символізм XX ст.; теургічні постулати російського символізму;
європейські модерні школи межі ХІХ-ХХ ст.; російський та український драматургічний авангард;
текстові експерименти "ОБЭРИУ"; німецький експресіонізм; європейський "театр абсурду";
комплексні новації театральної системи Л. Курбаса; постулати гучних європейських театральних
практик XX ст.). Драма межі ХХ-ХХІ ст. грає як з канонізованими драматургічно-театральною
практикою XX століття стратегіями "відчуження" (Б. Брехт), "очуднення" (В. Шкловський,
Л. Курбас), "жорстокості" (А. Арто), "ритуалізації" та перформативізації (Є. Гротовський),
"надмаріонетковості" (Г. Крег), так і з новітніми формами репрезентації, запропонованими
техногенно-комп'ютерною добою.
Надзвичйної популярності в сучасному драматургічному контексті набуває ключовий жанр
епічного театру – п'єса-парабола ("Правитель рептилій" Івана Андрусяка, "Лабіринт" Володимира
Бедзира, "Острів пана Морено" Олександра Бейдермана, "Золотий любисток" Ігоря БондараТерещенка, "Процес-99" Василя Босовича, "Душа моя зі шрамом на коліні" та "Стефко продався
мормонам" Ярослава Верещака, "Суд" Артема Вишневського, "Сім кроків до Голгофи" Олега
Гончарова, "Так не буде" Лесі Демської, "Сцени з життя носів" Катерини Демчук, "Учитель" Анатолія
Дністрового, "Електричка на Великдень" Олександра Ірванця, "Bitch/beach Generation" Василя Махна,
"І все-таки я тебе зраджу" Неди Нежданої, "Блонді та Адольф" Зиновія Сагалова, "Розібрами М на
запчастини" Володимира Сердюка, "Яничари" Олекси Сліпця, "ніч Елеонори день" Оксани Танюк та
ін.). Одним із улюблених формальних прийомів сучасних драматургів виступає знайоме нам по
експресіоністських практиках "відсторонення", або ж "очуднення", яке найчастіше сполучається з
постмодерною іронічною грою.
Цікаві стратегії переосмислення V-ефектів поза жанровими кордонами параболи в комплексі з
пародіюванням та деструкцією інших жанрових матриць пропонує драматургія так званого "постісторичного" спрямування. Так, Володимир Діброва драматургічними текстами "Двадцять такий-то
з'їзд нашої партії"" і "Короткий курс" прагне задекларувати кінець епохи метанарацій в історичній
драматургії та настання "епохи коментарів" (М. Фуко), актуалізувати таку категорію історикокультурної концепції М. Фуко, як "історичне несвідоме": драматург засобами переважно лялькового
театру намагається виявити епістеміологічні кордони радянської епохи та специфіку її
рудиментарних залишків у постмодерній свідомості сучасників. Естетична інтерпретація відомих
"знаків" колишнього радянського наративу, здійснена В. Дібровою з урахуванням досвіду
безвідносної до цього наративу західної постмодерної філософії, стає дієвим засобом ре-(квазі-,
псевдо-)міфологізації ключових "сюжетів" радянської історії, але не в політичному чи ідеологічному
ключі, а з виключно естетичних позицій, з опертям на жанрологічні традиції європейської драми,
комплікування яких породжує оновлені маньєристично-гібридіні жанрові форми, наділені високим
ступенем формальної дифузійності. Гра з офіційними "текстами" радянської ідеології у драмах
1
Що пояснюється специфікою античної аналогії "жанрів" з "живими тілами" ("біологічними
видами"), які можуть перебувати у "родинних стосунках", але не можуть бути взаємопроникливими: "якщо жива
істота належить до одного виду, вона тим самим не може належати до іншого виду. Можливі, звісно, схрещення
та гібриди, але вони не знімають, а підкреслюють межу між: видовими формами: у гібриді ознаки двох видів
можуть співіснувати лише за рахунок того, що жоден вид не виступає у повноті та чистоті своєї "сутності"" [2: 5,
8].
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В. Діброви відбувається за принципами постмодерністського "діалогу з класикою". Сценічні дії
головного персонажа "Двадцять такого-то заїзду..." Товариша Харашо, як, власне, й інших сценічних
масок, для драматурга є абсурдними з точки зору здорового глузду. Тому, потенційно поважаючи
читачів/глядачів як людей розсудливих та адекватних, драматург виводить на сценічний кін постать
"помічника" – Ведучого, який не має суто наративних функцій, не виступає лише відстороненим
коментатором – "свідком", а постає своєрідним "перекладачем", покликаним тлумачити реципієнту
прихований від профанів містичний сенс партійного театру абсурда. Звернімо увагу на
поліфункціональність подібного "перекладу" в тексті аналізованої п'єси. Наприклад, незрозумілі
паузи в пустопорожній звітній доповіді Товариша Харашо неодмінно супроводжуються іронічними
коментарями Ведучого: "Товариш Харашо перегортає сторінку", "Далі в доповіді дається оцінка
міжнародної галузі, де за підзвітні роки мали місце тенденції", "У доповіді наводяться конкретні
дати, числа, імена", "Поки товариш Харашо шукає кінцівку речення, слово має директор заводу",
"Тільки-но вони сховалися, як товариш Харашо знайшов загублену думку", – подібних фрагментів ще
можна навести безліч. Саме вони, будучи сучасним парафразом добре знайомих нам V-ефектів
епічного театру, оголюють упевненість драматурга в ілюзорності, імітативності, квазіреальності
логічного наповнення концепту "генеральний секретар" будь-яким прийнятним смислом, а тому, з
одного боку, викликають очевидні алюзивні історичні аналогії (Брежнєв, Черненко), а з другого,
перетворюють нещодавню історичну реальність, означувану порожніми знаками, на постмодерний
симулякр. Доповідь Товариша Харашо стає унаочненням і довершеним зразком псвдокомунікації –
вербального потоку такої інформації, котра "не має сигнального значення" і декодування якої "на
основі дериваційного арсеналу реципієнта не містить для нього нічого значущого", перетворившись
на порожній масив слів або невербальних символів [3: 139]. "Синхронному перекладу" підлягають і
складові незрозумілого метажанрового дійства під назвою "партійний з'їзд": тлумачна роль Ведучого
тут є наріжною. Адже без нього зовсім не можливо зрозуміти, наприклад, сценічну поведінку
Кордебалету, учасники якого виконують "спільний піонерсько-комсомольський танець", і в подібних
випадках коментарі Ведучого стають більш розлогими, в них вплетені численні кліше радянської
концептосфери (підкреслені мною у наступній цитаті – О.Б.), тобто у перформативному режимі
мовби наново сегментовано "відтворюються" ідеологічні міфи конкретної історичної доби:
"Ведучий. Зміст танцю такий. Комсосмольці утворюють ланцюг і не дають піонеркам наблизитися
до президії. Піонерки пояснюють 'їм, що вони також готувалися до з'їзду: вчилися на відмінно,
випускали стіннівку, збирали макулатуру. Комсомольці бачать, що дівчата – свої, але для годиться
трохи їх не пускають. Дівчата м'якими рухами переконують їх і заводять спільну гру, яка нагадує
боротьбу зустрічних планів. Здається, ще трохи й настане повне злиття протиріч...". Ведучому
подеколи також відводиться роль жанрово передбаченого музичного супроводу, принаймні, його
референції, і він голосно, заглиблюючись у нотну партитуру, бере урочисті акорди, артикульовані як
"Аааа – Оооо – Уууу – ІїїїГ, під час позапланових пауз у промові Товариша Харашо проголошує
"барабанний бій", інколи констатує, що "музика посилює драматизм ситуації", "лунає урочистий
марш" або "Оркестр грає вальс. Під цю музику члени Президії з'ясовують стосунки, визначаються,
діють".
Сценічне дійство у даній п'єсі В. Діброви вибудовується скоріше за кумулятивним принципом
серії коміксів, алегорична узагальненість його провідних учасників настільки вичерпна, що вони, не
змінюючи соціальних масок, не покидаючи сценічний кін, навіть не модифікуючи інтонаційнорольове вирішення мізансцен, можуть із легкістю на очах глядачів перевтілюватися з головного
колективного державного органу, абсурдного за своїм призначенням, на партійних функціонерів
нижчого щабля, профспілкових діячів, працівників ЗАГСу, і при цьому жодна сценічна маска не
виявляє характерних змін, універсальною є й декорація зі столом, по різні боки якого мають
розташовуватися носії різного ступеня соціальної сакральності; тобто, на будь-якому ярусі
художнього розтину демонструється характер універсальної імітативної моделі, запропонованої
драматургом.
Персонажі впродовж усієї п'єси демонструють відірваність словесної оболонки від її наповнення,
неузгоджуваність між концептом та його ознакою, між знаком і смислом, відсутність
щонайпримітивнішої логіки у броунівському формуванні суспільно прийнятної концептосфери.
Скажімо, коли Ведучий повідомляє, що "на з'їзді було обрано... {нерозбірлива цифра)... делегатів, які
представляють... {нерозбірлива цифра)... мільйонів трудящих із... {нерозбірлива цифра)... країн", ми
розуміємо, що жодна "нерозбірлива цифра", в принципі, не має сенсу, тож її можна легко опустити, і
від цього ніщо не зміниться. Подібні приклади, з одного боку, виступають маркерами іронічного
травестування віджилої ідеології, адепти якої на перший план виводили "прагнення до вислизання зпід будь-якої фіксованості у своїх владних рішеннях" [4: 646], на рівні колективного несвідомого
безпорадно імітуючи архетипну трансцендентність божества світові і виявляючи при цьому не лише
власне самозванство, а й власну пустопорожність, фіктивність, штучність, ляльковість,
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нерепрезентативність. З другого боку, вони ж свідчать про сповідування автором п'єси постмодерної
філософії, парадигмальною презумпцією якої небезпідставно вважають "сприйняття семіотичних
середовищ як самодостатньої реальності – поза будь-якою гарантованістю з боку позатекстових
феноменів" [5: 810], пойменоване "порожнім знаком". Таким чином В. Діброва продукує
драматургічну модель "паралельних" світів та дискурсів – соцреалістичного, який за
неусвідомлюваним абсурдом приховував свою порожність, та постмодерністського, котрий, навпаки,
прагне конституювати власну порожність через акцентований новітній лінгвістичний поворот,
оскільки скасована ідея універсальної та адекватної мови поступається місцем полісемантичним
потрактуванням мови як зібрання розпорошених кодів1, і драматурга цікавлять перипетії мови в
історичному наративі, який він свідомо деструктурує. Декларативна відкритість значення, програмна
відмова від репрезентативної теорії знака, множинність інтерпретаційних варіантів, розмивання
конкретних денотатів у значеннєвій варіативності практично розчиняють у невимірюваності та
неконструйованості будь-який конкретний об'єкт, усувають необхідність його чіткого вербального чи
знакового маркування, пропонуючи натомість в якості єдиного референта та ідеального конструкта
втраченої семантичної цілісності лише децентрований дисигнат, позбавлений принципового якісного
смислу.
Іншу версію прихильності постмодерного драматурга до аналогічних децентрованих дисигнатів в
осмисленні історії радянської доби демонструє п'єса "Короткий курс". У цьому творі В. Діброва
остаточно позбавляється будь-яких ілюзій щодо логічності лінійного сприйняття історії як процесу,
котрий має певні закономірності і наслідки, натомість пропонуючи бачення історії XX століття як
замкненої сцени маріонеткового театру (одна з можливих моделей постмодерністської принципово
нелінійної рецепції соціальної процесуальності, оскільки постмодерна "процесуальність", позбавлена
минулого і майбутнього, розгортається "після хронології", поза часом, свідомо ламаючи лінійний
вектор історії [8: 774]). У театралізованому локусі сцени маріонеткового театру драматург розгортає
некласичні філософські версії-моделі влади, знімаючи традиційну для класичних філософських
концепцій опозицію "правитель – підлеглий", натомість уподобавши погляд на структури влади як
непохитно децентровані та повсюдні феномени, властивий працям М. Фуко. Головними персонажами
п'єси виступають Ленін, Сталін, Троцький та Поскрьобишев – але не як історичні постаті, чия
діяльність вартує на глибокий художній аналіз через послідовність історичного наративу, а як
маріонетки, які мають упродовж відведеного часу розважати та бавити шановану публіку, не
зважаючи на те, наскільки публіці подобається чи не подобається їхня вистава і яка міра "залишкової
фактологічності" (Г. Вайт) міститься в їхніх репліках та сценічних діях.
Постмодерна криза "означування", яка, власне, і висунула необхідність винайдення і рефлексії
"нових понятійних засобів" презентації Бога в сучасній культурі, торкнулась і ключових біблійних,
переважно новозавітних, імен і концептів. На цьому шляху постмодерністські драматурги пригадали
досвід раннього українського модернізму, яким було легалізовано право на "неморальні" сюжети і
ситуації [9: 79]. Як приклад інтенсивного перетину епічного принципу "відсторонення" з
парадигмальними настановами "театру жорстокості" А. Арто на особливу увагу вартує драмапарабола Олега Гончарова "Сім кроків до Голгофи". Драматург апофатичним способом випробовує
на "актуальність" євангельські ідеї чистоти, цнотливості, усамітнення, страждання, зцілення душ,
зрештою – розп'яття і воскресіння. Усвідомлюючи, що банальне проповідництво вже давно не є
дієвим художнім інструментарієм, що людина за доби "постновочасності" відчуває повну зневагу до
"тоталітаристських декларацій, що раніше виражались у так званих великих наративах" [10: 4], а
будь-яка проповідь, моральна чи обрядова, уявляється свідомості нової людини "нестерпно
застарілою, наївною і нав'язливою" [11: 246], автор обирає протагоністом анти-Месію, який прагне
внутрішньої незалежності від "теорії, піднесеної людьми до рівня догми", тому свідомо змонтовує
своє життя як несіння власноруч виготовленого дерев'яного хреста до своєї особистої Голгофи. У
конструюванні колізії відчувається вплив ідеї В. Розанова про підміну християнської "релігії
свідомості" – язичницькою "релігією відчуттів", яка визначалась би "одвічними", "первісними"
інстинктами [12: 21]. Сама проблема "ексцентричності людського існування" (Г. Плесснер),
тиражованості хресних шляхів і множинності Голгоф, тобто, ідея незліченних "псевдоформ"
осягнення "вічних" істин є маркером постмодерної драми, проте стилістично п'єса О. Гончарова тяжіє
до естетичної платформи "театру жорстокості" А. Арто, частково також увібравши світоглядні
принципи "епічного театру" Б. Брехта, зокрема, надзвичайний інтерес до брехтівського "очуження",
яке було апеляцією митця до інтелекту реципієнта через зняття автоматизму в художньому баченні
1

На теоретичному рівні певну спорідненість методологічних стратегій соціалістичного реалізму та
східнослов'янського постмодернізму обґрунтовано М. Епштейном та Г. Мережинською [6 та 7]. В. Діброва, по
суті, не на теоретико-літературному, а на естетичному рівні самостійно доходить аналогічних висновків, які
завуальовує в комплексному жанровому форматі "псевдоісторії", "історичного театра абсурду", "перформативної
історії", "перманентної історії поза референцією".
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світу та естетичному сприйнятті завдяки нестандартній інтерпретації фактів реальної й естетичної
природи. Обґрунтований одним із найвидатніших театральних теоретиків XX століття А. Арто "театр
жорстокості", навпаки, декларував настанову на фізичну, пластичну, театрально-тілесну (поверхнєвочуттєву1), а не вербальну, глибинну (інтелектуальну) ідею "шаленого" сценічного дійства, в якому
"всеохопність жорстокості слугує мірою вітальності", а пристрасний магнетизм, реалізований через
"галюцинацію"2, стає засобом духовної терапії, оскільки реально впливати на сучасну людину може
виключно гранична жорстокість, доведена до логічної межі [14: 179]. О. Гончаров здійснює спробу
поєднати в нову естетичну цілісність сформовані автономно принципи А. Арто і Б. Брехта, тобто,
наближений до брехтівської естетики максимально особистісний свіжий інтелектуальний погляд на
істини, нівельовані у сучасному суспільстві до рівня банальності, сполучити з чуттєвим досвідом
"театру жорстокості", здатного виводити реципієнта зі стану "безцільного заціпеніння" (А. Арто) не
через розв'язання суспільних чи психологічних конфліктів, а через реальний вплив на його почуттєву
сферу поза режимом означування, виключно на гребені герменевтичного сприйняття і розуміння.
Лінія головного персонажа драми "Сім кроків до Голгофи" вибудовується автором як модель
нелітургійного повторення життя, смерті і воскресіння Господа, приміряна на себе персонажем, у
християнській системі координат спроможним виключно до низки антилюдських "діянь"3 – тож на
свою "Голгофу" новітній Месія іде "чорною дорогою гріха", репрезентуючи, з одного боку, популярну
з часів Ніцше інтелектуальну колізію гуманізму "без Бога" чи навіть "проти Бога"4, а з іншого боку,
матеріалізувавши провідну ідею "театру жорстокості" – центрацію довкола екстремальних проявів
людської екзистенції, пошуки ресурсів емоційного впливу на реципієнта у злочині, безумстві, жахах
("ми розраховуємо ...не на пересічне збентеження душі; ми хочемо викликати насамперед певну
психологічну емоцію, яка могла б оголити найпотаємніші спонукання серця", – декларував А. Арто; на
його думку, це можливо шляхом актуалізації всього непевного і магнетично чаклунського в наших
мріях, оголення темних плаїв свідомості, які ваблять нас у духовному житті, оскільки повсякденна
любов, особистісні амбіції, щоденні турботи мають сенс виключно "на тлі жахливого захвату Міфів,
які ніколи не вмирали у свідомості великих мас людей" [13: 57, 176]). Ця актуальна для
сюрреалістичного театру проблематика, однак, "не має нічого спільного зі справжнім месіанством",
про що говорить протагоністові Володар Часу Девілар: "Згадай-но Ісуса. Син людський став сином
Божим, проповідуючи якраз протилежні ідеї". Драматург мовби перелицьовує навиворіт ключові
положення християнського вчення: його "Бог" несе у світ не любов, а страх, натомість праведного
життя шлях на штучну ("несправжню", "фіктивну") Голгофу пролягає через незліченні абсурдні
кровопролиття, цнотливість витісняється розпустою, праведність – тотальною брехнею, цілительство
– скаліченими душами, трагічний хресний шлях – свідомо сконструйованим фарсом зовнішнього
позиціонування здатності нести власноруч виготовленого і підігнаного під свої розміри хреста.
Постмодерний митець, на відміну від письменника-модерніста, відсторонюється від зображуваного
ним розпаду, позиціонує себе не зануреним у руйнівні процеси, не переживає їх психічно, а перебуває
поза ними, моделює і фіксує їх одночасно. Відтак ніщо у п'єсі не може бути "справжнім", адже
відпочатково все носить криптоміфологічний характер "підробки", "симуляції", "імітації", "фікції"",
сп'янілого марення, в якому смертний призначає себе "земним богом", називається чужим іменем, не
усвідомлюючи, що "Месія – це не ім'я... Месія – це доля!", більш того, віддає нісенітний наказ
збудувати симулятивну Голгофу.
Блюзнірська гра з одним із найсакральніших євангельських сюжетів естетично констатує стан
сакральних ідей у постхристиянському суспільстві, де матеріалістичні та раціоналістичні стандарти
нівелюють сакральний світ людини, регульований у міфологічних культурах, на думку Р. Каюа,
спеціальною системою обмежень і заборон [17: 38-42], і ставлять у центр нової моделі світу пихате
ego з презирством до будь-яких табу і надмірним культом особистої погорди. Граничний егоцентризм
1
Сам А. Арто постулював, що у тому обтяженому постійно нарощуваною втомою всіх чуттєвих
органів стані емоційного виродження, в якому перебуває сучасне людство, без різких потрясінь неможливо
оживити наше сприйняття. Тому він прагнув змусити метафізику увійти в душу реципієнта через його "шкіру" —
фізіологічно найчутливішу компоненту, найближчу від тіла/плоті до світу Зовнішнього, філософсько-чуттєвий
кордон, здатний слугувати диференційним порогом збудження (порівняймо з постулатом постмодерної
номадології про культивування "поверхні" як знак демонстративної відмови від модерністської ідеї "глибини"). У
цьому сенсі показовими можуть слугувати назва і зміст п'єси американського драматурга Торнтона Вайлдера
"...Шкірою наших зубів".
2
Галюцинацію ("актуальність відчуттів і тривог, а не подій ") Арто тлумачить як "головний
драматичний засіб [13: 67].
3
Звернімо увагу на радикальні переорієнтації "антропологічного розмислу" від "класичних" до
"некласичних" координат, які В. Табачковський виявляє "у відмові од надмірного нормативізму та в унормуванні
того, що одвічно вважалося "девіацією", в унормуванні негативних виявів людського [15: 148].
4
Див. прогнози С. Аверинцева у статті "Майбутнє християнства в Європі: Досвід орієнтації" [16: 392399].
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героя п'єси, який прагне проникнути у "сакральний" світ, відкидаючи в собі людське (але не
"стриманням", не творчим імпульсом, а навпаки, через активовану руйнівну жорстокість), породжує в
нього жагу абсолютної влади над людством (тобто, секулярна однобічність "олюдненого" підходу до
інтерпретації образу Христа може бути максимально загострена – аж до своєї протилежності в подобі
Анти-Христа). Сакральний інтертекст, введений у тоталітарний контекст з позицій епохи
постметафізичного мислення, набуває незвичних, невластивих його претекстам конотацій. Як ніколи
раніше, він стає лише одним із ацентрованих сегментів гетерогенного гіпертексту уламкової
культури, в якій зруйновано "вертикаль нерівноправних цінностей" (С. Аверинцев), оскільки біблійні
ремінісценції зринають несподівано і фрагментарно майже врівні з іншими розщепленими
літературними та металітературними кодами: сюжетом Фауста; дедуктивними методами Шерлока
Холмса; літературною типізацією Пілата; відсилкою до п'єси "Слуга двох хазяїв" реформатора
італійського театру К. Гольдоні; мовними штампами мас-медіа; травестуванням сцени спротиву
апостола Петра арештові Ісуса у Гетсиманському саду; запереченням моделі обранства і служіння
Франциска Азиського з його стигматами; актуалізацією легенди про Агасфера, якому відмовлено в
затишку могили до другого пришестя Христа. Таким чином, циклізація драматургічної дії структурно
відбувається за сюжетним кліше Каїна-Агасфера (самоутвердження через зраду і вбивство, тобто, у
відповідності до постулатів А. Арто, грізне злиття у театрі тих сил, які "повертають свідомість до
витоків її конфліктів", завдяки чому театр стає "одкровенням", "проривом вперед", "горішнім рухом із
глибин прихованої жорстокості, де криються... усі спотворені потенції людського духу" [13: 120]),
коли навіть злодій-псевдомесія має гіпотетичну можливість спокути, в чому апофатично проявлена
велика мудрість християнського вчення.
У фіналі п'єса мовби повторюється заново, що драматург і пояснює через код Каїна-Агасфера:
"Коли життя дається Богом, то це дарунок, нагорода. Коли ж життя дається Темним світом, то
це кара! Ти перший зі смертних, котрого не залишили у Темному світі після смерті, бо ти занадто
грішний! Тепер тобі належить довіку прокидатися коло цього верстата, вбивати свою дружину,
йти до Калії та ганебно помирати на хресті! Довіку! Кожні п 'ять років ти повертатимешся до
цього верстака, на якому майструєш свого хреста, і кожні п'ять років ти достеменно знатимеш,
чим все скінчиться на твоїй Голгофі... Прийде час, і ти прагнутимеш смерті, але не зможеш... Так
само, як і не зможеш нічого забути! Твоя пам'ять – то найстрашніше покарання!.". Втім, наведена
цитата відсилає нас до явно присутнього більш давнього міфологічного коду, який не був
активізований до фінальної сцени. Йдеться про тлумачений у термінах простору-часу архетипний
регістр структури традиційного міфу, що дорівнював циклічності аграрного ритуалу, – календарне
вмирання-воскресіння, варіанти якого відомі більшості розвинених язичницьких міфологій, тобто,
про одвічний "природний порядок", спроможний існувати навіть за умов кризи "соціального ладу",
стаючи своєрідною формою боротьби з регресом. Ю. Жицінський звертає увагу на те, що в
постмодернізмі теологія нерідко виступає як танатологія – "вмерли Бог і людина, зник сенс,
остаточного краху зазнали теодицея, метафізика й історія", а місце лінеарного біблійного часу посідає
невблаганний циклічний час, який "дозволяє знову і знову починати все спочатку, не гнобить логікою
неперервного розвитку, кандидатам на потенційних номад дарує шанс подорожувати і в часі, і в
просторі" [10: 27, 31], що спонукає свідомість сучасної культури повернутися до "малої міфології",
тобто до "сезонних божків". Зв'язок християнського месіанізму з календарною міфологією був
доведений Є. Мелетинським, який вбачав основними єднальними ланками в заміні природних циклів
людською історією наступні ключові позиції: 1) ритуальна роль померлого/воскреслого бога; 2) риси
майже пасивної жертви; 3) воскресіння героя підтримує світоустрій [18: 101]. У момент переходу від
циклізму календарної міфології до ідеї християнського месіанізму мета месіанського шляху вбачалась
прозорою та органічною для культури – людство потребувало рятівника і заступника, здатного
любити людей навіть з їхніми вадами і пороками, недоліками і прорахунками, і навчати інших цієї
самозреченої любові, а земний шлях Сина Божого і його висока жертовність дозволяли вважати
статус цієї жертви гранично сакральним (прагнення до кенотичного повторення шляху вмирання для
гріха і воскресіння для істини, наближення до ідеалу Боголюдини і водночас неможливість відбутися
подібно Христу для християнина несло "зв'язок знака і відповіді", тобто "зустріч з Іншим" –
Ж. Дельоз; подібні процеси В. Гусаченко називає "внутрішнім повторенням", яке за своїми ознаками
є нетотожнім, стверджувальним, динамічним, інтенсивним, нетривіальним, прихованим,
еволютивним, асиметричним і справжнім [19: 122]). У п'єсі "Сім кроків до Голгофи" відбувається
очевидна деструкція цього високого сакрального коду, переведення його в більш низький, у даному
випадку календарний регістр (зв'язок презентації і дії, відтворення "однакового" – тотожного,
заперечливого, статичного, екстенсивного, тривіального, явного, циклічного, симетричного, точного
[19: 122]), коли черговий оберт "сезонного" життя справді дається хтонічним "темним світом" –
землею, в якій ховають "померлу" зернину (знову ж таки, відповідно до концепції А. Арто, театр
виявляє зацікавленість у людині "тотальній", яка є повним антиподом "людини соціальної",
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законослухняної, чию сутність спотворено релігією і настановами; на думку Арто, "соціальна" і
"тотальна" людина становлять двоєдність, тож внутрішнє єство "тотальної" людини має відповідати
"образам найдавніших священних текстів і старих космогонічних систем" [13: 214]), завдяки чому
протагоніст, назвавши себе Месією, результатом свого шляху має абсолютну протилежність щодо
його мети. Герой отримує безпросвітну "націленість на життя, в якому відсутнє спасіння", що, по суті,
є завершенням процесу "автодеструкції людини" на користь її ув'язнення у "нарцисизмі небуття" [20:
209, 221, 234]. З іншого боку, циклізм календарної міфології підпорядковується законам тавтологічної
темпоральності, яка не знає прирощення [21: 312-313], тобто, здійснюється виключно на зовнішньому
рівні, формуючи один із архетипів колективного несвідомого, який владно домінує в іманентній
циклічності масової міфології і характеризується самовідтворенням та рецитативністю, заснованими
на перегрупуванні незмінних елементів.
У драмі О. Гончарова "Сім кроків до Голгофи" явлена примхлива комплікація різних біблійних та
культурних макро- і мікросюжетів, засвоєних в іншокультурних площинах, що і уможливлює
створення з їхніх фрагментів новітнього міфологічного циклу, наділеного календарними
властивостями, але здатного сприйматися в контексті парадоксального "трагічного гуманізму", що, в
свою чергу, суттєво впливає на жанрову фактуру твору: анти-житійний сюжет вписується в алюзивну
євангельську топографію, але зрештою переходить на до-євангельський структурний рівень,
актуалізація принципів "театру жорстокості" виводить на перший план "роботу всезагальної
репрезентації" (Ж. Дерріда), коли утвердження життя супроводжується процесом його підриву і
заперечення, а ігровий простір, окреслений "круговим кордоном", організується у відповідності до
структурного кліше язичницького міфологічного циклу. Реципієнт такого тексту опиняється в
описаній Р. Бартом ситуації "нерозв'язуваного вибору між кодами" (у даному випадку – між Христом
і Діонісом), тому може безкінечно варіювати рефлектування одного і того самого тексту під кутом
розгалуження його смислогенезу.
Як бачимо навіть на цих окремішніх прикладах, епічні прийоми і технології засвоюються
сучасною українською драмою не ізоловано, а виступають лише складовими постмодерних центонів,
сполучаючись із елементами й техніками інших театрально-драматургічних та філософськоесеїстичних практик XX століття.
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Бондарева Е. Е. Приёмы и технологии "эпического театра" в современной украинской
драматургии.
В статье на материале произведений новейшей украинской драматургии рассмотрены приёмы и
технологии актуализации опыта "эпического театра". Основными уровнями освоения продуктивных
идей "эпического театра" можно считать: а) жанровый: в современной драме встречаем немало
пьес-парабол; б) переосмысление V-эффектов вне жанровых границ параболы в комплексе с
пародированием и деконструкцией других жанровых матриц, что проиллюстрировано на материале
пьес В. Дибровы, в) перерастание эпического "остранения" в постмодернистскую
"атемпоралъность", раскрыто на материале текстов В. Дибровы и О. Гончарова. Интересно
также наблюдать срощение на первый взгляд "несливаемых" принципов "эпического театра" с
кардинальными пунктами других театральных практик XX столетия. Например, центон эстетики
Б.Брехта и А. Арто можна усмотреть в драме О. Гончарова "Семь шагов до Голгофы".
Bondareva О. Е. The Means and Techniques of the "Epic Theatre" in the Modern Ukrainian Drama.
Based on the literary works of the modern Ukrainian drama the article examines the means and techniques
by which the experience of the "epic theatre" can be updated. Among the most productive levels of the epic
adoption we differentiate the following ideas: a) genre-orientation: there are a lot of plays-parables in the
modern drama; b) a re-examination of the V-effects beyond the genre margins of parable in close unity with
parody and destruction of other genre matrixes, which can be illustrated upon the example of V. Dibrova's
plays; c) a transformation of the epic alienation into post-modernistic "a-temporality", which is revealed
upon the examples of V. Dibrova and O. Honcharov’s plays. A unity of the epic "non-merging" principles
with those ones of other theatric tendencies of the 20th century provokes a definite interest as well. For
instance, a synthesis of both В. Brecht and A. Arto's aesthetics can be discovered in О. Honcharov’s play
"Seven Steps to Golgotha".
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СЕМАНТИЧНІ ПРОЦЕСИ В ТЕРМІНОЛОГІЇ
Стаття присвячена вивченню живих процесів термінотворення і вдосконалення термінологічних
систем, що спричинило виникнення в азербайджанському мовознавстві цілого ряду нових
теоретичних і практичних питань, зокрема вимог до термінів, питання про їх генеалогічний склад,
структурно-семантичні і лексико-граматичні особливості, механізми специфічного заломлення в
термінології лінгвосемантичних процесів і подолання антитермінологічних явищ полісемії, омонімії,
ідеографічній синонімії і т.д.
Впорядкована, уніфікована та стандартизована термінологія по праву вважається одним з
основних показників стимулювання науково-технологічного прогресу. Розвиток будь-якої галузі
науки залежить від формування і вдосконалення її термінологічної системи, в процесі чого
відшліфовуються наукові поняття, визначаються їх взаємозв'язки і взаємини, даються їх родо-відові
класифікації або ознакові угрупування. У сучасну епоху всі ці питання набувають важливого
значення в дослідженнях в області термінології. Розширення і розгалуження термінологічних
пошуків, що почалися з вивчення термінологічної лексики словникового складу тієї або іншої мови,
привело до постановки завдання створення загальної та часткової теорії термінології на базі її
стиковки з логікою науки і сукупною проблематикою інтра-, інтер- і екстралінгвістіки.
Ця двоєдина теорія складалася в процесі диференціації й інтеграції наук, проникнення в глибинні
механізми здійснення обміну інформацією.
Комп'ютеризація, розробка інформаційно-пошукових систем разом з розкриттям загальної
картини їх структурно-генеалогічної специфіки вимагали уніфікації термінів на основі єдиних логіколінгвістичних принципів.
Дослідження азербайджанських мовознавців в області термінології, присвячені її теоретичним і
практичним питанням, заслуговують уваги як у кількісному, так і якісному відношенні. Вони надають
достатній фактичний матеріал для комплексної розробки таких найважливіших проблем, як
визначення термінологічної бази наукової дисципліни, що склалася, лінгвістичний аналіз
терміносистем і термінологічної лексики тлумачних і двомовних словників і ін. Усебічне вивчення
термінологічних систем конкретних галузей науки і техніки, відіграючи важливу роль у з'ясуванні
загальнотеоретичних питань термінології, сприяє вирішенню проблем впорядкування, уніфікації й
стандартизації галузевої термінології. В азербайджанському термінознавстві частково вже висвітлені
окремі аспекти цієї проблематики. Науково-теоретичний аналіз показує, що системне вивчення
термінології висувається на передній край науки як одне з вельми актуальних завдань мовознавства.
Вивчення живих процесів термінотворення і подальшого вдосконалення термінологічних систем
спричинило виникнення в азербайджанському мовознавстві цілого ряду нових теоретичних і
практичних питань, до яких відносяться в першу чергу такі вузлові питання, як вимоги, що
пред'являються до термінів, питання про їх генеалогічний склад, структурно-семантичні
(семіологічні) і лексико-граматичні особливості, механізми специфічного заломлення в термінології
лінгвосемантичних процесів і подолання антитермінологічних явищ полісемії, омонімії, ідеографічної
синонімії, нарешті, питання термінотворення, запозичення термінів, терміноелементів і
термінокомпонентов в ракурсі їх ролі у формуванні термінологічного значення словесного знаку.
Разом з тим не можна сказати, що всі ці питання достатньо вивчені в лінгвістиці і суміжних науках.
Разом з поглибленим дослідженням терміносистем необхідний спеціальний логіко-лінгвістичний
аналіз термінологічного поняття і його визначення. Подібного роду розробок в азербайджанському
термінознавстві не проводилося.
У статті "Семантичні процеси в термінології" досліджуються питання полісемії і омонімії,
синонімії й антонімії в області термінологічної лексики, а також специфічні для термінології
семантичні явища, з'ясовуються співвідношення термінологічних гіперонімів і гіпонімів.
Принцип полісемії (багатозначності) не узгоджується з прийнятим для терміну принципом
незалежності його від контексту (багатозначність слова усувається в контексті, в контекстуальній
ситуації). З іншого боку, відомо, що первинний етап створення терміну полягає в дефініції
термінологічного поняття. Отже, скільки у багатозначного терміну значень, стільки ж повинно бути й
визначень. Критерії ж розмежування полісемії і омонімії є загальними для всіх слів мови.
У лінгвістичній літературі наголошується обумовленість лексичної полісемії головним чином
двома чинниками:
1.
багатозначністю загальновживаного слова, до якого сходить термінологічне слово;
2.
вживання слова в переносному значенні.
© Ізмайлова Мірварі Абас кизи, 2009
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Деякі вчені вважають, що в науковій мові вживаються також загальнонаукові слова, що
виражають одні і ті ж поняття у всіх наукових областях; наприклад: система, структура, відношення,
зв'язок, функція, рівень і т.п. Разом з тим, не можна заперечувати й того факту, що майже всі такі
загальнонаукові термінологічні слова є багатозначними і в межах кожної окремої науки. Найбільш
яскравий приклад – наявність декількох значень терміну "функція" в лінгвістиці, конкретний зміст
якого (відношення, співвідношення, зв'язок, взаємозв'язок, призначення, роль) підлягає уточненню в
кожному випадку, причому інтерпретація цього змісту знову-таки залежить від того або іншого
підходу до даного поняття. Впорядкування термінологічних систем якраз і передбачає в першу чергу
з'ясування явищ подібного роду полісемії, що є по суті псевдополісемією: уніфікація термінологічної
бази галузевої науки в напрямі моносемантизму термінів усуває полісеманти.
Вивчення проблеми омонімії в термінології вимагає з'ясування зокрема наступних моментів:
1.
Якщо при компонентному аналізі двох різних дефініцій якого-небудь термінологічного
поняття ми не виявляємо жодного загального для цих дефініцій семантичного компоненту, то ми
повинні зробити висновок про омонімію терміну. Наприклад, термін "пропозиція" в мовознавстві має
декілька сотень визначень, проте, вважаємо, наявність у всіх цих дефініціях мінімум одного
загального для них семантичного компоненту є обов'язковою умовою визнання концептуальної
єдності цієї центральної синтаксичної категорії.
Впорядкування та уніфікація термінології усувають випадки або впливу помилкової традиції, або
логіко-лінгвістичної помилковості дефініції, або ж різнорівневого чи різноаспектного підходу до
явищ, що приводять до постулювання омонімії в термінології.
2.
У науковій літературі, присвяченій питанням термінології, зазвичай терміни різних наук, що
володіють тотожним звуковим складом, тобто ідентичною звуковою зовнішністю, але в денотативносигніфікативному відношенні виражають абсолютно різну суть світу дійсності (пор: "морфологія" в
біології і мовознавстві), вважаються омонімами. Цілком зрозуміло, що такий підхід до проблеми
омонімії в термінології пов'язаний з тим, що при цьому не враховується основоположний
термінологічний постулат, згідно якого термін є таким лише всередині певної області, що включає до
своєї термінологічної системи також даний термін. Тому в таких випадках слід говорити не про
галузеву, а про міжгалузеву омонімію термінів.
3.
Під впливом суб'єктивного чинника окремі загальновживані слова в конкретно-науковому
тексті можуть уживатися в термінологічному сенсі. Це явище стосується питання омонімії у сфері
співвідношення лексичної семантики нетермінологічних і термінологічних слів, не маючи прямого
відношення до власне термінологічної лексики. Набагато ширше поширено загальновизнане явище
міжгалузевій омонімії термінів. Нарешті, найбільш "хворобливою", з погляду терміносистеми
наукової галузі, є омонімія термінів, що виступають в абсолютно різних значеннях у різних відділах
або розділах однієї і тієї ж наукової дисципліни. Одним з ефективних засобів "терапії" такої омонімії,
що виникає частіше всього на стиках наук, є поступове перетворення нового наукового напряму, що
складається, на самостійну область науки, внаслідок чого внутрішньогалузева омонімія змінялася
міжгалузевою омонімією.
Але цей процес, коли зрештою ми маємо різні слова (з різними значеннями) в різних областях
науки, відноситься вже до термінологічного словотворення семантичного характеру.
На відміну від полісемії, омонімії і синонімії термінів, "боротьба" з якими складає одну з основних
задач упорядкування і уніфікації термінологічних систем, терміни-антоніми, що виражають
протилежні поняття, властиві самій природі наукового пізнання світу. Аналіз-синтез, диференціаціяінтеграція, дивергенція-конвергенція, асонанс-дисонанс і десятки подібних слів – антонімів
термінологічного характеру, що позначають ознаки плюс і мінус, виступають як незамінні знаряддя
дослідницької думки. Хоча антонімічна теорія в логіці і лінгвістиці достатньо розроблена, проте
антонімічні термінологічні словосполучення потребують (через свою специфічність) ретельнішого їх
аналізу.
Якщо ціле (наприклад, "доба") складається з двох протилежних частин ("день і ніч", "еежяецндцз"), то перед нами явище антонімії. Але якщо цих частин більше двох і, отже, вони вже ніяк не
можуть виражати протилежність понять, тоді ми маємо справу з гіпонімією видових утворень у
межах родового гіпероніма (наприклад: відмінок – називний, родовий, місцевий, орудний і т.д.; рід –
чоловічий, жіночий, середній). у термінології таксономічні відносини систематики родовідових
"гіпероніма-гіпонімів" широко використовуються як усередині контексту, так і при впорядкуванні
термінів.
Родо-видова класифікація може проводитися на різних рівнях, причому термін, що позначає на
одному рівні родове поняття, може входити на іншому рівні в групу видових понять. Наприклад,
гіперонім "трикутник" для гіпонімов "прямокутний трикутник", "рівнобедрений трикутник",
"рівносторонній трикутник" виступає як один з гіпонімів геометричної фігури в ряду "ромб", "круг",
"трапеція" і т. Хоча в контексті видове поняття при ясності того, про яке термінологічне поняття йде
мова, і може замінюватися родовим поняттям (але не навпаки), проте така контекстуальна
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0субституція, що не має нічого спільного з синонімічною взаємозамінністю, зовсім не дає підстави
синонімізувати їх. Видові гіпонімічні відносини корінним чином відрізняються від ідеографічних
синонімічних відносин.
Взагалі субституція термінів здійснюється в різних формах. Так, у синтагматичному аспекті
встановлюють морфологічну, семантичну і денотативну форми субституції. У науковому стилі
морфологічна субституція найчастіше зводиться до заміни одного функціонального класу плану
виразу іншим, наприклад, основних термінів – скороченнями різних типів, індексацією і т.д. Проте ці
субститути не можуть кваліфікуватися як синоніми. Семантична субституція має декілька різновидів,
серед яких широко поширені дублетні форми (наприклад: інфінітив – масдар, субстантивація –
номіналізация, гемінація – подвоєння, лінгвістика – мовознавство і т.д.), вживання родового
термінологічного поняття замість видового, тобто гіпероніма замість гіпоніма, функціональноконтекстні субститути синонімічного (метонімічного і метафоричного) характеру (наприклад:
персонаж – герой – образ – характер). Проте семантичні субститути не утворюють синонімічного
ряду: терміни, виражаючи різні поняття, відрізняються один від одного своїми дефініціями.
Використання субститутів у науковому тексті передбачає термінологічну чіткість, точність і ясність
поняття. До речі, субституція термінів є вагомим доказом, що підтверджує неповноту принципу
взаємозамінності, що встановлюється в синонімічній теорії. І синонімічність термінів не може
виводитися з явища субституції.
Одним з методів, що використовуються для встановлення синонімів, є дистрибутивний метод
(дистрибуція – сукупність оточень). Цим методом вивчають як сполучуваність, так і спільну
зустрічальність термінів у контексті, в синтагматичному плані. Але і цей критерій не дозволяє
постулювати синонімію в термінологічних системах, за винятком дублетів. Разом з тим, на певних
етапах розвитку термінологічних систем синонімічні терміни все ж таки мають місце в мові науки.
Річ у тому, що в науковому стилі, по-перше, далеко не кожен термін є загальноприйнятим,
маркованим, релевантним і достатньо репрезентативним, а по-друге, завжди існують аналоги термінів
у вигляді варіантів термінологічних слів, що не мають поки точних наукових дефініцій. Крім того,
речовинні поняття і номени в різних галузях науки і техніки або в різних сферах суспільного життя
можуть мати різні назви (пор: поліетілентерефталат – в хімії, лавсан – в торгівлі, а терепласт –
технічна назва ідентичної речовини). Що ж до іменування одного і того ж речовинного поняття в
різних країнах відмінними один від одного термінами (наприклад: нітрон – в Росії, орлон – в США,
редон – в Німеччині, кашмілон – в Японії), то це вже не є лінгвістичним явищем.
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НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ФАХОВИХ ТЕКСТІВ У НЕМОВНОМУ
ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
У статті розглядаються основні проблеми навчання перекладу фахових текстів у немовному вищому
навчальному закладі. Першорядне значення в методиці, що пропонується, має адаптація навчального
процесу до індивідуальних особливостей студента. Комунікативно-орієнтований підхід у вивченні
іноземної мови, який переважає в Україні сьогодні, не виключає перекладу. У статті відмічається,
що переклад є однією з навичок, які передбачені для володіння іноземною мовою.
У сучасних умовах, коли в світі спостерігається значний розвиток техніки та збільшився потік
інформації, різко зросла необхідність оволодінння елементарними навичками перекладу іншомовних
текстів, пов'язаних із майбутнім фахом студента. Незважаючи на те, що в останні роки у зв'язку з
реформою вищої школи у вивченні іноземних мов на перший план виступає практичне володіння
іноземною мовою як засобом спілкування, роль науково-технічного перекладу в процесі підготовки
дипломованих інженерів продовжує залишатись і тепер. Це в ніякій мірі не суперечить вимозі
навчання студентів усного спілкування, що є зараз дуже актуальним у світлі вимог Болонського
процесу.
Метою дослідження є виявлення основних проблем навчання перекладу фахових текстів у
немовному вищому навчальному закладі.
Викладання іноземної мови в немовному вузі має бути професійно спрямованим, що насамперед
проявляється у навчанні перекладу іншомовних текстів пов’язаних з майбутнім фахом студента. Саме
цей вид міжмовленнєвої комунікації вимагає від випускників вищої школи такої підготовки з
іноземної мови, коли переклад виконується "з листка", не звертаючись за кожним словом до
словника.
Навчання перекладу іншомовних текстів у немовному вузі ускладнюється існуючими в
навчальному процесі протиріччями, такими як: низький рівень володіння іншомовною лексикою
студентів і досить високий їх інтелектуальний розвиток; потреба студентів у значному збільшенні
словникового запасу та низький рівень сформованості навичок навчальної роботи; уважно сприймати
та логічно усвідомлювати інформацію, виділяти в ній головне, самостійно виконувати вправи,
здійснювати самоконтроль діяльності і т.д.; намагання викладача активізувати навчальний процес та
наявність у більшості студентів, особливо в період адаптації до вузу, підвищеного психічного
навантаження.
Першорядне значення в методиці, що нижче пропонується, має адаптація навчального процесу до
індивідуальних особливостей студентів, або відповідність технології навчання рівню початкової
мовної підготовки студентів, об’єму і змісту навчального матеріалу при жорсткому відборі та
систематизації [1: 7].
Тема дослідженння є актуальною, оскільки завданння вищого навчального закладу – виробити у
студентів навички та вміння працювати з іноземною літературою за фахом. Актуальність теми
зростає за науково-технічного прогресу, коли іноземна мова стала засобом спілкування, і студенти
повинні користуватися нею, щоб дістати нові знання.
Проблемою перекладу фахових текстів займалися такі вчені як Л. С. Бархударов, В. І. Карабан,
А. Д. Швейцер, Б. М. Клімзо, В. Н. Комісаров та багато інших. М. Д. Чебурашкін присвятив цьому
питанню свою роботу "Технічний переклад".
Заняття з метою навчання перекладу іншомовних текстів складаються з наступних етапів:
1) формування мовних навичок; 2) вдосконалення мовних навичок; 3) розвиток умінь читання та
перекладу [2: 18]. Але попередньо зробимо кілька загальних зауважень.
Оскільки мова йде про студентів немовних вузів, доцільно присвятити декілька занять вступному
теоретичному курсу, який би проводився паралельно з систематизацією та повторенням мовного
матеріалу середньої школи. Такий курс має за мету дати студентам уяву про основні особливості
мови науки і техніки, про переклад взагалі та про реферативний переклад зокрема, тобто, про
різновид усного послідовного перекладу, а саме, передачу найбільш економними засобами іншої
мови основного змісту висловлювань.
На першому етапі необхідно також вказати способи перекладу найбільш частотних синтаксичних
конструкцій за методом "від змісту – до способу вираження". Головну увагу на заняттях з перекладу
фахових текстів потрібно звертати не на запам’ятовуваня студентами термінології або граматичних
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відповідностей, а на розвиток умінння визначити інваріантний зміст думки і виражати цю думку
різними мовними засобами.
Вступний теоретичний курс розвиває у студентів негуманітарних спеціальностей не тільки
різнобічні навички перекладу, але і стиль, і склад, і культуру рідної мови (при перекладі з іноземної
мови на рідну) та тієї, що вивчається (при перекладі з рідної на іноземну мову) [3: 21].
Засоби навчання і мовний матеріал:
методика поступового дозування навчання на заняттях взаємопов’язаних з повторенням
і засвоєнням збільшених об’ємів мовного матеріалу, розвитком навичок читання та перекладу,
вдосконалення вмінь навчальної роботи студента, враховуючи самостійну роботу;
організація лексичного об’єму для засвоєння на занятті, яка забезпечує інтенсивне
розширення словникового запасу студента.
Під розширенням словникового запасу в структурному відношенні розуміється формування у
студента реального (активного і пасивного) та потенційного словників, а також розвиток здогадки про
лексичне значення незнайомих лексичних одиниць. Слова реального та потенційного словників, за
Н. С. Креленштейном, поділяються на дві категорії, а саме: на мотивовану і немотивовану лексику [4:
35]. Цей поділ обумовлений різними операціями при сприйнятті лексичних одиниць. У мотивованих
словах є більше опор: у них виділяють кореневі та афіксальні морфеми, тоді як у немотивованій
лексиці виділяють лише графічні комплекси – букви та буквосполучення. Вказані дві категорії
лексики потребують різного підходу при навчанні: мотивовану лексику необхідно вчити розуміти,
виходячи перш за все із значення самої словникової одиниці (і спираючись на контекст).
Немотивовану лексику необхідно вчити запам’ятовувати, а також розуміти тільки на основі
контексту. Немотивована лексика є базою для розуміння мотивованої лексики.
Лексичний об’єм розробляється на базі серії тематично підібраних текстів, враховуючи підхід до
навчання мотивованій і немотивованій лексиці [5: 35].
Підготовка до читання і перекладу здійснюється в процесі відпрацювання операцій, які входять у
дві групи рецептивних мовних умінь. Перша група вмінь забезпечує сприйняття і перекодування
інформації на мовному рівні і включає в себе такі вміння: швидко розпізнавати слова, які вивчаються
та співвідносити їх значення з контекстом; вибирати із слова знайомі елементи; встановлювати
змістові відношення між словами і т.д. Отже, над кожною лексичною одиницею рецептивного
мінімуму слід ретельно попрацювати.
Друга група вмінь пов’язана із здобуванням фактичної інформації та її усвідомленням. До неї
відносяться вміння: виділяти в реченні (абзаці) високоінформативні та низькоінформативні групи
слів; випускати одиниці тексту без шкоди для сприйняття; виділяти основне тематичне поняття та
синтезувати базисну фразу; з базисних фраз конструювати модель реферативного перекладу; давати
оцінку викладеним фактам; інтерпретувати прочитане.
Основою будь-якого наукового або спеціалізованого за фахом тексту є термінологія зазначеної
галузі науки. Система термінів передає систему наукових або фахових понять, які є наслідком
тривалого попереднього розвитку тієї чи іншої галузі і необхідною умовою подальшого її прогрессу
[6: 31].
Отже, терміни, що використовуються для точного вираження понять і фахових назв предметів
відіграють велику роль при будь-якому перекладі. Але можуть виникати помилки при перекладі, які
призводять до серйозних відхилень від тексту оригіналу. Для того, щоб уникнути граматичних
непорозумінь при перекладі технічного тексту з іноземної мови на українську необхідно добре
володіти мовними явищами двох мов, щоб вибрати правильний варіант їх перекладу та мати
достатню технічну підготовку, тобто певне знання предмета, про який іде мова. Основні труднощі
перекладу фахового тексту пов’язані не з перекладом окремих термінів, які зафіксовані в
термінологічному словнику, а з передачею правильного змісту кожної фрази, якому далеко не завжди
відповідає дослівний переклад. Отже, для того, щоб пояснити студенту, на чому треба зосереджувати
свою увагу при перекладі фахового тексту, перш за все треба вивчити спрямованість, тематику,
використання термінології, добре знати ту чи іншу сферу науки чи техніки. Адже важливо знати не
тільки парадигму значень конкретного слова чи терміну у словнику, а й мати уявлення про те, як
функціонує предмет, розуміти його семантичні особливості. При цьому потрібно пам’ятати, що
ознаками фахової літератури і будь-якої науково-технічної є перш за все точність, стислість
вираження думки, чітка логічна послідовність та повнота висловлювання.
Оскільки в іноземних мовах важливе місце займають похідні й складні слова, то словотвору слід
приділити більше уваги. Кількість словотворчих формантів (суфіксів, префіксів, коренів) набагато
менша ніж кількість термінів, що утворюються за їх допомогою. Тому знанння семантики
словотворення формантів та моделей словотвору є дуже важливим при перекладу фахових текстів.
Студентам можна дати кілька слів і запропонувати визначити значення похідних від цих термінів або
138

З. В. Малюська. Навчання перекладу фахових текстів у немовному вищому навчальному закладі

навести терміни з одним словотворчим формантом та їх переклад, запропонувавши визначити
значення цього форманта.
У наукових співробітників, інженерів і студентів добре розвинена здатність до аналогії, яка, проте,
через недостатнє володіння іноземною мовою часто буває помилковою. Неправильна аналогія, як
правило, зустрічається під час перекладу "інтернаціональних" слів. Найчастіше це слова латинського
чи грецького походження, які мають подібне написання, але різне значення в англійській та
українській мовах. Actual – в англійській мові означає "дійсний", а не актуальний. Original – означає
"первісний", а не "оригінальний". Progressive – у більшості випадків означає "поступовий", а не
"прогресивний" та ін.
При перекладі термінів з англійської мови на українську можуть бути використані такі
перекладацькі прийоми: транслітерація, калька, переклад – опис [7: 8].
Транслітерація – це передача літер одного алфавіту за допомогою літер іншої мови: charactran –
характран (електронно-променева трубка).
Такий переклад супроводжується поясненням.
Калька – дослівний переклад складових частин складного терміну і утворення його структурносмислової копії: interdependence – взаємозамінність.
Переклад-опис – застосовується тоді, коли в українській мові не вдається підібрати короткий,
точний і зрозумілий аналог.
Незважаючи на багатослівність і громіздкість такого перекладу, його досить часто
використовують. Наприклад: entrance – число однакових інтегральних схем, які можна підключити на
вхід до логічного прикладу; sortrance – число однакових інтегральних схем, які можна підключити на
вихід від логічного приладу.
Цикл занять читання та перекладу іншомовних фахових текстів можна поділити на два періоди –
операційний та період контролю [8: 7].
Операційний період включає: усвідомлення нового граматичного матеріалу і його
запам’ятовування; виконання граматичних вправ на базі відомої лексики; порівняння фраз рідної та
іноземної мов, створення образу основного навчального тексту, що вводиться на занятті; виконання
вправ для усвідомлення формальних та семантичних особливостей нових лексичних одиниць і
мовних явищ, для запам’ятовування яких достатньо лише їх розуміння; актуалізація засвоєного
мовного матеріалу під час читання та перекладу серії тематично підібраних текстів, а також усних
висловлювань студентів (відповіді на питання для виявлення основних пунктів тексту, що вивчається,
формулювання основної ідеї, складення реферативного перекладу, оцінка викладеної в тексті
інформації).
Період контролю включає: вказівки викладача відносно найбільш раціональних прийомів
діяльності студента та систематичний контроль за їх використанням; вправи для взаємоконтролю та
самоконтролю рівня сформованості навичок: а) граматичних (на базі нового граматичного матеріалу і
відомої лексики); б) лексичних (на базі нової лексики); в) перекладу іншомовного тексту (на базі
методичних прийомів: зняття труднощів іншомовного тексту і контроль перекладу; розвиток навичок
реферативного перекладу); взаємний контроль і взаємодопомога: робота студентів, які успішно
опанували матеріал поточного циклу, з відстаючими від плану студентами; контроль: індивідуальна
робота викладача по черзі з кожним студентом; консультації, які мають за мету ліквідацію
індивідуальних прогалин в знаннях, а також компенсацію пропущеного заняття шляхом здачі
програмних завдань.
Проведений аналіз дає можливість зробити висновок, що для здійснення всіх даних видів роботи
необхідно дотримуватись такої послідовності, щоб кожен попередній крок готував студента до
наступного, що забезпечить краще засвоєння матеріалу, комплексний характер роботи над текстом із
застосуванням всіх видів мовленнєвої діяльності.
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Малюська З. В. Обучение перевода текстов по специальности в неязыковом
высшем учебном заведении.
В статье рассматриваются основные проблемы обучения перевода текстов по специальности в
неязыковом высшем учебном заведении. Первоочередное значение в предлагаемой методике имеет
адаптация учебного процесса к индивидуальным особенностям студента. Коммуникативноориентированный подход в изучении иностранного языка, который доминирует в Украине сегодня,
не исключает перевода. В статье отмечается, что перевод является одним из навыков,
предусмотренных для владения иностранным языком.
Malyuska Z. V. Teaching Translation of the Professional Texts in Non Linguistic
Higher Educational Institution.
This article deals with the main problems of teaching translation of the professional texts. Adaptation of the
educational process to the individual peculiarities of students is of great importance in Methods.
Communicative oriented approach to teaching a foreign language, which dominates in Ukraine today,
doesn't exclude translation. In this article we mark that translation is one of the skills required in mastering a
foreign language.
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ПРОБЛЕМА ДУХОВНОГО ВИБОРУ У П’ЄСІ БЕРТОЛЬДА БРЕХТА "ЖИТТЯ ГАЛІЛЕЯ"
У статті розглядаються особливості ідейно-художнього змісту п’єси Б. Брехта "Життя Галілея",
аналізуються характерні риси образу головного героя, особлива увага приділяється тлумаченню
неоднозначності в образі вченого у контексті його боротьби між матеріальним і духовним.
Німецький драматург створив п’єсу "Життя Галілея" у середині ХХ ст. (1939 р., 1946 р. – дві
редакції твору), у час найтрагічніших соціально-історичних перетворень. Події трьохсотлітньої
давнини відлунювали в Брехтову сучасність: герой його твору Галілей передрік розрив між наукою і
народом, що врешті мало призвести до винаходу чогось жахливого. У ХХ ст. таким винаходом стала
атомна бомба. Аналізуючи творчість Б. Брехта, І. Фрадкін зазначає: "Майже всі свої, в тому числі
найбільш значимі, твори (і "Галілея", і "Матінку Кураж", і "Добру людину", і "Кавказьке крейдяне
коло" і т.д.) він писав, виконуючи "вимоги дня"… [1: 9]. Глибина порушених проблем,
багатозначність їх трактування дає підстави говорити про п’єсу "Життя Галілея" як про філософську
драму [2].
Драматург зобразив Галілея як ученого, розмах думки якого і спричинене його відкриттям
інтелектуальне збурення створили передумови для великих змін. Він натхненно відчував час
духовних звершень як перехід від застиглих схоластичних канонів до нового нестримного руху ідей.
Галілей увійшов у вимір незвіданого і таємничого, в якому розкривалися безмежні духовні
можливості людини. Але через страх Галілея перед інквізицією цей вимір не став відомий людям, як
про це мріяв сам учений.
В образі Галілея Брехт зробив відчутний акцент на подвійній природі людини. У Галілея духовноінтелектуальне співіснує із суто матеріальним. З одного боку він використовує своє вміння
пристосовуватися, щоб створити собі необхідні умови для досліджень (видає підзорну трубу за свій
винахід, пише підлабузницького листа герцогові Флоренції). З іншого – він цінує свою здатність
наповнювати шлунок за допомогою розуму. Самоіронія Галілея ще більше поглиблює складність
образу героя. Складність зумовлена тим, що він не може узгодити свої прагнення і потреби. Все ж
таки його приземленість не дала йому достатньо простору для духовного розкриття і звільнення.
Слабкий Галілей-обиватель переміг сильного Галілея-генія. Слабкість більш видима і відчутна, бо
приковує людину до матеріального світу, а для поняття сили матеріальний світ є лише одним з рівнів
існування. У випадку з Галілеєм його подальше життя залежить від його вибору і від духовної
спроможності бачити, що він може зробити, а чого не може. В. Назарець стверджує: "Галілей-людина
морально поступається Галілею-вченому" [3: 183]. Різноспрямованість характеру Галілея яскраво
виявилася і під час його ув’язнення. Він намагався жити і думати обережно заради збереження
побутового комфорту, проте не міг опиратися своєму нав’язливому бажанню писати далі. Він боявся
за своє життя та виконував усі правила, встановлені інквізицією, і водночас іронізував над
духовенством. Галілей писав свій труд, знаючи, що все написане відбирали монахи, і таємно знімав
копії для себе. Його діяльність під арештом втрачає смисл через взаємозаперечні вчинки.
Проте спочатку відкриття Галілея та віра в людський розум надихнули вченого настільки, що його
не злякали згадки про долю Джордано Бруно, протиборство з монахами і вченими-лизоблюдами, чию
світоглядну систему він руйнував ущент. Б. Брехт іронічно показав прагнення можновладців будь-що
зберегти їхній світ обмеженості та ілюзорності: придворні вчені влаштували диспут замість того, щоб
подивитися в телескоп і побачити докази Галілея. Його відкриття їм були не потрібні, а сам диспут
звівся до захисту авторитету Аристотеля, на який зазіхнув учений. З часом нападки духовенства
посилилися, над ним почали відверто насміхатися. Трагікомічним є те, що обмежені люди з відчуттям
власної важливості глузували з того, чого не могли взагалі зрозуміти. Проте сам Галілей вважав
істину первинною і такою, що здатна подолати будь-які хибні думки. Зіткнення з ворогами тільки
підсилювало прагнення Галілея знайти неспростовні докази, які він продовжував шукати навіть під
час чуми. Натхнення і радість від відкриття істини були відчутнішими за зовнішні символи страху, аж
поки вони не втілилися в конкретних знаряддях тортур, побачивши які Галілей злякався. Його страх і
визначав рішення, які приймав Галілей щодо своїх досліджень.
Красномовним є нагадування про попередника Галілея – Бруно. Особливого значення воно
набуває в устах Сагредо. Він підкреслює зв’язок між ученими і його лякає можлива схожість їхнього
життєвого шляху, адже Джордано Бруно спалили за ідеї, які Галілей експериментально підтвердив.
Людина плоті, як назвали Галілея представники церкви, стала вмістилищем розуму цілої епохи.
Тому церковникам було неважко ув’язнити цей розум, тим самим вберігши свою ідеологію. Теорія
Галілея доводила, що всі недоліки соціального устрою, такі як голод, непомірно важка праця, були
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штучно створені. Ніякого вищого смислу, як переконувала церква, у приниженнях і вбогості не було.
До того ж, думка про неосяжні простори за межами Землі істотно зменшувала роль духовенства, яке
всіляко культивувало свою важливість.
Теорія Галілея руйнувала ідеологію середньовічної людини: в усіх незрозумілих явищах вона
вбачала смисл і ціль, закладені Вищою Силою. Коли ж незрозуміле вдалося пояснити, то зникла
таємничість, те, за допомогою чого можна було тримати в покорі людей. Галілей не намагався
суперечити встановленим церквою порядкам, але він розумів їх несправедливість. Розповсюдження
ідей Галілея серед народу призвело до того, що це зрозуміли і люди. Б. Брехт показав, що ці ідеї
дійсно були небезпечними для суспільного ладу – народ почав складати памфлети про те, щоб
відібрати у панів їхні привілеї.
Галілей не виправдав сподівань своїх учнів, які хотіли бачити у ньому героя, проте він вважав, що
та країна, якій потрібні герої, є нещасною. Адже, із соціумом, який вимагає людських жертв для
доведення якихось ідей, щось не в порядку. Істині не потрібно, щоб за неї хтось вмирав, – вона
об’єктивно існує незалежно від того, приймають її чи ні. З іншого боку, Галілей усвідомив, що його
відкриття зробило переворот не лише в науці, але й у свідомості народу, який почав сумніватися в
необхідності і непорушності суспільного ладу. Він і про себе думав як про ключову фігуру в
довершенні світоглядного перелому. Проте його зречення зупинило цей рух уперед, що означало
повернення до ще більше спотвореного старого. За словами О. Чиркова "У драмі Брехта торжествує
не новий світ, а світ старий" [4: 96]. У передмові до твору драматург акцентував увагу на поверненні
до старого: "жахливим буває розчарування, коли люди виявляють або думають, що виявили, що вони
стали жертвою ілюзії, що старе сильніше нового, що "факти" проти них, а не за них, що їх час, новий
час, ще не прийшов" [5].
Б. Брехт писав про свого героя: "Я сподіваюсь, що з моєї п’єси видно, як суспільство вимагає в
окремих особистостей те, що йому від них потрібно. Потяг до досліджень… штовхає Галілея на
небезпечне поле діяльності, втягує його в болісний конфлікт з його власною невгамовною жагою
задоволень іншого роду. Він піднімає підзорну трубу до зірок і прирікає себе на тортури. Під кінець
він віддається своїй науці як пороку, таємно і, очевидно, з докорами сумління" [6]. Герой Б. Брехта
мучився через те, що заплутався у своїх бажаннях. А. Карягін зауважує: "У драматичному конфлікті
на перший план виступає логіка розвитку суперечностей… " [7: 160]. У випадку з Галілеєм – це
суперечності внутрішнього і зовнішнього плану: власні сумбурні бажання та погрози церковної влади
диктують йому рішення зректися свого вчення, а зречення не приносить полегшення, тому що
побутовий комфорт в ув’язненні ніяк не компенсує душевного неспокою. А. Речка, міркуючи про
особливості нової драматургії, виділяє риси, характерні і для творів німецького драматурга: "Драми
Г. Ібсена, Г. Гауптмана, М. Метерлінка, Б. Шоу, А. Чехова, Лесі Українки, а пізніше – Б. Брехта,
Л. Піранделло, Ж.-П. Сартра, Ж. Кокто позначені внутрішнім конфліктом, конфліктом тонких
духовних сфер, який часто залишається імпліцитним" [8: 1].
У своїх роздумах Галілей навіть прийшов до розуміння марності свого вчинку, адже він був такий
же сильний, як і влада. Він дозволив своєму страхові зробити себе слабким. Тому що слабкість вказує
на щось уже відоме, наприклад наявність або відсутність тортур, а духовна сила – це відсутність
сталості, це шлях у незвідане. Дуже сумно звучать слова Галілея при прощанні з його колишнім
учнем Андреа: "Я все ще люблю поїсти" [9], вони роблять особливо відчутною ту слабкість, яку він
сам обрав і вже ніколи не подолає.
Б. Брехт показав, що не існує єдиної істини для всіх. У різних дійових осіб – різні картини світу,
які, до того ж, змінюються. До прикладу, Андреа спочатку був надзвичайно розчарований зреченням
Галілея, він вважав, що вчитель просто не мав морального права так чинити. Потім він переосмислив
свою позицію і побачив у вчинкові Галілея вищий смисл – Галілей зберіг своє життя для написання
праці, яку був спроможний створити тільки він. Проте Галілей не міг виправдатися перед самим
собою. Він здійснив чесний, хоч і дуже болісний, аналіз свого вчинку і його наслідків: Галілей зрікся
лише тому, що злякався тортур.
Галілей карався власним відступництвом і водночас розумів, що він би не вчинив інакше. З
позицій людини, яка усвідомила, що зрадила науку, зі свого тісного обивательського світу без
якихось перспектив, Галілей прорахував шляхи розвитку наукової думки. Власний гіркий досвід
підказав йому, що наука все більше втрачатиме зв’язок з народом, що всі подальші відкриття, які
здійснять нові вчені, будуть марними, оскільки люди залишаться заляканими і неосвіченими. Наука
не зможе виконувати своє найголовніше призначення – полегшувати важке життя людства.
У співвідношенні між владою, народом і вченим безумовна перевага залишається на боці влади. У
кожної з цих сил є свої цілі. Народ хоче використовувати досягнення вченого, наприклад, для
розвитку промисловості. Учений іде за істиною, прагне допомогти народові побачити її. Розвиток
цього взаємозумовленого процесу церковна влада припиняє. Влада маніпулює вченим, не дозволяє
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розвіяти обман, за допомогою якого вона тримає народ у покорі. Влада "вирішує", що є істиною, а що
ні, не дозволяючи нікому бути незалежним від неї.
Галілей зазнає поразки в наукових пошуках і у реалізації себе як людини. Він сам стає причиною
цього, хоч і під жорстоким тиском обставин. Вибір, який він здійснює, залишає вченого на одинці із
самим собою і прирікає на самоосуд, який не полегшить таємна праця над новими трудами. Його
захоплення і енергійність на початку п’єси та деяка апатія і біль у фіналі відображають і способи
існування тієї істини, яку він відкрив. Спочатку було прагнення долучити всіх до світу науки і нових
можливостей, потім – боязкі спроби зберегти крихти дорогоцінного знання заради продовження
процесу пізнання, але уже недоступного для широких мас. Істина, як спосіб перетворення дійсності,
зникає, адже саме від людей залежить, будуть вони її використовувати, чи ні. Поразка вченого – це
водночас і поразка людства у його пошуках свободи. Ідеї Галілея були надзвичайно потрібні
народові – вони вказували шлях і розкривали очі на те, що від них приховували. Відмова вченого від
його відкриттів означала поринання світу в морок невігластва й перетворення науки на заняття для
втаємничених.
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Атаманчук В. П. Проблема духовного выбора в пьесе Бертольда Брехта "Жизнь Галилея".
В статье рассматриваются особенности идейно-художественного содержания пьесы Б. Брехта
"Жизнь Галилея", анализируются характерные черты образа главного героя, особое внимание
уделяется осмыслению противоречий в образе ученого в контексте его борьбы между
материальным и духовным.
Atamanchuk V. P. The Problem of Spiritual Choice in Brecht’s Play "Life of Galilei".
Peculiarities of notional and aesthetic contents of Brecht’s Play "Life of Galilei" are analyzed in the article,
characteristic traits of image of a main character are considered, special attention is paid to interpretation
of contradictions in the image of scientist in the context of his struggle between material and mental spheres.
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ЗАГАЛЬНОВЖИВАНА ЛЕКСИКА ЯК ДЖЕРЕЛО ПОПОВНЕННЯ СКЛАДУ
АНГЛОМОВНИХ ВІЙСЬКОВИХ СЛЕНГМІЗМІВ
У статті розглядаються зв’язки між англомовною загальновживаною та військовою
субстандартною лексикою. Досліджуються шляхи поповнення складу військових сленгізмів у
діахронічному аспекті. Визначаються семантичні характеристики військових сленгізмів.
Встановлюються складники конотативного компонента семантики військових сленгізмів,
побудованих на основі загальновживаної лексики.
Військова підмова є особливою формою існування мови, що має професійну спрямованість. Її
найбільш рухомим компонентом є лексична підсистема, що має польовий характер, тобто її структура
організована за принципом поля, в якому є центр із його ядром (термінологія) і периферія
(субстандартна лексика). Військова лексика є сукупністю мовних одиниць, що поєднуються спільним
змістом і відображають понятійну, предметну та функціональну схожість явищ, які вони позначають.
Військова термінологічна лексика протиставляється субстандартній лексиці, що передбачає
включення до складу останньої лексичних та фразеологічних одиниць, які в англомовних словниках
мають лексикографічні маркери Informal, Slang, наприклад, hooch (infml) – "імпровізоване укриття,
захист від вогню супротивника", civvy (sl) – "цивільний". Під військовим сленгом слід розуміти
ненормативну, стилістично знижену і функціонально обмежену мову військовослужбовців, що
виконує комунікативну та емоційно-експресивну мовленнєві функції, до складу якої входять
військові сленгові лексичні і фразеологічні одиниці. Вважаємо термін "військовий сленг" найбільш
широким поняттям у порівнянні з іншими категоріями субстандартної лексики, а також таким, що
відповідає англомовній лексикографічній традиції, тому в подальшому вживаємо терміни "військовий
сленг", "військові сленгізми" та "військова субстандартна лексика" як синонімічні поняття.
Лінгвістичне дослідження військової субстандартної лексики, шляхів та способів її творення,
набуває актуальності [1; 2; 3] та визначається, з одного боку, її роллю у збагаченні словникового
складу англійської мови, а з іншого, – необхідністю теоретичного узагальнення змін, що відбуваються
у військовому лексиконі у ХХ – початку ХХІ століття. Метою даної статті є дослідження творення
англомовних військових сленгізмів на основі загальновживаної лексики в діахронічному аспекті.
Мета роботи зумовлює необхідність розв’язання конкретних завдань: 1) виокремлення тематичних
груп загальновживаної лексики, що бере участь у процесі творення військових лінгвальних інновацій
ХХ – початку ХХІ століття; 2) визначення семантичних характеристик військових сленгізмів,
утворених на базі загальновживаних лексем; 3) встановлення складників конотативного компонента
семантики військових сленгізмів.
Об’єктом дослідження слугують 1616 військових сленгізмів, побудованих на основі
загальновживаної лексики протягом ХХ – початку ХХІ століття. Предметом вивчення є семантичні
особливості військових субстандартних лінгвальних інновацій. Матеріалом дослідження виступають
дані, зафіксовані словниками П. Діксона [3], Вебстера [4], Р. Спірса [5] та іншими реферативними
виданнями. Приклади лексичних інновацій, які наводяться у статті, знаходять відбиття у
вищезазначених лексикографічних джерелах і супроводжуються приблизними датами входження до
англійської мови.
Загальновживана лексика є важливим джерелом поповнення складу військових сленгізмів, у
семантиці яких значну роль відіграє конотативний компонент. Такі лексичні одиниці не стільки
позначають предмети, поняття, або явища, скільки характеризують їх. Вони також мають значний
прагматичний потенціал за рахунок експресивних, емоційних та оцінних елементів значення.
Семантичний аналіз досліджуваної військової субстандартної лексики свідчить про те, що вона
утворюється, головним чином, шляхом перенесення значення загальновживаних лексем, що належать
до таких тематичних груп як:
1) людина (chatterbox (1942) – "кулемет", driver (1991) – "льотчик", vampire (1991) – "снайпер",
guests (1991) – "Іракські полонені у Саудівській Аравії" (схожість за призначенням, функціями,
положенням);
2) фауна (fish (1918) – "торпеда", camel (1918) – "літак", pig (1942) – "літак-торпедоносій"
(схожість за зовнішнім виглядом чи формою); grasshopper (1942) – "міна", dog (1942) – "піхотинець";
owl (1942) – "пікет", bird (1952) – "керована ракета" (схожість за властивостями і функціями); turtles
(1970) – "поповнення, резерванти", caterpillar (1970) – "конвой" (схожість за способом дії));
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3) предмети побуту (ash can (1942) – "снаряд, бомба", typewriter (1942) –"кулемет, автоматична
зброя" (схожість за способом дії); pipe (1952) – "реактивний літак", box (1970) – "зона цілі" (схожість
за формою);
4) продукти харчування, їжа (egg (1942) – "бомба, міна", sausage – "військовий аеростат
спостереження", pancake (1942) – "приземлення парашутуванням" (схожість за формою).
Загальновживана лексика внаслідок набуття нового значення переходить до сфери військової
субстандартної лексики на позначення:
а) військовослужбовців (tiger – "агресивний пілот", eagle – "пілот-стажер");
б) військових дій (freeze – "завмирати на нічийній території під час вибухів снарядів", buzz –
"пікірувати");
в) зброї, боєприпасів (fox – "ракета", frog – "ракета");
г) військової техніки (bus – "літак", wagon – "літак", whale – "танкер");
д) приладів, обладнання (canary – "протигаз", overcoat – "парашут");
є) споруд, укриття, загородження (nest – "окоп", spiderweb – "дротове загородження").
За даними нашого дослідження 20% від 1616 військових сленгізмів утворюються на базі
загальновживаної лексики.
Специфіка субстандартної лексики та фразеології полягає в тому, що в процесі номінації значну
роль відіграє психологічний чинник, який дозволяє мовцю знайти адекватне вербальне відбиття
емоцій, і робить його мовлення експресивним та виразним. Як правило, нова лексема або
фразеологізм стають синонімами вже існуючих слів або фраз, що приводить до варіативності. Отже,
характерною рисою субстандартної лексики, в тому числі військових сленгізмів, є "рухома
синонімія", що створює численні ряди синонімів навколо "центрів синонімічної атракції" [6: 80].
Центри атракції відбивають ті сфери життя та діяльності військових, у яких емоційність
висловлювання зумовлюється умовами існування, поведінки, спілкування військових та іншими
екстралінгвальними чинниками. Певні ідеї і явища є характерними для різних історичних періодів,
насамперед, активних бойових дій. Найбільша кількість синонімів, побудованих на основі
загальновживаних слів, концентрується навколо понять, пов’язаних з:
1) війною: big brawl, big fracas, big mix-up, big row, big rumpus, big show (1945);
2) смертю, пораненням: pass, used up, washed out, sewed in a blanket (1918), bumped off, clicked it,
get it, knocked off, put in a bag, answer the last call, answer the last roll, bite the dust, check out, go down
blazing, take a dose of hot lead (1945), buy the farm (1953), blow away, get some, grease, use up, wax
(1970), pap, sanitize, waste (1991);
3) насильницькими діями: beat the can off of, beat the devil out of, beat the hell out of, beat to a
frazzle, beat to a jelly, beat to a mummy, knock for a goal, knock hell out of, knock someone’s block off,
knock someone’s ears down (1945).
Мотивація військових сленгізмів, що виникли на основі загальновживаної лексики, здійснюється
за допомогою образів, які народжують метафору, що дає змогу зрозуміти та пояснити багато фактів,
які не є очевидними з самого початку, створюючи асоціації за формою, фактурою, розміром і таке
інше. Метафора робить можливим перенесення значення за схожістю, внаслідок чого два різних за
своїм походженням та призначенням предмета зближуються на основі певної риси.
У процесі творення військових сленгізмів використовується також метонімічний перенос, який
здійснюється внаслідок суміжності зовнішніх або внутрішніх ознак двох об’єктів, наприклад, brass
hat – "старший офіцер, генерал, на кашкеті якого є позолота", the brass – "генералітет", flags
сигнальник, graybacks – "німецькі солдати (за кольором їх уніформи)", Iron Triangle – "оборонна
територія центрального фронту, що вважалась військами ООН головною північнокорейською базою
та промисловим комплексом".
Інший перенос значення, синекдоха, обмежено застосовується при створенні військової
субстандартної лексики. Прикладами синекдохи можуть слугувати такі слова, як brains – "офіцер
розвідки", bowlegs – "кавалерист", hands – "команда, екіпаж".
Метонімічним перенесенням найменування з частини на ціле є бахуврихи, складні слова з
підрядним зв’язком між мотиваторами в мотивуючій дефініції, що виражають належність ознак,
позначених твірними основами, посесору: leatherneck – "моряк", yellow leg – "кавалерист", jarhead –
"моряк", bubblehead – "підводник". Бахуврихи складають приблизно 2% від 1616 військових
сленгізмів, що досліджуються нами. 50% з них утворюються на основі лексем head, neck, brain, leg.
Л. Ф. Омельченко, М. М. Полюжин зауважують: "Виникнення посесійних структурно-складних
лексем зумовлено метонімічним або метафоричним переосмисленням, характерним для розмовного
мовлення та експресивної просторічної номінації і невимушеного спілкування, що досягає високого
конотативного ефекту і продуктивності в узуально-мовленнєвому стилі, а також у сфері сленгізмів та
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оказіоналізмів" [7: 51]. Бахуврихам властиве емоційно-негативне ставлення до референта, груба
експресивність та жартівлива образність.
Серед усіх типів переносів значення у військовій субстандартній лексиці, що виникає на основі
загальновживаної лексики, превалює метафоричний перенос, який виконує номінативну функцію. Як
зазначає О. Л. Клименко, "провідна роль метафори у формуванні семантичних жаргонізмів
пояснюється тим, що за її допомогою реалізуються специфічні номінативні можливості мови:
предикація одному предмету ознак іншого шляхом зіставлення цих предметів або їх ознак" [8: 7].
Метафора формує нову категоризацію дійсності та її фрагментів.
У військовій субстандартній лексиці специфічна форма вираження понять ускладнює розуміння
зв’язків між прямим та переносним значенням слова. Перенос значення у кожному випадку викликає
необхідність дешифрування асоціації, що призвела до переносу значення, і яка логічно виправдовує
його. У цьому полягає одна з причин особливої експресії цього мовного засобу.
Військові сленгізми можуть будуватися на логічно зумовленому відображенні важливої риси
військового поняття, наприклад, chopper – "різець" > "гелікоптер". Фігуральне вживання може бути
побудовано на відображенні другорядної ознаки, невідомої у загальнолітературному вжитку завдяки
метонімічному перенесенню значення, яке виникає на основі випадкових асоціацій, наприклад,
chicken – "полковник армії США (назва орла на погонах полковника)". Слід зазначити, у цілому,
незрозумілість або неповна зрозумілість військової субстандартної лексики не є наслідком якихнебудь суб’єктивних намірів.
Складниками конотативного компонента семантики військових сленгізмів є оцінка,
експресивність, емотивність. Оцінка репрезентує ставлення носія мови до позначеного за абсолютною
шкалою "добре – нейтрально – погано". Характериними типами оцінки є емоційна, що виходить із
почуттів (приємний – неприємний), естетична (прекрасне – потворне) [9; 10]. За своєю конотацією
військові оцінні сленгізми можна розподілити на:
1) негативно-оцінні (bandit – "ворожій літак" (порівнюється спосіб дії), mud mover – "пілот
літака-бомбардувальника", vampire – "снайпер" (акцент робиться на діяльності суб’єкта);
2) позитивно-оцінні (bouquet – "зв’язка снарядів, бомб" (порівнюється форма об’єктів),
hummingbird – "артилерійський снаряд" (порівняння грунтується на звуковому сприйнятті), Cadillac –
"танк "Абрамс М-1" (базою порівняння є зручності засобу пересування));
3) нейтрально-оцінні (driver – "пілот", extract – "вивозити гелікоптером військових з місця
бойових дій" (порівнюється спосіб дії)).
Отже, зміни оцінного компоненту змісту словозначення можуть відбуватися шляхом 1) пейорації
(додавання негативної оцінки), 2) меліорації (додавання позитивної оцінки), 3) нейтралізації.
Таким чином, загальновживані слова внаслідок перенесення значення переходять до сфери
військової субстандартної лексики, створюючи військові семантичні сленгізми. Перенос значення
відбувається, головним чином, шляхом метафоризації. Метонімія та синекдоха обмежено
застосовуються при утворенні нових військових лексичних одиниць. Емоційне забарвлення багатьох
слів сленгу має різні відтінки (жартівливе, іронічне, насмішкувате, зневажливе, презирливе, грубе,
вульгарне).
Подальше дослідження військових сленгізмів, побудованих на основі загальновживаної лексики,
передбачає вивчення їх структурних і функціональних особливостей.
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Василенко Д. В. Общеупотребительная лексика как источник пополнения состава англоязычных
военных сленгизмов.
В статье рассматриваются связи между англоязычной общеупотребительной и военной
субстандартной лексикой. Исследуются пути пополнения состава военных сленгизмов в
диахроничном аспекте. Изучаются семантические характеристики военных сленгизмов.
Определяются составляющие конотативного компонента семантики военных сленгизмов,
созданных на основе общеупотребительной лексики.
Vasilenko D. V. English Standard Literary Vocabulary and War Slang.
The article deals with the interaction of vocabulary units in Standard English and war slang. The thematic
stratification of the vocabulary units under study has been carried out. The ways of the formation of new war
substandard vocabulary are investigated in the article. Special attention has been attached to semantic ways
of building up military lexical units.
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ТРАДИЦІЇ ЕПІЧНОГО ТЕАТРУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ РАДІОДРАМАТУРГІЇ
У статті розглядається значення досвіду для розвитку сучасної української радіодраматургії;
з’ясовується специфіка поетики радіоп’єс; аналізуються тематичні обрії сучасної української
радіодраматургії. У статті також подається екскурс в історію розвитку радіотеатру, як
оригінального виду драматичного мистецтва.
Появу радіоп’єси дослідники жанру відносять до двадцятих років минулого століття. Вважається,
що першовідкривачами радіодраматургії були англійці. Уже перша радіодрама Річарда Х’юза
"Небезпека", яка прозвучала на лондонському радіо 15 січня 1924 року, показала, що поставити такий
твір на сцені практично неможливо. Дія радіоп’єси "Небезпека" відбувається в цілковитій темряві
глибокої шахти, яку після аварії затоплює водою. Опинившись у підземній пастці, троє шахтарів у
відчаї чекають порятунку. Ця п’єса відразу стала хрестоматійною, продемонструвавши силу
звукового театру, який викликав культурний шок у її перших слухачів, вражених "симфонією шумів".
Відтак радіодраматургія захопила найкращих письменників ХХ століття, які випробували себе в
новому жанрі. Серед таких письменників були Бертольд Брехт, Генріх Белль, Зігфрид Ленц, Макс
Фріш, Фрідріх Дюрренматт, Семюел Беккет, Юджин О’ Ніл та інші.
Після радіопостановки роману Герберта Уеллса "Війна світів" радіодрама завоювала популярність
в усьому світі.
Радіодраматургія дала могутній поштовх епічній драмі, виявивши нові грані людського
самовираження і нові розповідні техніки, які демонструвало радіо, максимально звузивши художні
образи до мови і звуків.
Незабаром радіоп’єса дійшла і до Радянського Союзу. В Україні радіодраматургія народилася і
загинула у тридцяті роки в Харкові під час розгулу сталінізму. Першою українською радіодрамою
стала п’єса Олега Димінського "Uber alles" ("Понад усе"). У 1933 році ця п’єса про зайву людину
свого часу, талановитого німецького винахідника Брауна, прозвучала на українському радіо. До кінця
1933 року на хвилях українського радіо з’явилося понад 20 оригінальних радіодрам. Почав виходити
перший радіосеріал для дітей, науково-фантастична епопея "Клуб завойовників світу". Але саме
засновник української радіодраматургії Олег Димінський став причиною її заборони. За сатиричну
п’єсу "Я перекладаю" Димінського було звільнений "без права працювати в радіосистемі". Йому
інкримінували шкідництво, націоналізм, фашизм, а радіодраматургію в Україні затаврували як
"езопівщину" і "куркульське хуторянство". В Україні радіоп’єсу заборонили, а на радіо почали
ставити прозові твори, дозволені цензурою.
За всю історію свого існування кіно, література, театр часто лукавили, прислужуючись режимам і
тиранам, а радіодрама залишилась непідвладною політичній кон’юнктурі. Небезпеку в
радіодраматургії побачили не тільки в Радянському Союзу, а й у фашистській Німеччині та США
доби маккартизму, де радіодраму вважали "антиамериканським і комуністичним явищем". В Америці
шеф ФБР Едгар Гувер переслідував радіодраматургів, називаючи їх "таємними комуністами". У
Німеччині Адольф Гітлер радіодраматургію просто заборонив. А в Радянському Союзі Йосиф Сталін
радіодраматургів розстрілював і садив до таборів для політв’язнів.
У 60-80-і роки ХХ століття радіоп’єси в Україні іноді з’являлися серед інших театральних форм
художнього радіомовлення.
Поштовхом до відродження радіодраматургії в Україні став всеукраїнстький конкурс радіоп’єси
під девізом "Відродимо забутий жанр!", організований у 2007 році Національною радіокомпанією
України, в якому взяло участь 500 радіоп’єс.
Ознайомлення з відібраними радіоп’єсами дозволяє зробити висновки, що сучасна українська
радіодраматургія, підхопивши традиції, закладені в тридцятих роках минулого століття, націлена на
гострі, раніше заборонені теми сучасного і минулого України.
Метою цієї доповіді є аналіз епічних традицій сучасної української радіодраматургії, відібраної в
2007 році експертами всеукраїнського конкурсу радіоп’єс.
У 2002 році Ілля Хоменко в дисертації "Оригінальна радіоп’єса: історія, теорія, практика" вже
перші українські радіодрами тридцятих років назвав "багатоплановим, соціально спрямованим
мистецтвом".
Саме такими багатоплановими і соціально спрямованими творами стали радіодрами першого
всеукраїнсього конкурсу радіоп’єси "Відродимо забутий жанр!", в яких простежуються виразно епічні
тенденції.
© Даниленко В. Г., 2009
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Традиційним визначенням епічного театру є тяжіння до монументальної, ідеалізованої поведінки
героя героїзованої "золотої доби", як у радіоп’єсі Бертольда Брехта "Допит Лукулла" про героїчні
часи Римської імперії.
Військовий конфлікт і політичне протистояння народів – основа усіх давніх епічних творів. І
троянська війна в "Іліаді", і пошуки нових земель після знищення Трої Енеєм у поемі Вергілія
"Енеїда", і героїка давньоісландського епосу "Едда Старша", і німецького "Пісня про Нібелунгів", і
французького "Пісня про Роланда" та інших національних епосів показують поєдинок людини і
обставин, особистості і фатуму, який тяжіє над нею.
У цьому сенсі брехтівські традиції епічної радіодрами простежуються в радіоп’єсі Володимира
Лиса "Полювання на брата".
У п’єсі Лиса колишній енкавеесівець, капітан держбезпеки Олег Чепіга, "на руках якого кров
десятків, якщо не сотень людей", замовляє вбивство рідного брата Вадима, що живе на хуторі біля
Шацьких озер. У радіоп’єсі два паралельні сюжети, що розгортаються в минулому й сучасному.
Історія з минулого відбувається після Другої світової війни, коли капітан Олег Чепіга прибув до
Луцька для розробки спецоперацій, пов’язаних із ліквідацією загонів УПА, що діяли на Волині.
Одержавши завдання ліквідувати ватажка місцевої УПА під псевдо Вишня, капітан держбезпеки
виявляє в досьє Вишні фотографію рідного брата Вадима, колишнього офіцера Червоної Армії, що
потрапив у оточення, був поранений, і його виходила місцева дівчина. Так колишній радянський
офіцер став командиром групи УПА.
Потрібна переконлива мотивація, чому офіцер Червоної Армії Вадим Чепіга родом зі Східної
України став командиром повстанців. І така мотивація в радіоп’єсі знайдена. В 1941 році діяв наказ
Климента Ворошилова екіпажам не покидати підбитих танків, а згоряти разом із бойовою технікою.
"Ми втратили сотні першокласних екіпажів, котрі згоріли живцем або ж були розстріляні своїми при
спробі покинути танк" [1: 4], – розповів Олегу один із танкістів, на очах якого, охоплений полум’ям
підбитого танка, його брат Вадим намагався врятуватись і був підкошений автоматною чергою
комісара СМЕРШу.
Колишній офіцер Червоної Армії Вадим Чепіга на собі відчув антигуманізм радянської системи і з
цією системою вирішив боротися. Його досвід і офіцерський вишкіл згодились у лісі в групі "ВолиньПолісся", де Вадим став спочатку курінним, а потім – командиром групи. Так брати опинились у
ворогуючих арміях. Олег розуміє, що відтепер рідний брат – загроза його життю і кар’єрі. "Виходить,
ти не загинув, брате, – каже капітан НКВС Олег Чепіга. – Тепер ти моя найбільша загроза. Якщо
довідаються, чий я брат, доведеться розпрощатися і з мрією про академію, і з кар’єрою... гірше того,
попрямувати на Колиму" [1: 4].
Олег Чепіга закидає в село, в якому дівчина виходила пораненого брата, агента НКВС – вчительку
української мови й літератури, щоб вона одержала від дітей інформацію, де переховується Вадим. За
логікою сюжету брати не могли обговорювати поведінку один одного, перебуваючи кожен у своєму
середовищі: один у схроні, другий – у кабінеті Волинського НКВС. Але в радіоп’єсі вони ведуть
суперечку. Цей прийом, коли два брати, невидимі один для одного, ніби спілкуються між собою, є
вдалим авторським винаходом, що дозволяє сконцентрувати радіодраму навколо основного
конфлікту.
Через свого агента Олег дізнається ім’я дівчини Ярини, що врятувала Вадима, і після цього
полювання на брата вступило у фазу свого логічного завершення. Олег Чепіга заарештовує батьків,
брата й сестру Ярини, щоб вона вивела його на схрон, у якому переховується Вадим. Морально
зламана дівчина видає криївку коханого. Але в момент, коли брати зустрілися в лісі, рука Олега не
піднялась на брата, і він вдає ніби в нього заклинило автомата.
За утаювання інформації про брата офіцера НКВС Олега Чепігу оголошують зрадником і
засуджують до двадцяти п’яти років таборів. Стільки ж отримали його брат Вадим і Ярина.
Через двадцять вісім років обізлений на Вадима за зламане життя Олег через кілера замовляє
вбивство брата.
Гуманістичний пафос цієї радіоп’єси розкривається у фіналі, коли двоє братів прощають один
одному затяжне ворогування і знаходять у притулку для самотніх старих людей осліплу Ярину.
У радіоп’єсі "Полювання на брата" викладено драму поневоленого українського народу,
змушеного вести братовбивчу війну у ворогуючих арміях.
Інша проблема порушена в радіоп’єсі Олеся Гриба "Ти ще прийдеш до себе". Структурно п’єса
складається з трьох згадок (термінологія автора). Як і в п’єсі "Полювання на брата", тут теж
піднімається раніше заборонена тема визвольних змагань українського народу. Головний герой
радіоп’єси – вбивця Степана Бандери Богдан Сташинський. У п’єсі йому сімдесят п’ять років. Він живе
під іменем Норберт у Бразилії. Сташинський звик до чужих імен і прізвищ. Раніше він мав прізвища
Крилов, Дрегер, Леман, а зараз він – Норберт. Сташинського в п’єсі показано романтичним героєм, що у
свої сімдесят п’ять років усе ще кохає свою померлу дружину Інге. Він дожив до епохи мобільного
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телефону й Інтернету, але його життя зводиться до перевірки здоров’я в лікарні Себастьяна, попивання
крадькома забороненої лікарями кави, розмов зі своєю померлою дружиною Інге, нинішньою
дружиною Агатою та п’ятнадцятирічною бразильською дівчинкою Нурі. У Сташинського все є для
того, щоб у спокої дожити свій вік. Однак усвідомлення, що він убив людей роз’їдає його безжурну
старість. У розмові з померлою дружиною він говорить: "Я – убивця. Я вбив двох людей не у
відкритому бою, а як це роблять душугуби – таємно, коли вони не сподівались" [2: 6].
Померла дружина Інге – ніби совість, якій сповідується Богдан Сташинський. "Можна заховатися
на краю світу, але як заховатись від самого себе? " [2: 6] – говорить він.
Цокання годинника в радіоп’єсі виконує роль своєрідної машини часу, яка переносить
Сташинського в минуле.
Ось він знайомиться з Інге в трамваї у Західному Берліні. На вулиці 1957 рік. Богдан Сташинський
порушує головний принцип спецслужб – доповідати керівництву про своє особисте життя і не
розповів про знайомство з молодою німкою Інге Поль. З першою погляду вони закохуються одне в
одного. За допомогою шумових ефектів радіоп’єса переносить у минуле героя. Під свист вітру й
перестук вагонних коліс Богдан опинився в минулому, коли його, бідного студента, впіймав
кондуктор і висадив у Підзамчі.
Епічні вставки подано радіофрагментами. Наприклад, фрагмент нальоту бійців УПА на потяг, що
вивозив людей із Західної України до Сибіру, коли чути вигуки радянського солдата і повстанця.
До кінція життя минуле не відпускає Богдана Сташинського. "... війна не скінчилась, вона ніколи
для нас не скінчиться", – каже він [2: 11].
У радіодрамі особіст Ситниковський вербує Сташинського в спецслужби, хитрощами випитує в
нього інформацію про родичів, обіцяє не відправляти їх до Сибіру і влаштовує на службу в НКВС.
Раніше Богдан Сташинський служив у "групі проникнення" УПА, яку здав енкавеесівцям. Ось як
розповідає про те, що з ними сталося, сам Сташинський: "Недалеко від станції на світанку я побачив
тих двох з мого формування "група проникнення". Вони висіли на сосні рядком, і дощ збігав цівками
з їхніх босих п’ят" [2: 14].
Інге засуджує зраду Старшинського, але як жінка, що його кохає, залишається з ним до останнього
дня. "Ти зрадив самого себе, – каже вона. – Але ти ще прийдеш, прийдеш до самого себе" [2: 12].
Під впливом Інге Сташинський розкаюється в убивстві Степана Бандери й Лева Ребета і здається
поліції Західного Берліна.
У радіоп’єсі Сташинський показаний слабкою людиною, якою маніпулює радянська розвідка.
Перед убивством у його душі панувало сум’яття. "В моєму мозку дзвеніло лише одне: зараз я мушу
вбити людину, яка мені нічого не заподіяла. Я звертався до Бога, але Бог мовчав", – згадує убивця [2:
29].
Бразильський пастор, який здогадався, що має справу з убивцею, пропонує Богдану
Сташинському написати есе про моральний аспект здачі Сташинського поліції Західного Берліну й
засудження свого вчинку. У радіоп’єсі є фрагмент, як майбутній вбивця відпрацьовує на собаці
пістолет, що стріляє ампулою з отрутою. Муки совісті не відпускають ні коли він здавав друзів із
лісу, ні коли вбивав собаку, ні коли вбивав людей.
У Бразилії Богдан Сташинський приховує, що він з України, називаючи себе американцем.
У фіналі радіоп’єси Богдан Сташинський помирає від свідомого передозуванням ліків і пише
пастиру передсмертну записку, що складається всього з двох речень: "Найкоротший шлях до Бога –
це шлях до самого себе. Найтяжча кара злочинцеві – покарання життям".
На суді Сташинського дружина Ребета заявила: "Я не маю супроти обвинуваченого почуття злоби
і не кладу жодної ваги на те, щоб він був гостро покараний. Справу Сташинського я бачу, як справу
трагічної долі нашого народу" [2: 36].
Радіоп’єса "Ти ще прийдеш до себе" має глибоко гуманістичний пафос. Не зважаючи про те, що в
ній ідеться про долю вбивці, Богдан Сташинський зображений суперечливою і слабкою людиною, яка
заплуталась, потрапивши в залежність від радянських спецслужб. У п’єсі постає галерея благородних
персонажів, таких, як Інге Поль, дочка вбитого Лева Ребета, пастор Тадеуш Литовінський, перша
дружина Старшинського Інге, друга дружина Агата.
Фактично ця радіоп’єса є варіантом теми Достоєвського про злочин і кару.
По-іншому підходить до змалювання драматичного минулого українського народу Марина
Павленко у радіоп’єсі "Місяць. Місячної ночі", події в якій відбуваються на сільському цвинтарі.
Головні герої радіоп’єси – Примара та привиди пані Ірен і Віктора Глимбоцьких, останньої шляхти,
знищеної радянською владою.
У радіоп’єсі Ірен Глимбоцька – сорокалітня жінка, що походила з козацького роду і своїх дітей
привчала до українських традицій. Серед селян вона вважалася доброю панею. Однак коли прийшла
революція, їхній маєток розбили, а склеп із останками пані Ірен пограбували.
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У п’єсі привиди згадують минуле життя і те, що сталося після смерті. Але якщо Віктор
Глимбоцький і на тому світі не може змиритися з брутальною реальністю (як повелися з ним і його
маєтком під час революції), то Ірен до цього ставиться з розумінням. "Що ж, такі були часи... –
виправдовує селян вона. – Навіть ота галявина скраю цвинтаря... Без могилок, без хрестів, без будьяких інших розпізнавальних знаків... Тут закопували померлих від голоду в 33-му... Як бачиш,
Вікторе, вони й самі дорого заплатили новому режиму", – каже пані Глимбоцька [3: 3]. Вона
розглядає революцію як бунт черні, вважаючи, що кожен народ має кращих і гірших людей. "І все
одно, коханий, це добрі чесні люди, – переконана Глимбоцька. – Вони ще й тепер, ідучи з дому,
дверей не замикають – просто зав’язують стебельце каштанового листка" [3: 4].
У радіоп’єсі Марини Павленко є ще один персонаж – Примара як образ вимореного голодом села
чи то вимореної і скаліченої України. Примара говорить, що сучасні занепалі села – продовження
того геноциду, який розпочали на початку ХХ століття більшовики.
У радіоп’єсі Богдана Мельничука "Тодось і Зонька" продовжується тема здеградованого
українського села, яке раніше було могутнім генетичним джерелом української нації. У п’єсі стара
жінка Зонька приходить у гості до самотнього чоловіка Тодося, щоб той за пляшку самогону нарізав
їй дров. Насправді ця нехитра сільська історія – драма вимираючого українського села, в якому
доживають віку старі самотні люди.
З діалогу між двома літніми людьми вимальовується похмура картина запустіння села і деградації
селян. Як виявилося, сини Зоньки купують на забій у людей телят, розжилися і вже не хочуть
допомагати матері. Подібна ситуація і в Тодося. Ось як це пояснено словами Зоньки: "Я могла
нагадати про те Тодоськові, коли мені синами докоряв. Але навіщо ятрити рану? Останньго листа
Тодоськові, казали в селі, Алка три токи тому з Італії прислала. Писала, що доглядає сліпу бабуню.
Назбирає трохи грошей – і повернеться до батька. Може, й доглядає, перешіптувалися сусіди, але
щось воно на Алку не схоже..." [4: 4].
У п’єсі голос ведучого розповідає, що сталося з Тодосем і Зонькою через деякий час, коли старого
забрали до лікарні. Повернувшись, він побачив Зоньку, яка порядкувала на його городі. Замолоду
вона любила слухати, як молодий Тодось грав на кларнеті, бо була закохана в нього, в його кучері і
музичний талант. Щоб віддячити старій жінці за турботу про нього, старий Тодось дістав кларнет, але
в нього не вистачило сили на ньому зіграти.
Драматично звучить фінал радіоп’єси, в якому жінка запевняє чоловіка, що він набереться сил і ще
заграє на кларнеті. Так на схилі віку самотнє життя підштовхнуло двоє вже немолодих людей одне до
одного.
Радіоп’єса Богдана Мельничука – це продовження розробленої теми покинутих батьків у прозі
українських шістдесятників, найколоритніше відтвореної в оповіданнях Григора Тютюнника.
Важливим компонентом радіоп’єси "Тодось і Зонька" є музика, яка допомагає створювати
відповідний настрій. Не зважаючи на драматичний пафос твору, починається п’єса тривожною
музикою, а закінчується веселою.
Усі твори з першого всеукраїнського конкурсу радіоп’єси, що мають виразно епічну основу,
зачіпають глибинні проблеми української історії і нашого часу. Сюжетна логіка в них урівноважена
емоційною напругою, наслідуючи ліро-епічну традицію українських народних дум і пісень.
У 1949 році стався випадок, загалом характерний для історії радіодрами. Бертольд Брехт одержав
листа від південнонімецького радіо, яке просило дозволу на постановку написаної ним двадцять років
тому радіоп’єси "Політ Ліндбергів", присвяченої видатному льотчику Чарльзу Ліндбергу, який
здійснив перший в історії людства політ на літаку через Атлантичний океан.
20 травня 1927 року нікому невідомий двадцятип’ятирічний льотчик на маленькому поштовому
літаку вилетів із американського аеродрому і взяв курс на Європу. Через тридцять годин він став
світовою знаменитістю. Драматург використав прізвище Ліндберга у множині, прославивши таким
чином усю команду, яка працювала на успіх льотчика.
Бертольд Брехт дав згоду на постановку радіоп’єси, але через півтора місяці йому зателефонували
з Берліна і повідомили, що п’єса вийде з назвою "Політ через океан", а замість прізвища Ліндберг,
буде просто слово "пілот". Виявилося, що, ставши знаменитістю, видатний американський пілот
побував у Німеччині. Фашистська Німеччина запросили Чарльза Ліндберга відвідати ескадру
"Люфтваффе", політати на літаку "Юнкерс-52" і відвідати заводи Хейнкеля, де збирали німецькі
літаки. Ліндберга з пошаною приймали Герман Геринг, Віллі Мессершмітт і Ернст Хейнкель. За
наказом Гітлера Ліндбергу вручили найвищий орден Німеччини "Німецький орел". Ця історія
змусила редакторів південнонімецього радіо спішно вносити політичні правки у радіоп’єсу Бертольда
Брехта.
І такі кон’юнктурні курйози трапляються з радіоп’єсою досі.
У 2007 році моя радіоп’єса "Бесараб, Бесарабський ринок і дух Довженка" перемогла в першому
всеукраїнському конкурсі радіоп’єси "Відродимо забутий жанр". І коли мені вручили диплом
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лауреата конкурсу і почали озвучувати п’єсу, дирекція Третьої програми Українського радіо
злякалася, що п’єса – сатира на колоніальну ментальність українських засобів масової інформації.
Режисеру повідомили, що в цій п’єсі треба поміняти назву і не вказувати видання й прізвище героя,
оскільки газета "Сегодня", обіграна в радіоп’єсі, – рупор Партії регіонів. Остерігаючись можливих
наслідків, дирекція Третьої програми не рекомендувала пускати в ефір п’єсу в такому вигляді, в
якому вона перемогла в конкурсі.
В умовах глобалізації світу, коли свобода особистості все більше стає ілюзорною, поступаючись
волі корпоративним інтересам і політиці сильніших країн, страх перед радіодраматургією
залишається таким же, яким він був у часи Йосифа Сталіна, Адольфа Гітлера і Едгара Гувера.
Порівнюючи вплив на людину радіо і телебачення, психологи зауважили, що художній фільм –
пасивне сприйняття інформації, а радіоп’єса – активне, оскільки змушує напружено працювати уяву і
гостріше запам’ятовувати почуте. Свого часу видатний філософ і психолог Ерих Фромм бачив у
радіомовленні знаряддя боротьби з планетарною кризою гуманізму. Тому радіодраматургія і надалі
залишається мистецтвом, незручним для будь-якої влади. І в цьому, безперечно, її найбільша
гуманістична місія.
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Даниленко В. Г. Традиции эпического театра в современной украинской радиодраматургии.
В статье рассматривается значение опыта эпического театра для развития современной
радиодраматургии; выясняется специфика поэтики радиопьес; анализируются тематические
горизонты современной украинской радиодраматургии. В статье также подается экскурс в
историю развития радиотеатра, как оригинального вида драматического искусства.
Danilenko V. Н. Epic Theater Traditions in Modern Ukranian Radio Drama.
The article is aimed at evaluating the experience of the epic theatre for development of modern Ukrainian
radio drama, in particular, the issues of radio drama poetics and its topical diversity is viewed. The article
comprises as well a historical backdrop of the overall radio drama as an original rind of dramatic art.
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ДОМІНАНТА ДРАМАТУРГІЧНОЇ ДОНЖУНІАНИ
У статті розглянуто один із "вічних образів" світової драматургії, який за глибиною авторських
художніх узагальнень виходить за межі однієї теми, однієї історичної доби і містить у собі
невичерпні можливості філософського осмислення буття. Аналітичні думки та висновки про
визначальні етичні категорії Дон Жуанів різних авторів (Мольєра, Б. Брехта, Е. Радзинського)
можна використати на всіх заняттях, де поглиблюються знання про мораль, етику та культуру.
Літературна донжуаніана настільки широка й різноманітна, що на її безмежно багатому матеріалі
можна вивчати історію, поетику й специфіку світової драматургії обробок – "вічні теми", мотиви та
"мандрівні сюжети"; "вічні образи", запозичення і природу жанротворення; алюзії, сугестії та інші
художні засоби.
Понад сто варіантів образу Дон Жуана віддавна відомі літературознавцям світу. Створювали цю
блискучу галерею портретів запального, безтурботного іспанця, – спокусника й підкорювача жіночих
сердець, – а разом з тим збагачували літературно-мистецьку донжуаніану, визначні драматурги,
геніальні поети, композитори, художники і сценаристи. Тому й сталося так, що обличчя у цій галереї
різні, а ім’я одне, узагальнююче – Дон Жуан.
Фольклорний архетип цього образу бере свій початок у середньовічних іспанських народних
повір’ях, що, до речі, є характерним для природи драматургії обробок. Так, у севільських літописах
збереглася розповідь про дона Хуана, графа де Теноріо, гуляку, розпусника і першого дуелянта в
Севільї. Якось, розповідає поголоска, він навіть викрав дочку командора Гонсило де Ульоа, а йому
самому, захищаючись від переслідування, заподіяв смерть. Ченці, за повір’ям, заманили дона Хуана в
храм до сімейної усипальні роду Ульоа, звідкіля дон Хуан де Теноріо вже не повернувся. Монахи
розпустили чутку, ніби дон Хуан, прийшовши до храму, грубо образив статую вбитого командора, і
тоді статуя ожила, притягла до себе нечестивця і зіштовхнула його в безодню. Так самі монахи дали
дону Хуану безсмертя в легенді, яка на крилах поголоски перетнула Піренеї, і бешкетний волоцюга
опинився у Франціїі, одержавши ім’я дон Жуан, згодом – в Італії з іменем дон Джованні, а ще пізніше
добрався до Англії та Німеччини, міняючи імена і частково риси характеру. Там він став Джоном,
Гансом, а відтак, прибувши до Росії, волею пушкінського генія набув зовсім нових рис запального
шукача жіночого ідеалу [1: 92-93].
Тема спокусника як літературного типу не випадково зайняла помітне місце у світовій літературі,
оскільки вона виникла як наслідок серйозних філософських і моральних проблем епохи. Світ
матеріальний і релігія, етичні норми і безмежність самолюбивих бажань, любов і розпуста – ось
питання, які виникали в літературі у зв’язку з іспанською легендою про невгамовного коханця.
Автором першого у світовій літературі художнього варіанту "вічного образу" Дон Жуана став
іспанський драматург Тірсо де Моліна, чиї ранні комедії відзначались віртуозно побудованою
інтригою і несли в собі справжню ренесансну веселість. Використавши фольклорний сюжет, автор
створив на його основі драму-обробку "Севільський спокусник, або Камінний гість".
Дон Жуан у Тірсо де Моліна – суб’єкт надто неприємний. Вдаючись у стосунках із жінками до
найогиднішої брехні і цинічно користуючись їхнім довір’ям, він безсоромно зваблює довірливих і
бездушно розбиває їхні романтичні сподівання. Людське кохання і жіноче щастя йому глибоко
байдужі.
На відміну від інших іспанських драматургів, які вже не раз гнівно висміювали любовну хіть
знатних вельмож, Тірсо де Моліна як благочестивий чернець, схоже, не заперечував би навіть проти
того, щоб осудити будь-які інтимні стосунки, будь-яку насолоду земного життя. Звідси і заклик до
аскетизму, до каяття. Ці мотиви в основному стали перешкодою до високої популярності п’єси
"Севільський спокусник", хоча образ севільського дона Хуана, створений іспанським драматургом,
став добре відомий західноєвропейській публіці і мав декілька нових драматичних обробок у Франції.
У всіх цих варіантах сюжету повторювалась невигадлива історія про злочин і покарання грішника,
близька за змістом до середньовічних мораліте.
Сама тема гріховності насолод і втіх свідчить уже про відмову автора від ренесансного світогляду
і повернення до ідейних традицій середньовічного клерикального театру. Згодом Тірсо де Моліна
відмовляється і від основного заповіту свого вчителя Лопе де Веги, який утвердив погляд на комедію
як на джерело естетичної насолоди; він повернувся до церковно-проповідницького наставництва.
Мистецькі принципи Тірсо де Моліна пояснюються зміною світоглядних переконань, оскільки, як
відомо, драматург був ченцем, магістром богослов’я, а незадовго до смерті – ігуменом монастиря [2:
61].
© Новобранець О. Б., 2009
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Ще Лопе де Вега у своїх п’єсах, викривши ганебність любовного заповзяття розбещених вельмож,
протиставив їм благородне і прекрасне кохання, яке, звісно, не може бути гріховним.
Тірсо де Моліна цього не зробив і, очевидно, не міг зробити через свій духовний сан і відповідний
світогляд. Він осудив розбещенця судом божим і вдався, таким чином, до середньовічного мораліте
про покарання за гріх. Тим самим Тірсо де Моліна гучноголосо нагадав про незворотність небесного
покарання, жахливішого, ніж суд людський, оскільки людина більше здатна до прощення, ніж бог.
Характерна в цьому плані остання сцена, в якій явно відчувається особливий авторський потяг до
жахливого. Тут замогильні кошмари з відразливими натуралістичними подробицями: банкетуючі
їдять страви з тарантулів і єхидн, п’ють вина, які капають з могильних чавух, і т. п.
Таким чином, відверто клерикальним характером першого літературного варіанту п’єси "Дон
Жуан" Тірсо де Моліна поставив себе на узбіччі магістрального шляху, яким пішли майже всі інші
творці світової донжуаніани, що використали у своїй творчості нелукавий іспанський фольклор або
захопились розвитком сюжету, геніально й реалістично впорядкованого Мольєром.
Комедія Мольєра "Дон Жуан" займає чільне місце серед чисельних літературних обробок відомого
сюжету, іноді зовсім не схожих один на одного, оскільки саме їй, а не п’єсі Тірсо де Моліна судилося
стати мистецьким взірцем для запозичень і обробок.
Відомо, що визначні твори частіше всього з’являються в періоди найбільшого напруження
суспільного життя. Сама дійсність, значимість її соціального змісту підготовляє художнику
грандіозний матеріал, виявляє у своїх загострених конфліктах джерела напружених і драматичних
зіткнень, розкриваючи через нові повороти історії свою істинну суть. Виходячи з цієї концепції,
доцільно, на нашу думку, в реалізації визначеної мети детальніше зосередити увагу на багатстві
матеріалу, що став першоосновою для численних літературно-мистецьких обробок.
XVII ст. у Франції було епохою розквіту класицизму. Створені за чіткими правилами класицизму,
трагедії Корнеля і Расіна відображали гострі моральні конфлікти, боротьбу обов’язку і пристрасті,
зіткнення значних і сильних характерів. На батьківщині Корнеля і Расіна до нашого часу їхні творіння
оцінюються як взірець драматичного мистецтва.
Хоча Мольєр був сином епохи класицизму, та жанр комедії надавав йому більше свободи. У ряді
фарсових і побутових комедій Мольєра оживає раблезіанська карнавальна стихія, народна сміхова
культура, якій послідовні класицисти закривали доступ до театрального кону.
Новації Мольєра стали живим словом у розвитку європейської драми, не лише відходом від
застарілих, консервативних канонів класицизму, але й відкриттям дороги реалізму.
Скажімо, правило трьох єдностей обумовило надмірну сконцентрованість дії: перед глядачами
проходили не роки, навіть не дні, а буквально години, протягом яких розвивався й вирішувався давно
підготовлений трагічний конфлікт.
Рішучість, з якою Мольєр поводиться з канонами класицизму, виразно проявляється в композиції
комедії. Місце жодної дії не повторюється. Перша дія відбувається на сцені, що являє собою палац;
друга дія – місцевість на березі моря; у третій дії сцена зображує ліс; в дії четвертій сцена представляє
апартаменти Дон Жуана; у п’ятій дії сцена являє собою відкриту місцевість. Таким чином, принцип
єдності дії для Мольєра перестав існувати.
Однак, варто відзначити, що драматургія Мольєра, відступаючи від одних канонів класицизму,
цілком відповідала іншим вимогам. Щоправда, у своїх "високих комедіях" (у тому числі і в "Дон
Жуані") автор змішував високий і низький жанри. Він звертався до мови вулиць, що для класицизму
було вже зовсім протипоказано, і відмовлявся від "єдностей". Проте, з іншого боку, спрямовуючи
комедії проти суспільних вад, Мольєр прагнув удосконалювати людську природу і виправляти звичаї.
Здоровий глузд, точніше розум і кмітливість у Мольєра завжди керують почуттями, а його
характери виступають носіями якоїсь однієї пристрасті чи ідеї – прийом, що став нормою для
класицистів.
Багаті літературні джерела, що ними, як показують дослідження, користувався Мольєр, – це
перший показник його пристрасті до драматургії обробок. Чотири рази драматург використовував у
своїх комедіях сюжети римських авторів; неодноразово звертався він до сюжетів італійського
походження, користувався іспанським матеріалом. Чудовий знавець літератури французького
Відродження, Мольєр запозичував зерно для своїх творінь у сатирі Матюрена Реньє та в комічних
історіях, розказаних у знаменитому романі Рабле. Своє "багатство" Мольєр знаходив навіть у засіках
фарсового театру. Естетику реалістичної драматургії нового часу і нового типу драматург визначив
твердженням: "Мета комедії полягає в зображенні людських недоліків, і особливо недоліків сучасних
нам людей".
Якось у серйозній суперечці з опонентом Мольєр заявив: "На мій погляд, найважливіше правило –
подобатись. П’єса, що досягла цієї мети, – хороша п’єса". Цьому "правилу" Мольєра навчили,
звичайно, не книги, не підручники поетики, а сцена, його власний артистичний успіх. Фарси Мольєра
були, звісно, дрібничками, та вони мали велике значення для формування нової комедії, оскільки
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були, за словами французького літературознавця Г. Лансона, тим народним підґрунтям, у яке вона
вростає своїм корінням.
У кожну запозичену фарсову п’єсу Мольєр вносив елемент власної думки, суб’єктивного
драматизму, обробляючи запозичення з віртуозною класицистичною технікою. Драматург надавав
кожному повороту дії точну психологічну мотивацію і конструював композицію комедії з
дотриманням канону щодо чіткої симетрії та музично вивіреної грації.
Мольєр першим надав образу головного героя широкого реалістичного узагальнення і певного
філософського осмислення. Автор не обмежився лише сатирою на розпусність та розпусників, а
зробив сатиру на дворянство набагато ширшою і гострішою. Водночас драматург актуалізував
важливість соціальних проблем (політичних, церковних, моральних та ін.), що для часів Мольєра
були більше ніж сміливими. Адже дворянство могло пробачити автору глузування хіба що над
духовенством, оскільки й саме не відзначалось особливим благочестям; могло навіть, незважаючи на
моральний осуд суспільства, визнати справедливість критики за свою розбещеність, за "гріхи
прощенні". Проте, наділені значним імунітетом, успадкованими правами, привілеями і матеріальними
благами, гранди сприймали сатиру на весь клас експлуататорів як крамолу, як посягання на їхні
індульгенції та недоторканність.
Драматург показує не лише легковажного серцеїда, але й жорстокого спадкоємця феодальних
прав. Прислухаючись лише до голосу своїх пристрастей, Дон Жуан повністю заглушує совість: він
цинічно виганяє надокучливих коханок, зухвало радить постарілому батькові якомога швидше
відправитись на той світ, безсоромно відмовляється платити борги і робить усе це з тим більшою
легкістю, що не визнає над собою ніяких законів – ні земних, ні небесних.
Проте, крім сумнівної популярності гранда-волоцюги, мольєрівський "Дон Жуан" володіє ще й
категорією вічності, право на яку надає сонячна енергія кохання – безсмертна музика живої природи.
Цими якостями мольєрівського героя обумовлено, як уже неодноразово відзначено
літературознавцями, суперечливий характер Дон Жуана, що містить у собі і злі, і добрі якості.
Передусім, слід мати на увазі, йому дає надто непривабливу характеристику його слуга Сганарель,
носій народної мудрості, здорового глузду і тверезого ставлення до об’єктивної реальності, такий же
відвертий і водночас хитрий, чесний і шахраюватий, правдивий і грішний, як і його господар.
"Мій пан, – нашіптує слуга Гусману, конюшому ошуканої донни Ельвіри, – найбільший з усіх
лиходіїв, яких коли-небудь носила земля, чудовисько, пес, диявол, турок, єретик, який не вірить ні в
небо, ні в святих, ні в бога, ні в чорта, який живе, як паскудна тварина, як епікурейська свиня, як
справжній Сарданапал, що не бажає слухати християнські повчання і вважає дурницями все те, у що
віримо ми" [3: 180].
Природна мова Сганареля, яку він здобув на демократичних вулицях Севільї, продовжує
малювати портрет гранда-спокусника: "У шлюб йому вступати нічого не вартує: він користується ним
(шлюбом – О.Н.), як пасткою, щоб заманювати красунь. Він тобі з ким завгодно одружиться. Чи дама,
чи дівчина, з міста чи з села – жодною не погребує… Словом, кара небесна коли-небудь неодмінно
його спостигне" [3: 180-181].
Та коли Сганарелю потрібно щось у вічі сказати Дон Жуану, голос його змінюється, стає лагідним
і невпевненим, бо покірний слуга постійно бачить перед собою кулак і остерігається ляпаса. Навіть
якщо Сганарель щиро бажає добра своєму панові, доводиться здалеку підходити до
непередбачуваного господаря: "Якби у мене був такий господар (розбещений вільнодумець – О.Н.), я
б йому прямо в очі сказав: "Та як ви смієте жартувати з небом, як ви не боїтеся знущатися над усім
найсвященнішим? Це ви, жалюгідний черв’як, нікчемна комашка, це ви затіяли перетворити в
посміховисько все те, що інші люди шанують?" [3: 183].
Безумовно, це вже не смішні репліки комічного персонажа, а гнівне авторське звинувачення, що
актуальним і незмінним залишиться у драматургії обробок наступних віків. Так драматург виражає
презирство до головного героя своєї комедії.
Та, незважаючи на нездоланну антипатію до звабника і афериста, Мольєр як художник-реаліст не
може ігнорувати світлих людських якостей, притаманних Дон Жуану. У чому, справді, його основний
недолік чи причина всіх інших недоліків? Хіба в тому, що його серце найбільш непосидюще, що цей
вітрогон – рідкісний жінколюбець, який без особливих зусиль завойовує жіночі серця? У вирі життя
Дон Жуан керується не суспільними законами і не біблійними заповідями, а своєю життєвою
філософією, своїм розумінням таких категорій, як мораль, етика, естетика тощо. Особистісними
дефініціями безтурботний гульвіса легковажно тлумачить усе своє життя, його смисл і мету. Так,
здавалося б, на серйозні докори Сганареля щодо гріховності частих одружень Дон Жуан відповідає
розмаїттям афоризмів про свободу та тривалість почуттів, про принадність жіночої краси та своє
розуміння священного таїнства і гріховності: "Ти хочеш, щоб ми пов’язували себе з першим же
предметом нашої пристрасті, щоб заради нього ми зреклись світла і більше ні на кого й не дивились?
Пречудова затія – поставити собі в якусь надуману заслугу вірність, назавжди похоронити себе
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заради одного захоплення і від самої юності померти для всіх інших красунь, які можуть вразити наш
погляд? Ні, вірність – це для диваків. Будь-яка красуня має право зачаровувати нас, перевага першої
зустрічі не повинна забирати у решти ті законні права, які вони мають на наші серця. Мене,
наприклад, краса захоплює скрізь, де б я її не зустрів, я легко піддаюся тому ніжному насильству, з
яким вона принаджує нас… Що б там не було, серце моє не може не належати всьому тому, що
тішить душу, і лише гарненьке личко попросить мене віддати йому серце, я, хоча б у мене було
десять тисяч сердець, готовий віддати їх усі… Серце моє, я відчуваю, здатне любити всю землю" [3:
182-183].
Наділивши Дон Жуана гострим і глибоким розумом, сильним темпераментом і жадобою до життя,
Мольєр усе-таки карає свого героя за душевну спустошеність, за втрату самої потреби ідеалу, за
повну байдужість до людей. Цей тип аристократа, який нехтує будь-якою відповідальністю перед
суспільством і живе трутнем, був для Мольєра глибоко осоружним. Відлуння цього авторського
почуття чути і в доріканнях Сганареля: "Можливо, ви думаєте… що все вам дозволено і ніхто не сміє
вам правду сказати? То ж довідайтесь від мене, від свого слуги, що рано чи пізно негідне життя
приводить до негідної смерті".
І хоча в цій відсічі чується комічна інтонація, але напророчене в ній збувається. За цією
театральною метафорою криється очевидна думка про незворотність суворої кари будь-кому, хто
переступить закони людської моралі, людської совісті.
Наділивши Дон Жуана гострим і глибоким розумом, сильним темпераментом і жадобою до життя,
Мольєр усе-таки карає свого героя за душевну спустошеність, за втрату самої потреби ідеалу, за
повну байдужість до людей. Цей тип аристократа, який нехтує будь-якою відповідальністю перед
суспільством і живе трутнем, був для Мольєра глибоко осоружним. Відлуння цього авторського
почуття чути і в доріканнях Сганареля: "Можливо, ви думаєте… що все вам дозволено і ніхто не сміє
вам правду сказати? То ж довідайтесь від мене, від свого слуги, що рано чи пізно негідне життя
приводить до негідної смерті".
І хоча в цій відсічі чується комічна інтонація, але напророчене в ній збувається. За цією
театральною метафорою криється очевидна думка про незворотність суворої кари будь-кому, хто
переступить закони людської моралі, людської совісті.
Безумовно, романтичне начало в образі Дон Жуана спонукало талановитих поетів і композиторів
XVIIІ-ХІХ століть долучити цей образ до своєї епохи.
Ні, не могли б генії романтизувати образ негідника і злочинця. Вони, як і Мольєр, відрізняли вічно
закоханого романтика від нахабного аристократа, що сприяло вулканічному прориву донжуанівської
теми у простір міжродових літературно-мистецьких обробок, які творчо збагачували донжуаніану і
художньо урізноманітнювали її.
Геніальний Моцарт створив однойменну оперу, лібрето до якої на замовлення композитора
написав Лоренсо Да Понте.
У 1761 р. у Відні було поставлено балет Глюка "Дон Жуан".
Після Моцарта образ Дон Жуана захопив Ленау, Даргомижського – аж до Ріхарда Штрауса,
симфонічна поема якого "Дон Жуан" написана вже наприкінці ХІХ ст.
Під враженням опери Моцарта з’являється звабливий, чарівний герой поеми-обробки Байрона
"Дон Жуан", завжди закоханий у красу, завжди готовий відгукнутись на кохання жінки. Палкий
байронівський Дон Жуан більше щиросердий, ніж жорстокий, і, нема сумніву в тім, що багатством
свого серця поділився з Дон Жуаном англійський лорд.
У свою чергу, під враженням поеми Байрона французький художник Делакруа створив на цю ж
тему картину "Барка Дон Жуана".
Безпечним гультяєм, мужнім і нелицемірним, увійшов у світову літературу герой пушкінської
драми-обробки Дон Гуан. Марнотратник життя, відважний і сильний звабник і серцеїд, очевидно, теж
відзначений блиском авторського романтизму.
По-своєму зрозумів мольєрівський образ Дон Жуана Б. Брехт. У настановах щодо постановки
своєї драми-обробки "Дон Жуан" (за мольєрівським першоджерелом) німецький драматург писав:
"Ми не на боці Мольєра. Він голосує за Дон Жуана: епікуреєць за епікурейця. Суд небес Мольєр
висміює, в його зображенні він (суд – О.Н.) виглядає як сумнівний спосіб омертвляння радостей
життя. Проти Дон Жуана у Мольєра виступають лише рогоносці та їм подібні персонажі. Та ми проти
паразитарної насолоди життям. На жаль, ми можемо показати цього "художника життя" лише у
вигляді хижака" [4: 391-392].
Відомий російський дослідник творчості Б. Брехта І. Фрадкін з цього приводу писав: "В обробці
мольєрівського "Дон Жуана" сильно позначилась соціологічно спрощувальна тенденція. Прагнучи
розвінчати Дон Жуана як паразитичного аристократа, Б. Брехт знімає інтелектуальну складність і
суперечливість цього образу, його своєрідну привабливість, яка привернула до себе Мольєра,
перетворює його в боягуза і банального волоцюгу".
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Такий відхід реципієнта від філософської концепції оригінала без будь-якої переконливої
(художньої чи прагматичної) компенсації, звичайно, не можна вважати виправданим чи вдалим.
В епоху постмодернізму, коли переосмислюється й переоцінюється історія, коли сьогодення стає
призмою, крізь яку розглядається світ з його минулим, сучасним і майбутнім, "вічні" теми й образи
залишаються орієнтирами, категоріями оціночними і усталеними. Не дивно, що й драматургія
обробок безупинно розвивається, про що свідчить, зокрема, творчість російського драматурга
Е. Радзинського. Його драма-обробка "Кінець Дон Жуана" стала вищим досягненням сучасної
світової донжуаніани. Проте, в якому контексті сприймати інноваційний характер драми – як драму
обробку чи як інтертекстуальну драму, – покаже найближчий час, коли, сподіваємось, буде вирішено
нові теоретичні (і, зокрема, термінологічні) проблеми літературознавства.
А якщо настане умовний час "Закінчення Дон Жуана", як це, скажімо, сталося з легкої руки
Едварда Радзинського, то й тоді звучатиме реквієм великому коханню – щоб не забули, щоб не сміли
забувати: "Велике кохання"… це жити ним – удень, вночі, вдосвіта, задихаючись у подушку від сліз.
Це коли спалює… Це коли він споганив твій дім, убив твоє заміжжя, пограбував твою
постіль…"Велике кохання"… це коли тебе всі проклинають! Тисячу літ підряд називають повією!
Звинувачують у всьому – в тому, що через тебе згоріла Троя, в тому, що погано вчиться його дитина,
що загинув твій чоловік, що його дружина має поганий вигляд… "Велике кохання" – це снодійне,
снодійне… снодійне і сльози… і хвора голова" [5: 305].
Та що б не говорила про донжуанство вся літературна критика, як би не пропорціювала вся
соціологія відсотки і відтисячники добра і зла в душі і в тілі Дон Жуана, – але у всі прийдешні віки
нові Байрони і Глюки, Пушкіни і Моцарти по-своєму оцінять свого ровесника – героя майбутнього
часу. Які критерії оцінки будуть у них? Скоріше всього – ті ж самі, вічні, які були в XVII-XIX
століттях: людина чи нелюд Дон Жуан. Любить усіх, але "дивною любов’ю", чи нікого не любить, бо
хворіє хронічною відсутністю найсвітлішого почуття? Заслуговує він тільки страшного провалля чи й
одиноку троянду, покладену ніжною жіночою рукою на незабутньому місці зустрічі?
Образ Дон Жуана тому й залишиться "вічним", що він багатогранний і люди, на щастя, не
уніфіковані. У новому часі, в нових умовах усе виглядатиме по-іншому. Тому й з’явиться
необхідність знову поговорити про кохання. Відтак донжуаніанство поповниться новими шедеврами
літературної драматургії, новими музично-драматичними творами, обробками наскрізних сюжетів.
Новими балетами, домінантою яких залишиться любов.
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Новобранец Е. Б. Доминанта драматургической донжуанианы.
В статье рассмотрен один из вечных образов мировой драматургии, который по глубине авторских
художественных обобщений выходит за рамки одной темы, одной исторической эпохи и насыщен
неисчерпаемыми возможностями философского осмысления бытия. Аналитические мысли и выводы
об определяющих этических категориях Дон Жуанов различных авторов (Мольера, Б. Брехта,
Э. Радзинского) можно использовать на всех занятиях, на которых углубляются знания категории
морали, этики, культуры.
Novodranets O. B. Dramaturgic Dominant of "Don Juan" Concepcion.
The article deals with an "eternal character" in world dramatic art , who, due to the depth of authors’
generalizations, exceeds the bounds of one topic, one historic epoch and is situated with inexhaustible
possibilities of understanding a philosophic existence. Analytical conceptions and conclusions regarding
ethic categories determination of Don Juans by different authors (Moliere, B. Brecht, E. Radzinskiy) can be
applied at the lessons of Ethic and Culture, which extend knowledge in category of morality.
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ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОМУНІКАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ВВІЧЛИВОСТІ
Комунікативна стратегія ввічливості досліджується у статті як багатогранний соціокультурний
феномен, який визначає основні параметри мовного спілкування представників німецького
суспільства у ситуативно-зумовлених контекстах. Основний акцент зроблено на розгляді соціальностатусних і нормативних аспектів вибору мовних одиниць з точки зору оптимізації досягнення
комунікантами поставлених прагматичних цілей.
Сучасний етап розвитку науки про мову характеризується різноманітними дослідженнями
комунікативного аспекту мови та його реалізації у процесі мовного спілкування; визнається
важливість вивчення не просто функціонування мови, але й її активної соціальної ролі у людському
суспільстві. Мовні системи розглядаються у рамках комплексного підходу з точки зору
функціонально-динамічних аспектів лінгвістичних феноменів; враховуються психологічні
характеристики комунікантів, їх місце і роль у соціумі [1; 2; 3; 4].
У лінгвістичних дослідженнях останнього часу все частіше відзначається той факт, що однією із
основних передумов успішної комунікації є не стільки спільність мовного коду співрозмовників,
скільки спільність їх мовних свідомостей. Концептуально значущими у цьому плані представляються
прагмалінгвістичний підхід І. П. Сусова, Д. Франка [1; 2], психолінгвістичний аспект досліджень
А. А. Залевської,
А. А. Леонтьєва, В. І. Шаховського [3; 4; 5], соціолінгвістичні теорії
С. С. Тахтарової, М. Лангнера [6; 7], дослідження міжкультурної комунікації Т. Г. Грушевицької,
С. Г. Тер-Мінасової, Н. І. Формановської [8; 9; 10]. Проте зміст терміну "мовна свідомість" до цього
часу не є чітко визначеним, незважаючи на його активне використання. На думку А. А. Леонтьєва, в
основі світобачення й світосприйняття кожного етносоціума лежить своя система предметних
значень, соціальних стереотипів і когнітивних схем, які відображають той чи інший тип культури і
формують мовну свідомість представників даного лінгвокультурного суспільства [4: 20].
Отже, актуальність дослідження визначається необхідністю комплексного підходу до вивчення
комунікативно-прагматичних стратегій мовної комунікації з урахуванням соціолінгвістичних
особливостей співрозмовників, оскільки комунікація як вид людської діяльності включена у соціальні
стосунки. При виборі лінгвістичних засобів спілкування мовець виходить із вимог культурного
мовлення, тобто оформлення мовленнєвих актів відбувається у відповідності з етичними нормами.
Оскільки норми поведінки розглядаються серед загальнокультурних цінностей, то і комунікативні
цінності й норми функціонують як компоненти культури.
Мета дослідження – визначення поняття "комунікативна стратегія", аналіз комунікативнопрагматичних функцій, які виконує стратегія ввічливості, розгляд особливостей її лексикосинтаксичної репрезентації у мовленні, а саме – у ситуаціях діалогічного спілкування.
Актуальна в лінгвістиці антропоцентрична парадигма розглядає мовця й адресата як рівноправних
суб’єктів спільної мовної діяльності, які мають певні комунікативні наміри, прогнозують можливий
хід мовних стратегій у відповідності з певними настановами. Таким чином, проблеми окремих
учасників діалогу складають суб’єктивний бік мовної комунікації. Об’єктивні моменти комунікації
включають різноманітні конвенційні поняття, до яких відносяться: звичаї і традиції, закони, правила і
моральні принципи, які функціонують у соціумі та регулюють стосунки його представників.
У мовній поведінці представників певного лінгвокультурного суспільства відображаються також
особливості мислення і національного характеру. Т. Г. Грушевицька, В. Д. Попков, А. П. Садохін,
розглядаючи поняття "національний характер", зазначають, що існування національних особливостей
загальновизнано, й вони представляють властиве тільки одному народу поєднання "національних і
загальнонаціональних рис" [8: 291]. Поняття "національний характер" багато в чому стереотипне,
оскільки воно пов’язане з уявленнями про особливості мислення і поведінки народу, які
закріплюються у свідомості певного соціокультурного суспільства. У поняття "національний
характер" ми вкладаємо як стереотипні уявлення нації про саму себе, так і оцінку її особливостей з
боку інших культур.
Відома українська філологіня О. О. Селіванова говорить про етнічний характер і визначає його як
сукупність найбільш виразних особистісних ознак (фізичних і духовних), притаманних
представникам певного етносу [11: 272]. Це поняття є віртуальним й узагальненим, адже психіка
кожної людини є індивідуальною. Однак етнічний характер встановлюється за найбільш яскравими
психологічними якостями, властивими етносу, на відміну від інших. Дослідниця зауважує, що риси
етнічного характеру можуть модифікуватися, вони є динамічними, однак їхня динамічність
реалізується протягом тривалого часу, тому вони здаються чітко фіксованими, закріпленими у психіці
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етносу [11: 273]. Належність людини до певного етносу визначається, зокрема, культурними
параметрами ідентифікації, тобто етнічність безпосередньо пов’язана з культурно-мовною
компетенцією. Культурно-мовна компетенція передбачає здатність носіїв певної етнічної культури й
мови впізнавати в мовних одиницях і мовленнєвих продуктах культурно значимі установки й норми,
ціннісні орієнтири та культурні коди [11: 286].
Знання про норми комунікативної поведінки особливо важливі при мовній взаємодії
співрозмовників, які належать до різних мовних культур, тобто тут ми підходимо до проблем
міжкультурної комунікації. Заради ефективних результатів спілкування мовець доволі часто може
пристосовуватися до особливостей мови адресата, відмовляючись від власних комунікативних
звичок. Подібні "комунікативні жертви" представляють особливу цінність у міжкультурній
комунікації, інтерес до якої зростає у зв’язку з розширенням міжнаціональних контактів. Але, на
жаль, збільшується і кількість міжетнічних конфліктів. Багато проблем у сфері міжкультурної
комунікації виникає у зв’язку з різницею комунікативних норм різних мовних суспільств. Так,
нормативна поведінка всередині певного соціуму може сприйматися як ненормативна
представниками іншого соціуму. Бар’єри у спілкування можуть виникати не тільки внаслідок
помилок лінгвістичного характеру, але й як результат культурних невідповідностей. Без знання
культурно-мовних традицій нації, з представниками якої передбачається спілкування, комуніканти
ризикують зазнати невдачу, оскільки може утворитися ситуація конфлікту культур. Проблеми
міжетнічної взаємодії пов’язані з відмінностями мовного образу світу в різних лінгвокультурних
суспільствах. Отже, при тотожних комунікативних ситуаціях мовна взаємодія різномовних
співрозмовників організується й оформлюється різними мовними засобами та способами.
З. Д. Попова, І. А. Стернін відмічають необхідність диференціації мовної й комунікативної
свідомості [12: 48]. Перша забезпечує механізми мовної діяльності, а саме – породження, сприйняття
й зберігання мови у свідомості, друга представляє собою сукупність ментальних категорій, які
відображають прийняті в суспільстві норми і правила поведінки (вербальної і невербальної) та
регулюють весь комплекс мовної діяльності людини. Комунікативна свідомість об’єднує у собі як
універсальні гіперкатегорії – ввічливість, щирість тощо, – так і національно-марковані, релевантні для
одного етносоціума і лакунарні – в іншому. Разом з тим слід зазначити, що, не дивлячись на
універсальний характер, гіперкатегорії також характеризуються етнокультурної специфікою.
Особливий інтерес у процесі дослідження структури комунікативної свідомості певного
етносоціума представляє вивчення категорій, які забезпечують ефективність мовного контакту. Як
відомо, ефективність комунікації визначається не тільки і не стільки тим, чи реалізовані мовцем у
висловлюванні інформативні інтенції, а скоріше тим, чи вдалося йому під час спілкування створити й
зберегти загальну позитивність мовного контакту. Під комунікативною стратегією ми розуміємо
сукупність наперед запланованих мовцем теоретичних кроків, які направлені на досягнення
комунікативної мети. Рушійною силою комунікативної стратегії є комунікативна інтенція, тобто
уявлення про спосіб об’єднання цих теоретичних ходів в єдине ціле. Комунікативна тактика являє
собою сукупність практичних кроків у реальному процесі мовної взаємодії. До таких стратегій, які
сприяють запобіганню й пом’якшенню конфліктів, можна віднести комунікативну стратегію
ввічливості. Сутність її полягає, перш за все, в оптимізації мовного контакту з метою досягнення
кооперативного результату, ефективності інформаційного обміну та впливу.
Норми мовного спілкування особливо чітко простежуються у ситуаціях діалогічного спілкування.
Співрозмовник, налаштований на співробітництво, надає партнеру право відповісти на
висловлювання, підкреслює можливості виправити ситуацію, намагається пом’якшити свій
комунікативний намір, демонструє готовність до конструктивного обговорення проблеми [13: 983].
Комунікативна стратегія ввічливості має певну когнітивну структуру, яка включає наступні максими:
антиконфліктність, некатегоричність, такт, згода, благородство, схвалення, симпатія, емоційна
стриманість, які детермінують мовній вибір комунікантів. Усі вони націлені на створення
гармонічного фону спілкування, на встановлення сприятливих стосунків із співрозмовником.
Ввічливість, на думку Н. І. Формановської, – це відведення співрозмовнику тієї соціальної ролі, які
відповідає його соціальним ознакам або у деяких ситуаціях – навіть її завищення [10: 50]. Стратегія
ввічливості є одним із найбільш важливих стабілізуючих розмову принципів, які сприяють успішній
реалізації намірів комунікантів. Дотримання цього принципу в діалогічному спілкуванні є
демонстрацією поваги до думок та інтересів співрозмовника, а також до його особистості.
Виходячи з того, що інвентар конкретних комунікативних тактик, які реалізують стратегію
ввічливості, можна виявити, вивчаючи особливості комунікативної поведінки даного
лінгвокультурного суспільства, визначимо зміст максим ввічливості в німецькій лінгвокультурі на
матеріалі художнього дискурсу.
Стратегія ввічливості реалізується у відповідності з конвенційними правилами мовної комунікації
певної нації. Її дотриманню в німецькомовному спілкуванні надається велике значення. Західні мовні
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традиції зумовлюють обов’язкове дотримання принципів кооперації, ввічливості й толерантності.
Максима антиконфліктності репрезентується настановою на кооперативне, гармонійне спілкування.
Ми солідарні з С. С. Тахтаровою, яка відмічає природжену інстинктивну схильність людини до
доброзичливою комунікації. Етична домінанта міжособистісного спілкування все виразніше
проявляється в ідеї загальної узгодженості соціальної і, як наслідок, комунікативної поведінки, яка
передбачає особливу увагу мовця до адресата [6: 58]. У процесі комунікації можливим є домінування
того чи іншого виду орієнтації – на себе або на співрозмовника, що у свою чергу визначає різні
комунікативні стилі – егоцентричний, конфліктний або кооперативний, адресатно орієнтований. Для
комунікативної стратегії ввічливості визначальною є орієнтація на співрозмовника.
Настанова на кооперативне, гармонічне спілкування реалізується в реальному процесі мовної
взаємодії наступними комунікативними тактиками:
– Максима згоди. Ця тактика проявляється особливо виразно у репрезентативних (інформативних)
мовних актах. Таким чином мовець пом’якшує своє констатуюче висловлювання, залишаючи за
адресатом право на власну думку:
"Aber das ist doch toll, einen Plan haben und ihn dann realisieren. Und viel effektiver. Sie sparen Zeit
und sitzen nicht so lange im Zug, das ist doch verlorene Zeit, nicht?" [14: 23].
"Sie kommen aus Ihrem Geschäft? Nun ja, davon verstehe ich nichts, ich lebe so etwas abseits, etwas am
Rande, wissen Sie. Aber ich glaube: Sie haben auch Interesse für Bücher und dergleichen. Nun, ich habe da
heut morgen einen Satz bei Novalis gefunden, darf ich Ihnen den zeigen? Sie werden auch Freude daran
haben" [15: 23].
– Максима симпатії. Зацікавленість у партнері по комунікації може реалізовуватися за допомогою
різноманітних форм звертання, які настроюють співрозмовника на позитивну тональність
спілкування:
"Hey, Jörg, ich habe deine Nachricht gehört. Mensch, klar kenne ich dich noch.
Junge, du bist ja nie zu Hause. Aber gut, ich ja auch nicht.
Lieber Mann! Aber du bist ja nur einmal hier. Und privat also, Familienbesuch" [14: 26].
– Максима антиконфліктності, некатегоричності реалізується у комунікації настановою на
послаблення категоричності висловлювання. Ця тактика грає особливу роль в оцінних мовних актах.
Тенденція до зниження категоричності оцінних висловлень передбачає соціально прийнятну,
нормативно-адекватну мовну поведінку співрозмовників:
"Worauf es im Leben wirklich ankommt, sind nicht Äußerlichkeiten, sondern Ausstrahlung, Persönlichkeit
und Leistung. Besitzt man auch nur eines dieser Kriterien, so wird man im Alter genauso erfolgreich sein wie
in der Jugend, wird genauso geliebt und verehrt werden" [16: 39].
"Die Hälfte der Naturwissenschaftler in Cambridge kommt heutzutage aus Asien. Inder, Pakistanis,
Chinesen, Koreaner. Vielleicht hängt es mit der eigenen Unbehaustheit zusammen. Man hat keine kulturellen
Wurzeln und keinen festren Platz in der Gesellschaft. Zahlen sind dagegen eine Weltsprache" [17: 144].
– Максима такту. Мовець, керуючись даною тактикою, послаблює різноманітні директивні
висловлювання – прохання, поради, запрошення:
"Na, und jetzt? Mensch, sag doch endlich was! Hättest du Zeit für mich?
Könnten wir vernünftig miteinander reden?" [14: 68].
Для досягнення продуктивного діалогу мовцю необхідно дотримуватися також тактики емоційної
стриманості. Це пояснюється тим, що емоції виступають мотивуючим елементом більшості
принципів кооперативної, гармонійної комунікації. Як зазначає В. І. Шаховський, якщо у
співрозмовників є відсутнім спільний центр емоційної координації спілкування, то спостерігається
емоційний дисонанс і, як наслідок, комунікативна невдача [5: 10].
Вміння "прочитати" емоційний стан партнера по комунікації і відповідно до цього вибрати
стратегії й тактики реалізації своїх інтенцій є важливою складовою емотивної компетенції. Зазначена
компетенція відображає здатність мовця контролювати свої емоції, обираючи той спосіб їхньої
вербалізації, який буде адекватним ситуації спілкування та очікуванням співрозмовника:
"Es ist wirklich keine gute Idee, irgendwie gefühllos, nicht wahr?" [17: 68].
"Es ist gut, dass du die Wahrheit suchst. Und es ist gut, dass du sie im einfachen Leben suchst" [18: 166].
"Ich würde sagen, dass du in diesem Fall im Unrecht bist" [18: 168].
Отже, вибір тієї чи іншої одиниці із загального лексико-граматичного інвентарю тактик
ввічливості зумовлений наступними факторами: 1) співвідношенням соціальних статусів партнерів по
комунікації; 2) їх ролями та настановами в безпосередній діалогічній події. Аналіз фактичного
матеріалу показав, що комуніканти, які займають високе соціальне положення, при спілкуванні з
нижчестоящими співрозмовниками надають перевагу формулам, що підтримують комунікативну
дистанцію та відображають ціннісні настанови їх соціального середовища. З іншого боку,
підкреслено ввічливе звертання до партнера по комунікації незалежно від його статусу є одним із
основних показників комунікативної поведінки німецького лінгвокультурного суспільства.
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Комунікативна стратегія ввічливості в німецькій лінгвокультурі має яскраво виражену
прагматико-етикетну функцію, яка полягає у тому, що лексико-прагматичні складові тактик
ввічливості обслуговують конкретні етикетні події: привітання прощання, прохання, запрошення
тощо. Подальше вивчення національно-специфічних особливостей реалізації стратегії ввічливості
дозволить не лише встановити різницю у формах комунікативного стилю представників конкретного
етносоціуму, але й виявити те, що стоїть за цими особливостями в картині світу носія даної
лінгвокультури.
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Соколовская С. Ф. Прагматический потенциал коммуникативной стратегии вежливости.
Коммуникативная стратегия вежливости исследуется в статье как многогранный
социокультурный феномен, который определяет основные параметры языкового общения
представителей немецкого общества в ситуативно-обусловленных контекстах. Главный акцент
сделан на рассмотрение социально-статусных и нормативных аспектов выбора языковых единиц с
точки зрения оптимизации достижения коммуникантами поставленных прагматических целей.
Sokolovska S. F. The Pragmatic Potential of Communicative Strategy of Politeness.
The communicative strategy of politeness is researched in the article as a multidimensional social and
cultural phenomenon, which defines the main parameters of linguistic communication of representatives of
German society in the situational contexts. The focus is set on the social and normative aspects of the choice
of the linguistic units from the point of view of the optimum delivery of the set pragmatic targets by speakers.
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І. В. Беседовська,

викладач
(Коростишівський педагогічний коледж імені І. Я. Франка)
СЕМАНТИЧНА ПРИРОДА СЕНСОРНИХ ПРИКМЕТНИКІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ
ТЕМПЕРАТУРИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ
(НА МАТЕРІАЛІ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ ЛЕСІ УКРАЇНКИ)
У статті досліджено семантичну природу сенсорних прикметників на позначення температури як
бази для похідних слів та значень, що визначають специфіку системної організації аналізованої
групи слів. Доведено автономність структури та здатність залучати до свого складу елементи, які
належать до інших лексико-семантичних сфер.
Системний підхід до вивчення мовних явищ, що характеризує сучасне мовознавство, сприяє
підвищенню інтересу до мовних об'єктів, які справляють враження природних. Такі класи і типи
мовознавчих об'єктів піддаються лінгвістичному описові.
У сучасній науці помітне місце займає проблема організації та представлення знань. Оскільки всі
людські знання знаходять відбиття у засобах природних мов, дослідження організації знань
передбачає вивчення механізмів мови і мовних структур, за допомогою яких ця організація
здійснюється. У зв'язку з цим певний інтерес викликають проблеми визначення семантичних полів.
Адже вони, з одного боку, – мікрообрази світу, з другого, – природно існуючі системні єдності
всередині мовної системи, якою є лексика.
Як показали дослідження колективу нейрофізіологів під керівництвом Н. П. Бехтеревої,
семантичні поля не є вигаданою категорією, об'єктом, штучно створеним лінгвістами. У людській
пам'яті лексика "закарбована" асоціативно, за принципом спільності семантики [1: 30]. При цьому
одне слово внаслідок своєї багатозначності може входити до складу кількох семантичних полів.
Слід визнати, що при необхідності точного визначення лексико-семантичного поля певний
суб'єктивізм у виділенні таких полів неминучий, зокрема внаслідок неоднозначності слів, що входять
до його складу. Стаття має на меті дослідити семантичну природу сенсорних прикметників на
позначення температури як бази для похідних слів та значень.
Семантичне поле має своє ядро і периферію. Ядро семантичного поля характеризується більшою
густиною семантичних відношень за допомогою сем лексичних значень слів, а периферія – меншою
кількістю цих відношень. На периферії семантичного поля виявляються накладання семантичних
відношень інших семантичних полів. Слова на периферії семантичного поля мають лексичні
значення, семи яких тільки часткою належать до нього, інші ж семи – до сусідніх семантичних полів.
У ядрі семантичного поля дуже виразно виявляються ланцюгові зв'язки між семами, тобто
виступають багаточленні семантичні опозиції. У семантичному полі, що має кілька мікрополів, одна з
його сфер є центром. На периферії цього семантичного поля виступає менший семантичний зв'язок з
центром, ніж в окремих його мікрополях. Кожне мікрополе в семантичному полі є, по суті,
багаточленною семантичною опозицією. Периферія семантичного поля має семантичні опозиції, що
їх окремі семи ідентичності належать до інших семантичних полів.
Знання про навколишню дійсність, які отримує людина у процесі життєдіяльності, існують у її
свідомості як "відображення реальної картини через призму понять, що сформувалися на основі
уявлень людини, які отримані за допомогою органів чуття і пройшли через свідомість" [2: 91].
Прикметники на позначення температури мають досить складну семантичну структуру, в якій
поєднуються різні за ступенем узагальнення ознак лексико-семантичні варіанти, пов'язані між собою
відношеннями семантичної похідності. Багатозначна лексема не має певного невизначеного значення,
але її лексико-семантичним варіантам властивий спільний семантичний компонент, спільне
семантичне ядро.
Аналізуючи лексико-семантичне поле прикметників на позначення температури, які представлені
у творах Лесі Українки, можна виділити два мікрополя:
1) прикметники, що позначають низьку температуру, об’єднувальна сема – "низька температура":
прохолодний (помірно холодний; про повітря, воду, вітер) [3: 8: 341], холодний (який має низьку
температуру, слабо нагрітий) [3: 9: 116], морозний (дуже холодний) [3: 4: 805], льодяний (дуже
холодний) [3: 4: 584], зимний (який має низьку або відносно низьку температуру) [3: 3: 567],
студений (дуже холодний) [3: 9: 799], наприклад: В холодну ніч самотній мандрівець в глухім бору
знайшов старе костри ще; при місяці білів холодний попілець, вчорніло вколо нього пожарище...; І
сльози жінці перебили мову; До каменя холодного припала І гірко, розпачливо заридала; ... і руки
простягали, і до неба зверталися засклеплені їх очі, аж тут повіяв зимний вітерець; Хай пролетить
ся пісня одиноко, як вихор через море льодове;
2) прикметники, що позначають високу температуру, об’єднувальна сема – "висока температура":
теплий (який має досить високу температуру, середній між гарячим та холодним) [3: 10: 77], гарячий
© Беседовська І. В., 2009
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(який має високу температуру, сильно нагрітий) [3: 2: 37], жаркий (який дає багато тепла) [3: 2: 510],
пекучий (який надмірно палить, дуже гарячий, жаркий) [3: 6: 113], палючий (дуже висока температура)
[3: 4: 31], наприклад: Вічно красує там рожа чудесна, Там теплий вітрець; Там, за містом, понад
шляхом битим, По гарячім кам’янистім полі Йде дівча татарськеє вродливе, Молоденьке, ще гуля по
ролі; Вечірній вітер турбував стареньку нашу грушу, і щось таємне і жарке нам заглядало в душу;
Рудий Хамсін в Єгипті розгулявся, жагою палений, мчить у повітрі, черкаючи пісок сухими крильми,
і дише густим полум’ям пекучим; Білу чуприну розтріпавши, сиві брови насупивши, з чорних очей
розсипаючи то блискавиці палючії, то градовиння холоднеє.
Лексико-семантичні варіанти цих прикметників у межах кожного мікрополя перебувають між
собою у відношеннях градації. Градаційними є відношення граматично еквівалентних лексикосемантичних варіантів, що містять у своїй смисловій структурі інтегральний семантичний компонент,
але виражають різний ступінь вияву однієї семантичної ознаки, яка входить у спільний семантичний
компонент.
Чітко простежуються в поетичних творах Лесі Українки позаконтекстові варіанти лексем
холодний (який має низьку або відносно низьку температуру) [3: 9: 116] і льодовий (дуже холодний,
холодний, як лід) [3: 4: 584], які містять спільний семантичний компонент "наявність холоду",
наприклад: Осінь холодна, осінь вільготна Панує у нас; Хай пролетить ся пісня одиноко, як вихор
через море льодове. Водночас, прикметник льодяний має і відмінні семантичні компоненти –
порівняння з льодом і більший ступінь вияву ознаки холоду. Контекстові варіанти лексем холодний
(який справляє неприємне гнітюче враження своєю похмурістю, суворістю) [3: 9: 116] і льодовий
(сповнений холодної байдужості) [3: 4: 584] при спільному семантичному компонентові "негативне
ставлення" містять і суттєві відмінні компоненти – різний ступінь вираження негативного
відношення: холодний погляд – льодяний погляд. Хто йде, хто йде – на темницю гляне. Холодний
погляд!.. Ох, як серце в’яне!. Тіло поета в далекій чужині, – Там, у тій самій холодній країні, Серце на
смерть отруїли його!
Смислові градаційні відношення багатозначних якісних прикметників на позначення температури
А. В. Висоцький презентує так [4: 49]:
морозний
1 підгрупа: прохолодний < холодний < зимний < студений
льодовий
2 підгрупа: теплий < гарячий < жаркий < пекучий < палючий
Аналіз смислових відношень показав, що ці прикметники вступають у синонімічні відношення з
прикметниками інших лексико-семантичних полів. Це чітко простежується в поезіях Лесі Українки.
Так, контекстовий варіант лексеми пекучий (який завдає глибоких моральних страждань, мучить,
непокоїть) [3: 4: 113] синонімічний контекстовому варіантові лексеми гіркий (сповнений горя, біди;
тяжкий) [3: 2: 74] та гострий (який діє рішуче, різко і грубо) [3: 2: 145]. Вони актуалізуються в
типовому контексті, що характеризує емоційно-психічний стан людини: пекучі сльози, гіркі сльози,
гостра епіграма. Наприклад: Не дивуйте, що думи глибокі Будять речі та сльози пекучі, – Так
напровесні дзвінкі потоки Прудко, гучно збігають зі кручі; Я на вбогім, сумнім перелозі Буду сіять
барвисті квітки, Буду сіять квітки на морозі, Буду лить на них сльози гіркі; А тепер, коли для мене
Жартом злим кінчилась драма І от-от зірватись має Гостра, злобна епіграма.
Помічено непоодинокі випадки, коли лексико-семантичне поле прикметників на означення
температури виключно на асоціативній основі (між значеннями існують стійкі асоціації – пряме і
переносне значення не мають спільних сем) обслуговує іменники на означення почуттів (гаряча мова,
пекучі сльози, холодний погляд). Це стосується і контекстового варіанту лексеми гарячий
(надзвичайно напружений) [3: 2: 37]: Як ті блідії рани, бліде обличчя в страдника, що впав, виразно
червоніють краплі крові на тім чолі, – не так рясніє піт в робітника під час гарячий праці; Може б, та
щира, гарячая мова Зломила зиму!
Лексико-семантичні варіанти прикметника холодний (який ставиться до кого-, чого-небудь цілком
байдуже, не виявляє пристрасті, захоплення; байдужий, безпристрасний) [3: 9: 116] може
реалізуватися в поєднанні з абстрактними іменниками, які дають інтенсивну характеристику. У
такому контексті він синонімічний з прикметником байдужий (який не піддається жодному впливові)
[3: 1: 90]. Наприклад: Що, коли місяць крізь грати освічує стіни порожні Світлом холодним і
жаским?; Перед сльозами і благанням ревним Холодна втримливість, як віск, розтала, – Самсон зняв
річ до неї голосом непевним І таємничо мова залунала; Колись так, може, й наша рідна мова
зостанеться на загадку вікам німим, холодним, дивним трупом слова; Фантазіє! Ти – сило чарівна,
Що збудувала світ в порожньому просторі, Вложила почуття в байдужий промінь зорі, Збудила
мертвих з вічного їх сна.
Часто два синонімічних варіанти вживаються поруч. У цьому випадку один з варіантів
прикметника цього мікрополя є загальнішим за змістом, передає відчуття, викликає у свідомості
людини асоціації з температурними явищами та їх вплив на неї. О, не забуду я тих днів на чужині,
Чужої й рідної для мене хати, Де часто так приходилось мені Пекучу, гірку правду вислухати.
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Проаналізовані антонімічні лексико-семантичні варіанти виражають одне спільне родове поняття
температури, характеризують певне географічне положення і кліматичні умови, які йому властиві,
здатність одягу і взуття захищати тіло від холоду, зігрівати його; характеризують ставлення людини
до суспільства, людей або оцінюють його здатність переживати радощі й горе. Кожна антонімічна
пара містить у своїй смисловій структурі спільний семантичний компонент, на основі якого
відбувається порівняння і дається оцінка. З іншого боку, ці антонімічні варіанти виражають
протилежні видові поняття, тому у своїй смисловій структурі вони мають також і протилежні
семантичні диференційні компоненти, що співвідносяться зі спільним семантичним компонентом. Ці
диференційні компоненти означають межу вияву існування спільної семантичної ознаки, за якою
відбувається протиставлення і яка міститься в інтегральному семантичному компоненті значення.
Тому відмінність між антонімами міститься в поняттєвому ядрі лексичного значення і має
семантичний характер. Для встановлення антонімічності прикметників важливу роль відіграє
контекст, оскільки їх протиставлення здійснювалося в тотожно-типізованих контекстах. У їх межах
антоніми можуть розрізнятися сполучуваністю.
Антоніми, як і синоніми, тісно пов'язані з багатозначністю слова. Оскільки слово може мати кілька
значень, то, по-перше, теоретично кожне із значень слова певної семантичної групи може мати
антонім; по-друге, практично не до кожного із значень полісемантичного слова існує антонім.
На зв'язок антонімії з полісемією вказується в більшості сучасних праць з лексикології. Так,
Ю. С. Степанов зазначає, що антонімія "завжди спирається тільки на одне сигніфікативне значення.
Якщо у слова кілька таких значень, то воно може входити в кілька антонімічних рядів, але всі вони
будуть прості і завжди двочленні" [5: 29]. На зв'язок антонімії з багатозначністю вказується і в інших
працях, виданих останнім часом: "В українській мові є чимало слів, що в прямому значенні не мають
жодних антонімічних відповідників, але в переносному вони вступають в антонімічні відношення з
іншими словами" [6: 95].
При порівнянні семантичної структури антонімічних слів можна визначити кілька типів
співвідношень між багатозначними словами. Насамперед слід виділити слова-антоніми, у яких
спостерігається найбільш повний, майже абсолютний паралелізм семантичної структури: розвиток
похідних значень таких слів відбувається за однаковими ознаками, внаслідок чого виникають
паралельні семантичні структури. У таких словах кожному значенню одного з антонімів відповідає
значення другого. Продемонструємо, як це реалізується в поетичних творах Лесі Українки. Гарячий //
холодний. Який має високу температуру, сильно нагрітий, жаркий, душний. – Який має низьку
температуру, слабо нагрітий, морозний, крижаний [7: 48]. Ой високо сонце в яснім небі стало. Гаряче
проміння тай порозсипало; Осінь холодна, осінь вільготна Панує у нас. Теплий // холодний. Вічно
красує там рожа чудесна, Там теплий вітрець. І кущик любистку Холоднії роси поллють, — Не
плач, моя роже, Весна переможе! Жаркий // холодний. Вечірній вітер турбував стареньку нашу
грушу, і щось таємне і жарке нам заглядало в душу. І кучерів моїх ще з того часу Холоднеє залізо не
стинало, І завжди я носив святую ту покрасу, І святобливість то мою з’являло.
Отже,
лексико-семантичні
варіанти
аналізованих
прикметників
характеризуються
різноманітністю, складністю антонімічних опозицій у межах лексико-семантичного поля: холодний –
гарячий день, літо, вітер, вода, повітря і холодний – теплий місяць, день, повітря, погода, літо, і
теплий – прохолодний вечір, день, повітря або холодний – теплий і холодний – жаркий клімат
країни...
Свідченням системності антонімії в загальній системі лексики, зазначає Л. А. Новиков, може бути
співвідношення антонімів із синонімами. Це співвідношення проявляється перш за все в багатстві
синонімії та антонімії. Сам факт багатства членів синонімічного гнізда зумовлює і багатство
антонімії. Причому мікросистема, яку утворюють антонімічні компоненти, може взаємно
пов’язуватися з мікросистемою синонімічного гнізда [8: 27]. Така системність співвідношення
антонімів і синонімів чітко проглядається у творах Лесі Українки.
Гарячий (про сонце, вогонь – який дає багато тепла), палкий, гострий, пекучий, розпечений [9: 1:
332]: Ой високо сонце в яснім небі стало. Гаряче проміння тай порозсипало; Палкого сонця промені
ворожі На кладовище сиплються, мов стріли, На те каміння, що вкрива могили, Де правовірні
сплять, піддані божі; Не дивуйте, що думи глибокі Будять речі та сльози пекучі, – Так напровесні
дзвінкі потоки Прудко, гучно збігають зі кручі; Розпеченим весняним гострим сонцем пашить
Єрусалим.
Гарячий (який має високу температуру; сильно нагрітий), жаркий, вогненний, огнистий [9: 1: 332]:
Вода гаряча!; Вечірній вітер турбував стареньку нашу грушу, і щось таємне і жарке нам заглядало в
душу; Кинувсь огир, наче віща птиця, де гора – орлом перелітає, кида в кручу погляд соколиний, по
долинах ластівкою в’ється, понад містом проліта совою, темну ніч пройма вогненним зором; Сліди
полишили огнисті навік.
Холодний (який відчуває холод), льодяний, зимний [9: 2: 582]: І кучерів моїх ще з того часу
Холоднеє залізо не стинало, І завжди я носив святую ту покрасу, І святобливість то мою з’являло;
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Хай пролетить ся пісня одиноко, як вихор через море льодове; ... і руки простягали, і до неба
зветалися засклеплені їх очі, аж тут повіяв зимний вітерець.
Антонімія як семасіологічне явище мовної системи, сутність якого полягає у співвідносній
протилежності, носить абсолютний характер. Це пояснюється, на думку А. Висоцького, тим, що
антонімічне протиставлення здійснюється не між лексемами у всьому їхньому семантичному об'ємі, а
між варіантами, і кожен конкретний вияв реалізації антонімічності як властивості лексикосемантичних варіантів має відносний характер [4: 50].
Значення температури може набувати інше значення, яке відображається у фразеологічних
одиницях новим значенням. Гарячі сльози (сльози, викликані сильними почуттями) [10: 451]: І від
сліз тих гарячих розтане Та кора льодовая, міцна, Може, квіти зійдуть – і настане Ще й для мене
весела весна. Гарячими сльозами мити лице (плакати) [10: 389]: Он зоря покотилась – то гірка
Покотилась сльозина небесна. Холод і голод (важкі життєві умови з великими матеріальними
нестатками) [10: 751]: Досить з нього, що не був він Ні голодний, ні холодний.
Лексико-семантичне поле прикметників на позначення температури, як і будь-яке інше поле
сенсорних прикметників, – це система, що характеризується певною структурою. Ядром її є наявність
у смисловому змісті лексико-семантичних варіантів аналізованих прикметників спільних,
інтегральних семантичних компонентів. Основні смислові опозиції в межах поля будуються за
принципом наявності градаційного семантичного компонента і можливості взаємозаміни. Ці
мікрополя становлять фрагмент лексико-семантичної системи мови, лексичну мікроструктуру, яка
тісно пов'язана та активно взаємодіє з іншими лексико-семантичними полями якісних прикметників
смаку, кольору.
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Матеріал надійшов до редакції 07.04. 2009 р.
Беседовская И. В. Семантическая природа сенсорных прилагательных для обозначения
температуры в современном украинском литературном языке
(на материале поэтических произведений Леси Украинки).
Исследовано семантическую природу сенсорных прилагательных для обозначения температуры как
базы для производных слов и значений, которые определяют специфику системной организации
анализированной группы слов. Доказано автономность структуры и способность приобщать в свой
состав элементы, которые принадлежат другим лексико-семантичным сферам.
Besedovska I. V. Semantic Nature of Sensor Adjectives for Temperature Designation in the Modern
Ukrainian Literary Language (on the material of L. Ukrainka’s poetic works).
Semantic nature of sensor adjectives for temperature designation as the basis for derivative words and
meanings, which define the system organization specificity of the analyzed word group has been researched.
The structure autonomy and the possibility of involving the elements, which belong to other lexical-semantic
spheres, to its composition have been proved.
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ФРАЗЕОЛОГІЗМ-НАТЯК У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ:
КОГНІТИВНИЙ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ
У статті аналізуються когнітивні та прагматичні засади натякання, створеного за допомогою
фразеологічних трансформацій. На матеріалі англомовного дискурсу доводиться, що натяк є не
тільки комунікативною, а й когнітивною тактикою, яка сприяє інформаційній ємності й смисловому
поглибленню художнього дискурсу.
Сучасні дослідження натяку пройшли низку етапів, від розглядання натяку як алюзії [1], як
мовленнєвого акту [2] та дискурсивної стратегії [3], до спроб вивчення цього явища в термінах
когнітивно-комунікативної парадигми [4; 5]. Актуальність дослідження специфічних рис
дискурсивної реалізації натяку полягає в переорієнтації лінгвістичного пошуку в бік вивчення
вербалізації імпліцитних смислів у дискурсі шляхом використання трансформованих фразеологічних
одиниць (ФО). Метою статті є висвітлення дискурсивних потенцій трансформованих ФО щодо
вираження натяку. Матеріалом слугують фрагменти художніх дискурсів з творів англомовних
авторів ХХ – початку ХХІ століть.
Натяк, як правило, розуміємо як ''слово або вислів, що не повністю щось розкриває, а лише
створює умови для здогадування; те, що нагадує собою про когось або щось'' [6: 223], як ''щось
сказане у дуже непрямий спосіб, але так, щоб можна було зрозуміти, що мається на увазі" [7: 1022].
Мовознавчі дослідження натяку не можна назвати численними, зокрема, ґрунтовне вивчення цієї
комунікативної тактики не матеріалі англомовного дискурсу не проводилося. У лінгвістичних
роботах наголошується неконвенціональність натяку та його відносна поширеність у порівнянні з
іншими типами непрямої комунікації, проте саме явище натяку аналізується дещо по-різному. У
деяких роботах натяк розглядається як засіб непрямої передачі інформації та водночас як прийом
імпліцитного мовленнєвого впливу. В них натяк трактується як категорія, як елемент метамови, тому
він тісно пов’язаний зі значенням відповідних лексем ''натяк'' та ''натякати'' [5; 8; 9].
І. Б. Шатуновський пропонує більш широке розуміння натяку, яке базується на прагматичних і
когнітивних засадах – співвідношенні між прямим і непрямим смислом [5].
Натяк розглянуто на матеріалі французької мови в дисертаційному дослідженні
Р. В. Хвощевського, який кваліфікує його як мовленнєву стратегію [3]. У дослідженні
підкреслюється, що дана стратегія полягає в небуквальному вираженні комунікативно ризикових
іллокутивних функцій висловлювання [3: 60-61]. Основними ознаками стратегії автор називає
відхилення від конвенціонального вживання мовленнєвих одиниць, що завжди передбачає
маніпулювання ресурсами системи, тому стратегія натяку розглядається як маніпулятивна стратегія.
Важливе місце у всіх дослідженнях натяку посідає питання категоризації натяку як
комунікативного явища. Натяк іноді розглядається як щось відмінне від непрямих МА (далі НМА).
Основним чинником виступає експліцитність НМА та імпліцитність способу вираження смислу в
натяках [8: 1-2]. Іншим критерієм відмінності називають також специфічні відношення між
"буквальною" та "небуквальною'' іллокуціями [5: 4]. Дискурсивною відмінністю натяків є збереження
обох смислів та реалізація обох іллокуцій, і тільки мовець знає напевно, що метою натяку є саме
непряма іллокуція. На думку Р. В. Хвощевського, кожний випадок натяку в дискурсі може
розглядатися як тип мовленнєвого акту за умови, що йдеться про класифікацію за когнітивним
механізмом творення [3: 62].
В останніх дослідженнях мовленнєвий акт натякання аналізований у межах когнітивнокомунікативної парадигми як імплікований мовленнєвий акт, що реалізований в особистісноорієнтованому дискурсі [4: 20-21]. У зв’язку з тим, що сучасна лінгвістика все частіше розглядає
дискурс як єдність процесу та результату [10: 915], для висвітлення когнітивно-комунікативних
чинників у ситуації натякання доцільно звернутися до визначення дискурсу як "інтегрального
феномена, мислительно-комунікативної діяльності'', що протікає в широкому соціокультурному
контексті; вона є сукупністю процеса та результата й характеризована континуальністю та
діалогічністю [11: 28].
У даній статті натяки розглядаються в залежності від того, які саме інформаційні зміни спостерігаються в них при трансформації ФО. Аналіз базується на вивченні порушень максим комунікації за
П. Грайсом [12: 222]. Порушення комунікативних постулатів спричинені в НМА-натяках з ФО
потребою мовця висловити додаткові смисли за допомогою структурно-семантичних змін у ФО.
Слід зазначити доцільність використання методики П. Грайса в аспекті заявленої когнітивнокомунікативної парадигми дослідження: імпліцитний характер аналізованих ним мовленнєвих актів
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робить необхідним для адресата виділити імплікатури, тобто встановити не стільки, що мовець
сказав, а що мовець мав на увазі, але ця процедура є саме когнітивною операцією, хоча ментальні
процеси описувалися, проте не акцентувалися в даних роботах [13: 4].
Порушення комунікативних постулатів відзначив сам П. Грайс, розглядаючи їх як частотний
спосіб створення комунікативних імплікатур [12: 233]. Н. Д. Арутюнова наголошувала на
природності порушення максим комунікації в художньому тексті, зокрема на тому, що недотримання
''максими якості'' витікає з самої природи художнього тексту [14: 366], адже художній вимисел, який
становить концептуальну основу будь-якого художнього твору і передбачає значущість підтексту,
вступає в протиріччя з категорією Якості в розумінні Грайса: ''Не стверджуй того, для чого не маєш
достатніх підстав''. Серед видів порушення даного постулату П. Грайс виділяє літоту та гіперболу [12:
227]. Аналіз НМА-натяків, реалізованих шляхом трансформації ФО, показує, що модифікації ФО
призводять до порушення параметру Якість, на основі тактики перебільшення або применшення, яка
призводить до стилістичного прийому гіперболи або літоти. Розглянемо приклад гіперболи:
(1) "Why, sales will go right through the roof '' (McAllister: 68).
Тут використано базову ФО to go through the roof – ''рости або збільшуватися дуже швидко'' [15:
324], в якій вклинювання компонента right створює натяк шляхом гіперболізації якості вираженої дії.
Цей натяк досягнуто шляхом непрямої іллокуції, метою якої є прикрасити ймовірне майбутнє, дати
надію. Фраза адресована молодій письменниці, яка переживає період нудьги, вона не вірить в успіх
книги, яку закінчує. Її друг, старий сусід, хоче запевнити її в протилежному: вихід нової книги
приверне увагу читачів до попередніх творів дівчини.
(2) Tim came up to Mor, took him by the wrist, and turning him about began to lead him quickly back
the way he had come.
''Tim,'' said Mor. ''Whatever is it? We can’t talk now. Look, I must get home. I’m in an awful fix''
(Murdoch: 98).
У даному випадку спостерігаємо вклинювання компоненту awful у базовій ФО in a fix – ''у важкій
ситуації" [16: 283], що надає висловлюванню значного емоційного забарвлення. Висловлювання з ФО
створює натяк на ситуацію, описану в попередньому контексті: машина Мора зламалася під час
невдалої автопрогулянки з Рейн Картер, коли він сам продемонстрував перед нею слабкість свого
характеру і нерішучість у вирішенні практичних проблем, що засмутило його самого і Рейн. На
правильність такого трактування натяку вказує подальший контекст: ''There’s been a horrible muddle
today, all my fault'' (Murdoch: 99).
Розглянемо тактику применшення, актуалізованої шляхом літотної трансформації ФО, що є
засобом створення натяку:
(3) ''Why, we haven’t seen each other since our college days – ten years, is it? A bit of water has flowed
under my bridge since then, I can tell you, and yours too, I’ll bet'' (Alder: 392).
Засобом реалізації натяку в даному висловленні є заміна компонента у базовій ФО much water has
flowed under my bridge since – ''багато води спливло з того часу як'' [16: 800] зі значенням зменшення:
much → a bit. Натяк-літота є в даному випадку непрямою характеристикою мовця, чиї риси
описуються в подальшому контексті: чоловік намагався легко ставитися до всього і всіх, з ким
зводило його життя, не надаючи нікому і нічому особливої уваги. Непряму іллокуцію можна
зобразити таким чином: (а) Десять років – це малий проміжок часу (b) Малий проміжок часу не має
значення.
Наведені приклади показують, що непрямі іллокуції в даних НМА з ФО можуть бути адекватно
сприйняті та інтерпретовані адресатом за умови залучення достатньо широкої інформації мегаконтексту. Вони актуалізують інформаційний сигнал, який знаходить підтвердження в подальшому
дискурсі, тобто натяки, виражені за допомогою модифікації у ФО, виступають мовленнєвою
тактикою.
Збільшення інформації спостерігається у випадках, коли непряма іллокуція натяку реалізується
мовленнєвою одиницею, яка зазнала структурного скорочення. Це випадки відсікання частини ФО
або стягнення ФО. Прагматична суть такого натяку полягає в акцентуації дискурсно важливих
компонентів ФО, що виступає методом сигналізації про підвищену дискурсну релевантність таких
компонентів. У таких висловленнях відзначається зміна "фокусування уваги'' [17: 43] згідно з
вимогами дискурсу.
При відсіканні частини ФО у висловленні актуалізується найбільш пропозиціонально важлива її
частина, наприклад:
(4) ''You look bad," said the Irishman. He was a small, round, alcoholically cheerful man who, like
Charlie, had two voices. For the enemy – that is, all the English whom he did not regard as a friend, which
meant people who were not regulars – he put on an exaggerated brogue which was bound, if he persisted, to
lead to the political arguments he delighted in. For friends like Charlie he didn’t trouble himself. He now
said: "All work and no play".
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"That’s right," said Charlie. "I went to the doctor. He gave me a tonic and said I am fundamentally sound
in wind and limb […]" (Lessing: 21).
Тут вжито базову ФО all work and no play makes Jack a dull boy – "від самої роботи без розваг
занудьгує навіть Джек" [16: 837], яка зазнає відсікання кінцівки. У такий спосіб здійснюється
концентрація фокусу на найважливішій частині ФО: ірландець наголошує, що виснажений вигляд
Чарлі спричинений його занадто ретельним навчанням в університеті. Чарлі, хлопець з небагатої
робочої сім’ї, вчиться в Оксфорді, де основна маса студентів має набагато кращу попередню освіту і
фінансові можливості. Тому твердження шинкаря-ірландця логічно сприймати в прямому сенсі, що
ніби підтверджується близьким контекстом. Проте причина виснаженого вигляду хлопця не в
перевтомі, а в нервовому напруженні: Чарлі страждає від двоїстості своїх почуттів. В університеті він
почувається білою вороною через своє соціальне походження. Приїхавши додому на канікули, він
розуміє, що духовно відірвався від своєї родини, яку продовжує любити. У бідному батьківському
домі його дратують побутові дріб’язкові проблеми, він не може знайти спокою і фактично близький
до нервового зриву.
Фокусування уваги на несправжній причині проблем Чарлі є інформативним сигналом, на якому
побудований ефект хибної імплікації, її розкриття в подальшому контексті робить інформацію твору
більш виразною для адресата. Проте можливість адекватної інтерпретації цього натяку вимагає
залучення всього дискурсу. Непряму іллокуцію тут можна зобразити так: а) Чарлі дуже багато
працював; б) Це було причиною його поганого фізичного і душевного стану; в) Справжня причина
полягала в іншому.
Розглянемо приклад концентрації фокусу, мовленнєвим засобом якого виступає стягнення ФО:
(5) Rebus hadn’t seen much at Craigmillar to justify Bairn’s hardman rep; he was a regular soldier, a
form-filler and by-the-book investigator (Rankin. Black: 22).
У даному висловленні вжито базову ФО by the book – "за правилами, згідно зі звичайним зразком"
[18: 258], яка в результаті стягнення функціонує як композитний прикметник. Цей неологізм виражає
контекстуально значущу характеристику Беїрна – його манеру дотримуватися правил. З
мегаконтексту твору видно, що за цією характеристикою він був антиподом Рібаса, найсильнішою
професійною рисою якого була готовність до нестандартних рішень, які не могли бути
передбаченими правилами. Цей професійний контраст спричинив конфлікт між персонажами, який
розглядається протягом цілого тексту. Непряму іллокуцію цього НМА можна сформулювати таким
чином: а) Беїрн дотримувався всіх правил; б) Ця риса впливала на його роботу; в) Вона була
неприємна для його колеги. Отже, можна стверджувати, що аналізований натяк-сигнал, створений
шляхом стягнення ФО, знаходить численні підтвердження в дискурсі.
Інтерпретація непрямих іллокуцій у розглянутих вище НМА-натяках (приклади 1-5) обов’язково
передбачає залучення дискурсної інформації, тобто показані натяки знаходять підтвердження у
дискурсі.
(6) "Tom, don’t talk such total garbage!" said Octavia, and then, after a pause, "I suppose you met the
local MP down there?"
"Gabriel Bingham? Yes. He came to one of Carlton’s meetings. Bit of a Bollinger Socialist."
"You mean he went to public school? Dear oh dear, Tom, are we going to see that particular chip fall off
your shoulder? Terrible sign of insecurity, you know."
He flushed, but didn’t respond. "So what are you doing today?" he asked, making a clear effort to keep
the conversation on a positive level (Vincenzi: 181).
У даному випадку базова ФО a chip on one’s shoulders – "зарозумілість, пихатість" [19: 148] зазнає
контекстуального обігравання, і на поверхньому рівні може сприйматися лише як експресивний
варіант базової ФО. Проте висловлення з аналізованою ФО презентує тут більш глибоку імплікацію:
успішний бізнесмен Том ніколи не навчався у престижній приватній школі й з інстинктивною
неприязню ставився до випускників таких шкіл, які на його думку отримували в житті багато чого без
зусиль, використовуючи особисті зв’язки, встановленні під час навчання в public school. Пихатість
Тома була засобом підкреслити свою соціальну значущість перед такими людьми, що не відповідало
дійсному становищу. Непряму іллокуцію можна зобразити таким чином: всі знали про неприязнь
Тома до випускників приватних шкіл; він намагався показувати свій вищий статус порівняно з їхнім;
його спроби демонстрували його справжній статус; його статус був не дуже високим; Том намагався
приховувати свій справжній статус. Хоча імплікація в аналізованій ФО знаходить інформаційні
зв’язки в межах двох реплік діалогу, зазначимо, що наведена структура непрямої іллокуції нараховує
п’ять кроків. Тому інтерпретація такого натяку передбачає більш зусилля з боку читача, ніж у
попередніх прикладах.
З приводу інтерпретації інформаційної сторони художнього тексту згадаємо висловлення
Н. Д. Арутюнової, в якому підкреслюється зв’язок процесу інтерпретації з прочитуванням, під яким
розуміється герменевтична активність адресата, спрямована на максимальне розуміння суб’єктом
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об’єкта пізнання [14: 365]. У випадках нетипового використання мовної одиниці мовець ніби
запрошує адресата виконати певні когнітивні зусилля для розпізнавання тих нових смислів, які
набуває дана одиниця в результаті її використання в новому контексті. Адресат, сприймаючи та
розуміючи текст, "мислить власним розумом" [19: 95], тому мовець може лише сподіватися на
адекватне розуміння свого натяку. Доцільно згадати зауваження П. Стросона, який писав, що сутність
натяку полягає в тому, що адресат повинен лише підозрювати (і не більше) наявність наміру,
наприклад, наміру викласти або розкрити певну точку зору. "Намір, що його має людина, яка
говорить натяками, за своєю суттю не призначений на відкрите розпізнавання (nonavowable)" [20:
144].
Особливості актуалізації непрямих іллокуцій, показані на прикладах (5-6), дають зрозуміти, що
основною метою натяку в них як тактики є реалізація імплікацій, інтерпретація яких можлива в межах
макроконтексту і не передбачає залучення цілого дискурсу. Згідно класифікації Д. Шпербера та
Д. Уілсон, такі фразеологічні натяки належать до числа контекстуальних ефектів [21: 212]. Як
вказувалося вище, реалізація таких натяків пов’язана з порушенням максим Кількості: у НМАнатяках спостерігається очевидне збільшення інформації завдяки непрямим іллокуціям.
Стосовно максими Відношення, тактика натяку – використання трансформованих ФО – повинна
розглядатися по-іншому. П. Грайс вказує, що з максимою Відношення пов’язаний єдиний постулат –
релевантності [12: 223]. Проблема релевантності здобула детального розвитку в роботі Д. Шпербера і
Д. Уілсон [21]. Дослідники визначають релевантність як відношення між припущенням і контекстом:
"Певне припущення є релевантним у певному контексті тоді і тільки тоді, коли воно набуває в даному
контексті якогось контекстуального ефекту" [22: 122]. Вище, в процесі аналізу непрямих іллокуцій у
натяках, мовленнєвим засобом яких є семантичні модифікації у ФО, було показано, що саме ці
іллокуції становлять суть комунікативних ефектів у кожній ФО-натяку. Іншими словами,
використовуючи ФО-трансформи, мовець досягає розглянутих вище комунікативних ефектів, і це
робить висловлення з ними релевантними, адже "наявність будь-якого контекстуального ефекту в
конкретному контексті є необхідною умовою релевантності" [21: 215]. Тобто порушення максими
Якості, Кількості та Способу у натяках з трансформованими ФО, як показано вище, призводять до
комунікативних ефектів і в такий спосіб забезпечують відповідність виділених ФО-натяків максимі
релевантності. Вивчення смислових можливостей ФО-трансформів для актуалізації натяків
підтверджують правильність тези Д. Шпербера та Д. Уілсон про те, що мовець підсвідомо
(автоматично) прагне досягнення максимальної релевантності своїх висловлень, і це спрямовує його
когнітивну діяльність таким чином, що він прагне і повинен обирати найдоцільніший контекст, той,
який дозволяє найкраще збалансувати зусилля мовця і очікувані ефекти [21: 228], а це досягається
інтендованим вибором мовних засобів та інтендованою організацією висловлень, які актуалізують
МА. З цієї точки зору трансформації ФО виступають як мовленнєвий засіб, який дозволяє побудувати
найдоцільніший контекст у проаналізованих НМА-натяках і таким чином досягти максимальної
релевантності.
Отже, запропонований вище аналіз дискурсних особливостей використання ФО зі структурносемантичними трансформаціями для вираження натяку в англомовних текстах доводить, що
висловлення з цими мовними одиницями можна розглядати як випадки реалізації когнітивнокомунікативної стратегії створення натяку в англомовному дискурсі.
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Кузнецова А. В. Фразеологизм-намёк в художественном дискурсе: когнитивный
и прагматический аспекты.
В статье рассматриваются когнитивные и прагматические основы намекания, актуализованного
при помощи фразеологических трансформаций. На материале англоязычного дискурса
доказывается, что намёк представляет собой не только коммуникативную, но и когнитивную
тактику, которая способствует информационной ёмкости и
смысловому обогащению художественного дискурса.
Kuznyetsova G. V. Phraseologism-Hint in Belles-Lettres Discourse: Cognitive and Pragmatic Aspects.
The article deals with cognitive and pragmatic basis of hint making, which is realized by means of
phraseological transforms. It is shown on the English language material that hint is not only communicative,
but also a cognitive tactics, that contributes to informational capacity and semantic deepening of belleslettres discourse.
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ПРОБЛЕМАТИКА ТА ПОЕТИКА РОМАНУ ДЖОЙС КЕРОЛ ОУТС "ВБИВЦІ" (1975)
Стаття присвячена дослідженню проблематики та поетики роману американської письменниці.
Наголошується, що антропологічна проблематика, увага до внутрішньої трагедії особистості, до
розгадування таємниці власного "я", до пошуків смислу буття та призначення людини у світі є
провідною в творчості Дж.К. Оутс і характеризує її на всіх етапах розвитку.
У творчості сучасної американської письменниці Джойс Керол Оутс своєрідно відбилося
становлення світових культурних процесів і філософських пошуків другої половини ХХ століття та
початку ХХІ століття. Специфіка творчого пошуку цієї письменниці полягає, на нашу думку, у
своєрідності проблематики і створеної системи образів, використанні нових художніх засобів
відображення дійсності поряд з традиційними.
Зміст прози Оутс щільно пов’язаний з актуальними процесами та проблемами навколишнього
світу. Вивченню творчості Джойс Керол Оутс присвятили свої праці такі відомі критики та
літературознавці, як У. Аллен, К. Бастіан, Е. Бендер, Г. Блум, Л. Вагнер, М. Грант, Д. Джермейн,
Г. Джонсон, Ф. Каннінгем, А. Кейзін, Дж. Крейтон, Ф. Лерканже, Лі Мілаццо, Норман Торборг,
В. Салліван, І. Шоуолтер та інші. В Україні, а також у країнах пострадянського простору, незважаючи
на постійно зростаючий інтерес читачів до Джойс Керол Оутс, на жаль, доводиться констатувати
недостатнє дослідження її творчості (розвідки Т. Денисової, Н. Висоцької, М. Анастасьєва, Г. Анікіна,
О. Звєрєва, М. Коренєвої, М. Мендельсона, О. Мулярчика, М. Нартиєва, М. Пальцева).
Ми можемо стверджувати, що в російській та українській науковій думці не існує єдиного підходу
до вивчення Дж. К. Оутс – цієї визначної постаті ХХ ст., тим більше, що залишається багато
нерозкритих матеріалів і тем її доробку, адже не проводився аналіз багатьох романів раннього та
сучасного періодів її творчості. Повний, всебічний аналіз художньої спадщини Дж. К. Оутс і досі
відсутній. Ці фактори зумовлюють актуальність нашого дослідження. Вражаюча працелюбність
авторки та різножанровість її творів певною мірою заважають цілісному, ґрунтовному осмисленню її
доробку. Поза увагою критиків залишилась такі романи, як: "І, здригаючись, падаю…", "Шикарні
люди", "Вбивці", "Син ранку", "Белльфлер", "Марія: життєпис", "Білявка". На нашу думку, ці романи
є ключовими в розумінні проблематики та художньої специфіки прози Дж. К. Оутс. У кожному з них
проявляються нові риси художнього таланту письменниці, кожен з них є певною віхою у появі нових
способів відтворення нею дійсності, що має вплив на подальший розвиток її творчості.
Мета цієї наукової розвідки – дослідити проблематику та поетику роману Джойс Керол Оутс
"Вбивці" (1975), визначити художні особливості твору романістки, виявити найважливіші риси
індивідуальної художньої системи Оутс. Аналіз цього твору допоможе дослідити світ Джойс Керол
Оутс як своєрідну художню реальність – по-своєму унікальну, багатогранну, самобутню.
Джойс Керол Оутс багато в чому наслідує традиції Ф. М. Достоєвського. Між романом Оутс
"Вбивці" та романом Достоєвського "Брати Карамазови" можна провести певні паралелі з огляду на
особливості висвітлення проблеми життя та смерті, зображення руйнування родини, осуд злочинності
в суспільстві. В романі розповідається про долю кількох братів – синів мерзенної людини. Основна
проблематика роману – руйнація, духовна і одночасно фізична загибель родини багатих американців.
Головні герої роману брати Петрі – Х’ю, Ендрю, Стівен – ненавидять один одного, ненавидять
також і свого батька – головного суддю. Такий сімейний розпад зумовлений власницькими
інтересами батька родини. В романі Оутс показано, щό саме відбувається з типовою американською,
поважною пуританською сім’єю в Америці 60–70-х років ХХ століття.
Про характер родини, до якої належать брати Петрі, багато говорять обставини народження
Стівена наприкінці pоману. Знущаючись над молодшим братом, Ендрю повідомляє йому, що поява на
світ Стівена була "частиною політичної домовленості". Але батько й мати не любили не лише
молодшого сина. Інші діти також не викликали у них добрих почуттів.
Оутс писала: "Структура коментує зміст" [1: 23]. Структурна аналогія з твором російського
класика стала однією з форм вираження гуманістичного ідеалу в романі Оутс, яка засудила страхіття,
що панує в споживацькому суспільстві. В книзі "На межі неможливого. Трагічні форми в літературі",
в якій є розділ про творчість Ф. М. Достоєвського та його роман "Брати Карамазови", Оутс пише, що
цей роман, на її думку, представляє "сам процес роботи творчої уяви… Але він має чіткий план, його
ціле будується за принципом контрапункту. Ідея роману рухається до чіткої заяви: страждання
перетворюються на радість" [1: 88]. "Особливо цінним у Достоєвського як письменника є, ймовірно,
не тільки його розуміння людської природи чи розумна інтерпретація ідей, а радше його гнучка
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демонстрація мистецтва романіста – чудове вміння створити неочікуване... та уява, настільки багата,
що характери та ідеї розвиваються ніби за власною волею" [1: 113].
Художній світ роману "Брати Карамазови" став для Оутс своєрідним естетичним ідеалом, вона
втілює його у власному романі. В зображенні родинних стосунків Оутс наближається до системи
оцінок, пов’язаних з уявленнями Достоєвського про сім’ю: ідеалом є "родина як практичне начало
любові" [2: 249], а тому руйнування, за Достоєвським, – це "розпуста відчуження" [2: 15]. Але якщо
Достоєвський вірить в те, що через страждання людина досягає морального відродження, то Оутс не
погоджується з цією ідеєю: "Страждання не спонукає нас об’єднатися в людське братерство" [1: 156].
Атмосфері страждання, страху, смерті Оутс протиставляє ідеал вічного життя: "Життя не подолати.
Не знищити... Життя продовжуватиметься" [3: 10]. Ця думка міститься в монолозі Х’ю Петрі, але
вона, безумовно, належить самому авторові.
Ідеал Оутс відображається в її мрії про відповідальність людини перед іншими людьми, мрії про
героїзм. Героїчний ідеал виражений в епізодичному, але дуже важливому в ідейному плані образі
шахтаря Радека, батька героїні романа Івонн, та в образі чорношкірого юнака, котрий з’являється
лише в одній сцені. Ці два образи в романі являють собою своєрідні "моменти відліку" в оцінці
дійсності США, в характеристиці родини Петрі, що розпадається. Американська дійсність
представлена в романі як загальна трагікомедія (мова йде про "безглузді театральні трюки
суспільства, що вмирає" [3: 25] ) або як загальна змова проти людськості, або як світ страху, або як
жорстока мораль та реакційні ідеї.
Поряд з традицією Достоєвського в романі Оутс можна вирізнити окремі відголоски творчих
манер інших письменників. У стилістиці романа відчувається вплив Марселя Пруста, Генрі Джеймса,
Вільяма Фолкнера.
У романі "Вбивці" Оутс відмовляється від розповіді від третьої особи, вона будується у формі
монологів персонажів, які перебивають один одного. Роман складається з трьох частин, які
називаються іменами головних героїв: І – "Х’ю"; ІІ – "Івонн"; ІІІ – "Стівен". У центрі книги образ
Ендрю Петрі, про якого ще на початку розповіді повідомляється, що його вбили невідомі злочинці.
Але автор так і не дає можливості читачеві з впевненістю визначити винуватця вбивства Ендрю, а
потім його вдови; про те, що вона стала жертвою вбивць, повідомляється в кінці другої частини.
Перша частина являє собою потік свідомості Х’ю Петрі, людини неврівноваженої, з хворобливою
психікою. В коротких, рублених, але при цьому емоційних фразах, які подаються від першої особи,
висловлюються гострі та різкі думки та спостереження. Х’ю називає старі багаті американські
родини, подібні до родини Петрі, представниками "суспільства, що вимирає".
У другій та третій частині роману "Вбивці" відчувається близькість до основних стилістичних
прийомів Генрі Джеймса: відтворюється "точка зору" одного з персонажів, але розповідь ведеться від
третьої особи. Принцип асоціативного зв’язку між епізодами та спогадами про минуле подібні до
прози "потоку свідомості" Джеймса Джойса й Марселя Пруста. Але в цьому присутня свідома
стилізація. Письменниця намагалася показати хворобливу, розірвану, деградуючу психіку своїх
персонажів шляхом звернення до тих форм розповіді, які найкраще виражають потворну суть
зображуваного. Підкреслено іронічне використання відомих стилістичних форм для передачі
індивідуалістичної психології людини є способом оцінки дійсності з позицій гуманістичного ідеалу.
У романі відсутня хронологічно послідовна розповідь. Події, особи, діалоги, окремі деталі
відтворюються за асоціацією у "внутрішніх" та "зовнішніх" монологах головних персонажів. До цих
монологів долучаються голоси інших дійових осіб, серед них і голос Ендрю. Троє головних
персонажів по-різному сприймають одних і тих самих людей, ті самі факти і події. І співвіднесеність
трьох суб’єктивних сприймань одного й того самого дає можливість читачеві визначити, де істина.
Цей прийом перегукується з відомим композиційним прийомом у романах В. Фолкнера.
Характер Х’ю Петрі в загальному не відповідає якомусь певному герою Ф. Достоєвського, але в
романі "Вбивці" він є частиною "структури", яка навмисне орієнтована письменницею на роман
"Брати Карамазови"; відповідно образ Х’ю мимоволі асоціюється з образом Дмитра Карамазова, хоча
як людські індивідуальності вони не співставні. Можна лише зазначити, що Х’ю, як і Дмитро
Kарамазов, живе емоціями, але в темпераменті Х’ю не видно тієї сили пристрастей, яка властива
герою Достоєвського. Близькість до характерів Ф. Достоєвського відчувається лише в тому, що Х’ю
також живе в постійному сум’ятті та нервовій напрузі і, подібно до окремих блазнів з творів
Достоєвського, дозволяє собі дивні вибрики щодо своїх знайомих, відверто намагаючись викликати
скандал та незадоволення.
Х’ю Петрі відходить від родини, пориває з заповітами роду, відомого в Америці з ХVII століття, і
стає художником-карикатуристом. Йому подобаються розмови про його незалежність, але його
свобода примарна, тому що він продовжує жити на гроші, які належать родині. Найкращі малюнки
Х’ю були його "тріумфом, його перемогою над злом, над цілковитою безглуздою бездушністю" [3:
97]. Він створив цикл карикатур, у яких викривав політичний фанатизм, але він це зробив з позиції
аполітизму, потішаючись "епохою знищення та гниття" [3: 98].
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Про Ендрю Петрі розповідається лише у зв’язку з потоком думок трьох персонажів – Х’ю, Івонн і
Стівена. Найчастіше їхні думки зосереджені саме навколо діяльності Ендрю Петрі як "ідеолога" та
його насильницької смерті. У характері Ендрю ніби поєднуються окремі риси персонажів
Достоєвського: "гріх інтелектуальної гордині" [1: 97] Івана Карамазова зi "злочинністю розумного
лакея" [1: 97] Смердякова. Ендрю теоретизує, поринає у софістичні роздуми, але його ідеї –
профашистські. Він намагався бути безжалісним та нещадним у житті. Воював у Кореї, був
нагороджений американським орденом, потім став сенатором, згодом видавав журнал, у якому вів
пропаганду ультраправих ідей. Х’ю називає Ендрю "фашистом ввічливого зразка, типово
американським фашистом" [3: 4]. На його думку, для Ендрю "прийшов час вбивати та бути вбитим"
[3: 16]. За іронічними словами того ж Х’ю, його "видатний брат був втіленням останньої надії
дегенеративної гілки нашої родини" [3: 59].
Про духовне та фізичне руйнування особистості розповідається у другій частині роману "Вбивці".
Оутс створює складний образ другої дружини Ендрю Петрі. Івонн – молода, дуже приваблива жінка з
гострим розумом. Але її життя складається нелегко. Почуття самотності гнітить Івонн. І коли вона
зустрічає Ендрю, їй здається, що її таємна мрія про друга, про "брата" нарешті здійснилася. Івонн
присвячена центральна та найбільша частина роману. Роль цього образу багатозначна. Тільки Івонн
певною мірою могла ще бути поєднуючим началом між членами родини, що розпадалася. Її
ставлення до братів важливе для розуміння їхніх характерів. Але образ виконує також інші функції. У
ньому типізована доля, здавалося б, спочатку непоганої людини, яка непомітно для самої себе
втягується в страшну рутину, в незвичні нелюдські стосунки, в коло ідей, антигуманний характер
яких не усвідомлюється нею до кінця. З часом вона стає жертвою злобливої моралі, пауверських ідей
і жорстоких терористичних дій, притаманних сучасному суспільству. Оутс зображає Івонн двоїсто:
читач не може не відчути холоду автора, коли відтворюються успадковані вдовою погляди чоловіка,
але одночасно неодноразово звучить мотив співчуття цій жінці.
Досить виразно розкривається образ Івонн у фіналі роману. Героїню запрошують взяти участь у
дискусії, яку проводить організація під назвою "Інститут імені Брейлі Т. Єгера, присвячений аналізу
гуманістичних цінностей у сучасному світі". У назві "інституту" міститься глузування. Адже він був
заснований багатим фабрикантом, який продавав продуктів з метою увічнити своє ім’я. Ще більше
відчувається глузування в описі власне "інституту". Стіни "інституту" прикрашені портретами
десятків відомих американців і європейців. Їх перелік займає в романі кілька сторінок. Івонн терпляче
вислуховує виступи "професорів" на різноманітні теми. Вона "втомилася – безмежно втомилася, і
бажає лише одного: щоб семінар закінчився" [3: 402]. У свідомості Івонн виринають сповнені відчаю
думки: "Я шукала друга. Тільки друга… кого-небудь, з ким я могла б поговорити, кого-небудь, з ким
я могла б бути близькою, кого-небудь, кому я могла б довіряти… Але зараз мені байдуже… Мені усе
байдуже" [3: 412]. Івонн відчуває, що їй байдуже навіть те, "чи жив її чоловік на світі чи помер.., їй
вже все байдуже, хто були вбивці" [3: 414]. Івонн повертається додому, а потім без видимої причин
їде до порожнього будинку за містом, який належав її покійному чоловікові. По суті ця жінка вже
мертва душею. А потім біля будинку Петрі її покликали незнайомі люди, і один з них вистрілив
прямо в неї. Хтось промовляє: "Справу зроблено".
Загибель Івонн стає ще одним підтвердженням тих слів, які висловив у романі Джозеф Рашке:
"Дивна, насильницька, випадкова смерть – типове американське явище" [3: 560]. Загинули Ендрю та
Івонн. Але доля інших двох братів виявилась не менш гіркою.
Стівен, молодший брат, являє собою інший бік творчої особистості, і, на нашу думку, є
прообразом іншого персонажа – Натана Вікері з наступного роману Оутс "Син ранку" (1978). Ще у
віці дванадцяти років Стівен відчув, що на нього найшло Боже благословення. Він мав змогу
залишати своє тіло, але навіть коли він "…перебував у власному тілі, він відчував, що існує в
середині свого "господаря", Стівена Петрі" [3: 511]. Усвідомлення того, що він – частина Бога в
людській формі, стає духовною гординею, яку необхідно приборкувати.
Це новий тип персонажу для Оутс: пророк, який відчуває, що Бог залишив його, натомість в душі
утворюється цілковитий духовний вакуум. Стівен Петрі розірвав стосунки з родиною, з братами.
Подібно до Х’ю, він сприймає своїх родичів з ледь прихованою ненавистю. Відчуження від близьких
спричинило його навернення до католицтва. Для протестантів Петрі це стало викликом. Він навіть
збирався стати священиком, але не здійснив свого наміру. Стівен Петрі, подібно до Альоші
Карамазова, намагається "замолити гріхи" своїх близьких; певний час він навчався в єзуїтській
семінарії. Але його "милосердний бог" неспроможний зупинити зростання терору. Стівен "відчуває"
близькість "бога" і водночас бачить, що його "бог" дозволяє вбивства. Стівен думає про те, що "бог
прийняв тактику диявола. Бог, єдиний у своїй сутності, з’являвся в багатьох непримиренних особах"
[3: 521]. "Чим менш ви людяні, тяжіючи до бога чи втікаючи від нього, тим більшою небезпекою для
людей ви стаєте" [3: 484]. Ставлення Стівена до релігії та зневіри, до бога, до диявола письменниця
трактує в тому ж дусі, у якому вона тлумачить тему релігії в романі Достоєвського "Брати
Карамазови". У книзі "На межі неможливого…" Оутс звертає увагу на слова Великого інквізитора,
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який звинувачував Христа в тому, що той сам не любить людину і не розуміє її, і далі письменниця
робить такі висновки: "Тяжким ударом по ідеалістичних віруваннях старця Зосіми є судження про
совість, висловлені чортом. Те, що Достоєвський тут говорить, повністю суперечить тому, що він
говорив раніше" [1: 110]. "Трагічне бачення життя, безумовно, протистоїть християнському бачення"
[1: 107].
Читач не може не ставити запитання: хто зрештою є винуватцем у смерті Ендрю, а потім – Івонн?
У кого на руках їхня кров? Про яких вбивць говорить вже сама назва роману Оутс? Романістка не дає
чіткої відповіді на ці запитання. Вона лише дає підказки, позначає основні напрямки пошуків.
У другій частині твору згадується про те, що відразу після вбивства Ендрю якісь люди вирішили
звинуватити в усьому "комі", тобто комуністів. Потім поліція вирішила покласти відповідальність за
смерть Ендрю Петрі на якогось напівбожевільного сина фермера. Кілька разів невідомі люди робили
відкриті заяви про власну причетність і причетність створених ними міфічних організацій до вбивства
Ендрю. Висловлюється припущення, що Ендрю Петрі загинув від руки "його однодумців ... певної
таємної групи людей, які притримуються надзвичайно правих поглядів … вони мають багато грошей,
зв’язків у верхах і силу" [3: 312].
Далі Оутс не розвиває цю ідею. Але така думка глибоко проникає в душу уважного читача. Хоча в
образах Ендрю та його вдови не має нічого, що дозволило б провести прямі аналогії між ними, з
одного боку, та Джоном (а також Робертом) Кеннеді або з Мартіном Лютером Кінгом, з іншого, ми
вважаємо, що тема роману певною мірою була підказана Оутс цими політичними вбивствами.
Справжніх вбивців цих визначних політичних діячів США або людей, які мали можливість замовити
вбивство, не знайдено до сьогодні. Отже, Оутс вважає, що має право не відповідати у романі "Вбивці"
в прямій формі на запитання: хто все-таки застрелив Ендрю і його вдову.
На нашу думку, кожен з Петрі має власного вбивцю, але помер лише Ендрю. Кожен з персонажів
переживає своєрідну духовну смерть.
Отже, на основі дослідження проблематики та поетики роману "Вбивці" ми дійшли до таких
висновків: антропологічна проблематика, увага до внутрішньої трагедії особистості, до розгадування
таємниці власного "я", до пошуків смислу буття та призначення людини у світі є провідною у
творчості Дж. К. Оутс і характеризує її на всіх етапах розвитку. Це пояснює використання
романісткою ідей психоаналізу. Її творчості властива яскрава самобутність, поєднання різних
літературних і філософських традицій, у взаємодії яких викристалізовується особливий художній
світ. Ця цілісність зумовлена морально-етичною позицією письменниці, яка виявляється в
гуманістичному намаганні засудити зло та звеличити добро в людині, її прагненням до зображення
правди людського існування та розкриття глибин духовних конфліктів особистості.
Романна творчість Джойс Керол Оутс, зокрема проблематика та поетика її творів, потребують
подальшого дослідження та уваги літературознавців, адже у творах Дж. К. Оутс постали художні
тенденції, що характеризують процес розвитку літератури США зокрема та світової літератури в
цілому. Твори письменниці сприяють кращому розумінню сучасної дійсності, збагаченню нашого
сприйняття людини, яку роздирають протиріччя.
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Нагачевская Е. А. Проблематика и поэтика романа Джойс Керол Оутс "Убийцы" (1975).
Стаття посвящена исследованию проблематики и поэтики романа американской писательницы
Джойс Керол Оутс "Убийцы" (1975). Подчеркивается, что антропологическая проблематика,
пристальное внимание к внутренней трагедии личности, к раскрытию тайны собственного "я", к
поиску смысла бытия и назначения человека в мире является главной в творчестве Дж. К. Оутс и
характеризует его на всех этапах развития.
Nagachevska O. O. Problems of J. C .Oate’s Novel "The Assassins" (1975).
The author of the article investigates the ideological and artistic peculiarities of the novel "Assassins" (1975)
written by contemporary American writer Joyce Carol Oates. The author of the article enlarges upon Oates
engagement with the spiritual, sexual, and intellectual decline of modern American society. It is stated that
employing a dense, elliptical prose style, Oates depicts such cruel and macabre actions as rape, incest,
murder, mutilation, child abuse, and suicide to delineate the forces of evil with which individuals must
contend.
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ФІЛОСОФСЬКО-ІДЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТВОРЧОСТІ ДОРІС ЛЕССІНГ: ПОШУКИ ІДЕАЛУ
У статті розглядаються умови і шляхи розвитку літературних процесів англійської літератури
після другої світової війни. Аналізується філософсько-ідеологічна і художня концепція та
особливості творчості Доріс Лессінг у контексті гострої ідеологічної і соціально-політичної
боротьби у світі другої половини ХХ століття.
Друга світова війна докорінно змінила геополітичну ситуацію у світі.
Для післявоєнної Англії настав час значних соціальних і політичних зрушень, які знайшли
відображення в ідеологічному житті Великобританії. Нові історичні обставини, які склалися після
1945 року, визначили і характер англійської літератури післявоєнного періоду, і шляхи її розвитку.
Крах колоніальної системи Британської імперії знесилював країну. Разом з колоніями вона
втрачала свою могутність і все більше опинялася у ролі молодшого партнера США.
Зростання демократичного руху в країнах Західної Європи і національно-визвольного руху в
колоніальних країнах визначало політику країни у післявоєнний період.
"Холодна" війна, загроза атомної катастрофи об’єднали прогресивні сили країни на боротьбу з
новим лихом. Було створено англійський Комітет захисту миру, Комітет 100, Рух за ядерне
роззброєння та інші громадські об’єднання. Тисячі англійців влаштовували "походи миру" по всій
країні та вимагали звільнення країни від загрози, яка виникла від розташування численних
американських військових баз на англійській землі.
Зростали прогресивні тенденції серед письменників передових політичних і естетичних поглядів.
Зміцнювався та набирав сили реалістичний напрямок в англійській літературі.
Мей Доріс Лессінг (н. 1919 р.) увійшла в літературу саме в той складний час.
Літературна творчість та громадська діяльність письменниці тісно пов’язана з долями світу та
людей, які жили у часи ідеологічних та соціальних потрясінь ХХ ст. Д. Лессінг належить до тих
письменників, чия творчість найбільш виразно відображує складний та суперечливий характер
філософсько-іделогічних та естетичних пошуків митців за умов все більш очевидних кризових явищ
соціально-політичного життя світу другої половини ХХ ст.
Предметом статті є розгляд найбільш злободенних творів Д. Лессінг з метою виявлення специфіки
її творчої манери і окреслення особливостей світогляду та філософсько-естетичного аспекту її
художнього ладу. Актуальність дослідження пов’язана з тим фактом, що ім’я і творчість Д. Лессінг,
лауреата Нобелівської премії з літератури за 2007 р., є мало відомі українському читачеві.
Впродовж більше як півстоліття письменниця опублікувала понад тридцять романів, декілька
збірок, оповідань та робіт публіцистичного характеру. Погляди та творчість Д. Лессінг за такий
поважний період зазнали значних принципових змін.
Проблемною домінантою творів Д. Лессінг є неодмінно непохитна зосередженість на найбільш
болючих явищах соціально-історичного розвитку людства. Ця занепокоєність, тривога знайшла
втілення у широкому жанровому діапазоні творів письменниці: соціально-політичних реалістичних
романах, п’єсах, поезії, соціальній утопії, антиутопії, памфлетах, циклі інтерв’ю та публічних промов,
лекцій, статей, нарисів і автобіографії.
Щирість занепокоєння, бажання знайти вихід із загрозливих ситуацій та обставин, сподівання та
впевненість у можливості конструктивних рішень різних конфліктів та протиріч вирізняють підхід
Д. Лессінг до нагальних проблем і надають її творам реалістично-оптимістичного звучання.
Д. Лессінг стала відомою з появою її перших романів та оповідань про життя Південної Родезії –
британської колонії, де пройшло дитинство та молоді роки майбутньої письменниці: "Трава співає"
(1950), "Марта Квест" (1952) є реалістичні романи за художнім методом та світоглядом автора. Вони
не лише зображують життя англійських фермерів та їх стосунки з чорношкірими слугамиаборигенами на півдні Африки. Ці романи присвячені соціально-політичним та культурним
проблемам Африки, яка звільнювалася від колоніальної неволі після другої світової війни. Молода
письменниця, активістка у суспільно-громадському житті Родезії і Англії вперше сміливо і рішуче
розглядає питання про морально-соціальну відповідальність англійців за наслідки їх колонізаторської
"місії" у Південній Африці.
У численних оповіданнях (понад дев’ять збірок), написаних у різні роки, Д. Лессінг говорила про
те, що бачила своїми очима, що хвилювало конкретних мешканців Африки у нових умовах, які
змінювали їх життя і соціальну свідомість. Це книги, написані митцем-реалістом, гуманістом,
переконаним супротивником расизму і колоніального свавілля.
© Подкоритова О. П., 2009
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Цикл романів "Діти насильства" ("Пристойний шлюб" – 1954, "Брижі від шторму" – 1958,
"Полонені землею" – 1966, "Місто чотирьох брам" – 1969) викриває соціальне нещастя тодішнього
життя як знак біди всесвітнього рівня. Невичерпність соціальної проблеми цього всесвітнього зла
ХХ ст. викликає щиру занепокоєність і таких видатних англомовних письменників як
П. Абрахамса, Дж. Гордона, Дж. Фаулза, С. Хілл, що свідчить про те, що з часів Ч. Діккенса проблема
насильства над дітьми не знайшла вирішення за умов соціальних криз та інших негараздів
капіталістичного світу.
Роман "П’ята дитина", написаний майже двома десятиліттями пізніше циклу "Діти насильства",
продовжує тему і розкриває глибину трагізму неможливості вирішення проблеми нерозуміння,
розгубленості, відчуження, невизнаності дитини (маленької людини) навіть у теплому, забезпеченому
сімейному середовищі добропорядної Англії.
Молоде подружжя Девід і Харрієт Ловат мріють мати велику сім’ю, побудувати ідеал сімейного
затишку, створити взірець домашнього вогнища для численних родичів та друзів. Вони купляють
чотирьохповерховий особняк, один за одним народжуються четверо дітей. Їх мрія перетворюється у
дійсність, коли на Різдво та Пасху збираються усі родичі, щоб відігрітися душею та насолодитися
дійсно англійським домашнім затишком. Така омріяна ідилія закінчується з народженням п’ятої
дитини, дивного хлопчика Бена, ненормального з погляду оточуючих. Схожий на "злого, маленького
троля", котрому усі "осоружні", він росте неконтактним, агресивним, перебуваючи у темряві свого
внутрішнього світу. Незрозумілий для оточуючих, він завдає їм болю своєю непередбачуваністю,
своєю холодною усмішкою "тріумфатора". Це провокує в людях негативні, недружні почуття та
реакції, лякаючи усіх та порушуючи сімейну ідилію Ловатів. Притулок для дефективних дітей, куди
Бена віддають, сподіваючись на покращення його стану, виявляється справжньою душегубкою для
дітей з відхиленнями від норми. Цей дитячий заклад є утіленням сучасної жорстокості та тиранії. Він
викликає асоціації з роботними та сирітськими домами, притулками та школами-пансіонатами з
романів Ч. Діккенса і Ш. Бронте. Гаррієт забирає сина додому, що означає крах усіх сподівань,
сімейну катастрофу. Бен виростає тираном. Інші діти покидають дім, де оселився дух насильства та
страху, непередбачуваних вибухів незрозумілої природи людини.
Таким чином відбувається руйнування не лише міфу-легенди про добру стару Англію, а й крах
особистості. Ловати та їх оточення не витримують тестування на незбагненність та
непередбачуваність природи, яка підточує та руйнує найцінніше завоювання цивілізації – щоденний,
практичний гуманізм людського співжиття. Гуманізм і Бен виявляються несумісними. Гуманізм і
терпимість перетворюються у зовсім протилежне, що виштовхує несхожу людину з людського
спілкування. Бен перебуває поза соціумом, знаходячи порозуміння і підтримку серед безробітних,
бездомних, рокерів та інших декласованих людей. Його називають "дитиною-неандертальцем,
дитиною-гобліном, випадковим сплеском генотипу вимерлої раси справжніх володарів Землі".
Д. Лессінг залишає ці визначення на розсуд читачів, не спростовуючи і не розвиваючи їх.
Натуралістично змальована сімейна трагедія постає художнім дослідженням соціальних
передумов такої трагедії. Конфлікт зумовлюється соціальними факторами, які впливають на
поведінку персонажів та їх сприйняття того, що відбувається: "Їм тяжко було зберегти віру в самих
себе, коли дух часу, ненажерливих і себелюбних 60-х років готовий був щохвилини зганьбити їх,
приректи на самотність порушити в них найсвітліше". Соціальне протистояння у суспільстві
обернулося трагедією сімейного протистояння: "Справи Ловатів та їх оточення йшли кепсько – щодня
ставало все ясніше, що в Англії існує не один, а два народи, супротивники, наповнені взаємною
ненавистю. Вони не здібні чути один одного". Так, багатоплановість трагічної історії Ловатів
дозволяє сприймати її і як соціально-художнє дослідження життя Англії, і як філософську притчу [1].
Концепцію існування двох націй серед одного народу розвинули і такі видатні англійські
письменники ХХ ст. як Дж. Прістлі, У. Ф. Морган, У. Голдінг, С. Хілл.
У 60-70-ті роки протистояння двох ідеологій світу (країн капіталістичного світу і соціалістичного
табору) загострювалось. Міфи про радянський мілітаризм і можливість нападу на країни Західної
Європи не могли не дезорієнтувати, не лякати обивателя і певні кола інтелігенції Англії. Серед молоді
та англійської інтелігенції популярним був рух "Нові ліві", який виник ще у 50-ті роки. Гасла руху
були суперечливими. Вони засуджували і таврували расизм і вітали ідею і практику знищення
колоніалізму. Вони вимагали знищити гонку озброєнь, але проголошували країни соціалістичного
табору потенційним агресором. Це суперечило дійсності. З’явився новий тип антибуржуазної
літератури і критики у житті Англії.
Розгубленість та збентеженість, які захопили багатьох англійських діячів культури, набули
найбільш трагічного вираження в літературних виступах Д. Лессінг. У 1962 р. вийшла її книга
"Золотий щоденник", де вона різко критично висловлювала свої нові думки і міркування щодо
радянської літератури і критики, чиїм гарячим пропагандистом Д. Лессінг нещодавно була. (У кінці
50-х Д. Лессінг, як і багато інших англійських діячів культури, пережила ідеологічну кризу. У 1956 р.
вона вийшла з лав компартії Великобританії, активним членом якої була впродовж багатьох років.
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Д. Лессінг намагалася усвідомити природу і причини того, що відбувалося у світі. Вона зазнала
впливу різноманітних ідей, намагалася їх зрозуміти. Але не змогла подолати кризового стану,
залишившись борцем проти расизму, колоніалізму, фашизму.)
"Золотий щоденник" є насправді криком відчаю і заперечення. Одночасно він є і наполегливим
пошуком утвердження. Це роман про "заблокованого" письменника, який відчув неможливість
творити. Це критичне зображення суспільства, у якому існує письменник. Це пародіювання різних
творчих манер у формі "досвіду форми літературного аналізу". Це роман-підсумок, суперечливий як
саме життя. Д. Лессінг характеризує його так: "Мій роман – це спроба перебороти деякі форми
свідомості і заглянути за її межі. Створюючи його, я відчула, що перестала вірити багато чому, у що,
як здавалося мені, я вірю. Точніше: у моєму сумлінні живуть такі уявлення і переконання, котрі,
вочевидь, суперечать один одному. А чому б і ні? Зрештою, усі ми охоплені бурею!"
Роман є типовим зразком модерністської прози. Справжній лабіринт самоаналізу, нагромадження
міфів, снів, пародій, антипародій, сплетіння і переплетіння "чорного", "червоного", "жовтого" і
"синього" щоденників являють собою єдине ціле, при їх суцільній неоднаковості.
З патологічною відвертістю натуралістичного зображення Д. Лессінг змальовує свій внутрішній і
інтимний світ. Такий психоаналіз "вивертання навиворіт" відбувається за всіма правилами теорії
З. Фрейда.
Утративши переконання, на основі яких Д. Лессінг створювала свої реалістичні книги, вона
опинилась у полоні різних ідеологічних концепцій та уяв, відійшла від реалізму, але, чесно
продовжувала висвітлювати свою кризу і кризу суспільства, чиї закони вона завжди заперечувала.
Заперечення Д. Лессінг стосується не лише жорстокого світу насильства і наживи, але й
прогресивних сил. "Золотий щоденник" це роман творця, який знаходиться на перехресті
протилежних світів. Це сповідь інтелігента, який загубив свій ідейний орієнтир і не знайшов інших
позитивних принципів. Але продовжується наполегливий пошук утвердження. І цей пошук вирізняє
автора "Золотого щоденника" від письменників-модерністів з їх суб’єктивним ідеалізмом і
асоціальними ідеями.
Символічно звучить стародавня байка про "нових стоїків". Одна з героїнь роману розповідає про
маленьких людей, які безперервно тягнуть важкі валуни по стрімкому схилу гори. Каміння зривається
і котиться униз. Але наполегливі люди продовжують невдячний труд і знов тягнуть їх угору. Ця
відома байка залишає проблиск сподівання на можливе знаходження себе і нового шляху [2].
Саме про це свідчать книги Д. Лессінг, написані після "Золотого щоденника": "Полонені землею"
– 1965, збірка оповідань "Чоловік і дві жінки" – 1964, збірки "Африканські оповідання" – 1967,
1973 рр., в яких письменниця повертається до антиколоніальної проблематики.
Увага Д. Лессінг до долі світу і цивілізації, до соціально-історичних проблем стала ще більше
загостреною у 80-90-тих роках. Посилюється зацікавленість у жанрі науково-фантастичної
літератури, яку Д Лессінг називає "найбільш оригінальною, винахідливою і дотепною ділянкою
літератури сьогодення". Нова форма прози дозволяє мати "відчужений, відсторонений" погляд на
нагальні проблеми світу, щоб гостріше відтіняти їх, побачити їх під новим кутом зору. Так наукова
фантастика постає літературою ідей. Особливо привертає увагу та зваблює саме міфопоетичне
трактування проблем світу та викликів часу. У романах Д. Лессінг з’являються нові риси, характерні
для жанру та філософії соціокультурних утопій: циклічність подій, епох; історичний час подій
"ущільнюється", стає міфічним; збіг синхронічного і діахронічного аспектів історії людства (коли
минуле та сучасне відбуваються одночасно). Ці риси надають романам пророчого, провіденціального
звучання, що посилює есхатологічне трактування ходи історії і передає переконаність Д. Лессінг у
тому, що "золота доба" людства – позаду; майбутнє людства – апокаліпсичний кошмар.
У циклі "космічних" романів Д. Лессінг "Канопус у Аргосі" ("Шишкаста" – 1979, "Шлюби поміж
зон Три, Чотири і П’ять" – 1980, "Експерименти Сиріуса" – 1981, "Створення комітету представників
на Планеті 8" – 1982, "Документи щодо сентиментальних агентів в імперії Волієн" – 1983) існують дві
галактики – Канопус і Сіріус, – які змагаються між собою за сфери впливу в усьому всесвіті. Ще існує
імперія Путтіора, у складі якої є планета Шаммата, яка є породженням пеклу. Усі біди і лихо у
всесвіті йдуть саме від неї.
Канопус уособлює могутність і вищий розум, ідею вищої довершеності, верховного абсолюта.
Його мета – встановити гармонію і доцільність у всесвіті. Усе, що відбувається у всесвіті і на планеті
Шикаста залежить від доброї волі вищого розуму. У подіях, які розгортаються на Шикасті, легко
впізнаються трагічні події ХХ ст. на реальній планеті Земля. Далеке минуле Шикасти змальовано в
одноіменному романі як "золота доба", коли "між індивідом і оточенням існувала повна гармонія", де
"кожен співвідносив власну значущість з гармонією всього плану". Та поступово ідилія руйнується.
Настає "доба руїни", коли під гаслами "економічного розвитку, справедливості, рівності і демократії"
відбуваються безчинства, свавілля, які штовхають світ у "безодню хаосу та нещастя". Гонка озброєнь,
війна, розлад та розруха викликають страх, розгул насильства, тероризм. Люди втрачають поняття
відповідальності, обов’язку, совісті. У політичних колах процвітає брехня, яка прикриває прагнення
177

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 46. Філологічні науки

багатіїв до влади, не обмеженої ніякими законами. Усю планету охоплює нестримна жага
споживання, коли "кожна людина щодня підпадала під потужний вплив засобів пропаганди, яка
закликала її купувати, споживати, витрачати, тратити, викидати у той час, коли на планеті в цілому
гостро відчувалась недостача товарів і продуктів харчування, а більшість населення Шикасти
голодувало і не мало мінімуму, необхідного для життя".
Ситуація на планеті Шикаста щодалі погіршується. Люди стають іграшками у протистоянні Добра
(Канопус) і Зла (Шаммата). Неминуча тотальна війна несе жахливі наслідки, хоч і відбувається вона в
романі поза сюжетом.
Сюжетна лінія роману описує події "золотої доби" минулого планети, трагічний стан сучасного
безладдя. Поступово події переростають у непередбачуване майбутнє. Роман набуває рис,
характерних для соціальної антиутопії: очевидна сучасність карикатурно загострених ідей; критичний
пафос в оцінці негативних тенденцій; елемент фантастичного, що виростає з реальності і процесів
суспільного, політичного, духовного життя; іронічне пародіювання загрозливих ідей та уявлень про
ідеальне суспільство; елементи пророчого і універсального розуміння головних тенденцій розвитку
суспільства, еволюції людини і всього людства.
Мало хто виживає у війні на Шикасті. Нарешті люди дійшли до запитання до самих себе: чому
вони дозволили неподобству та безумству заволодіти їх розумом і свідомістю. Страх, який сковував
їх душі, починає зникати. Забуті і покинуті "відчуття відповідальності, згода і готовність нести тягар
суспільності, терпіння і терпимість" знову стають основами життя великострадної планети.
Палкий публіцистичний пафос у зображенні "доби руїни" (тобто подій і атмосфери ХХ ст.) надає
жанру книги соціального звучання: Д. Лессінг ганьбить і таврує так добре відомі хиби світу капіталу
та споживання, які ведуть світ до розбрату, страху і хаосу [3].
Вражає щирість стурбованості автора долями світу, її рішуча і конкретна критика способу життя
світу капіталу і наживи, який Д. Лессінг звинувачує за біди та лихо, які містять ще більшу небезпеку
для світу у майбутньому. Інші романи "космічного" циклу ("Шлюби між зонами…", "Експерименти
Сіріуса", "Створення комітету представників…", "Документи щодо сентиментальних агентів")
відрізняються від першого роману ("Шикаста") лише іншими деталями розвитку сюжетних ліній.
Головні персонажі та ідеї повторюються: Всесвітнє Зло (Шамата), Добро (Канопус, Сіріус), планети з
їх канонічно-щасливим минулим, поступова та неминуча деградація, жага влади і багатства,
жорстокість та насильство.
Порятунок і спасіння від соціально-політичного зла Д. Лессінг шукає у романах "космічного"
циклу за допомогою містичних сил, у образі трансцендентного розуму (Канопуса). Проте наблизитися
до цього абсолюта можуть лише ті, хто обдаровані надчутливим сприйняттям. Такий шлях до
подолання зла звучить досить казково-наївно. З одного боку Д. Лессінг, начебто, попереджує людство
про неминучість катастрофи у майбутньому. Проте шляхів запобігання краху романи "космічного"
циклу не пропонують. Лише певна псевдо-релігійна віра і сподівання на позамежне майбутнє
обіцяють людству порятунок. Отже, соціально-прозорлива і гостра критика і філософсько-ідеологічна
наївність чудово співіснують у світогляді Д. Лессінг.
Вихід з глухого кута автор загалом вбачає у містичному екстрасенсорному сприйманні світу і
істини. Саме в цьому, як стверджує Д. Лессінг, виявляється і єдина можливість удосконалення
сучасної людини, її спасіння від воєн, руїни, заздрощів, ізольованості та інших зол соціальнополітичного плану.
Притча, легенда, міф створюють своєрідне тло усіх романів циклу.
Єднає романи "космічного" циклу і містичне розуміння автором категорій часу, душі, особистості.
Страх перед майбутнім кінцем світу в романах призводить до утрати відчуття послідовності часу,
створює ефект розірваності часу. "Це буде майбутнє, не пов’язане з нашим минулим" – говорить один
із персонажів у романі "Створення комітету…" Не менш песимістично звучить і тема пошуків
самовідданості: "Індивідуальність не має значення", – стверджує героїня роману, втративши своє ім’я,
а відтак і відчуття власної ідентичності.
Д. Лессінг значною мірою експериментує у сфері наукової фантастики, створюючи утопії, які
переростають у антиутопії у пошуках автора філософсько-соціального ідеалу суспільного ладу,
заснованого на принципах гуманізму, соціальної справедливості, всеосяжного розуміння та гармонії.
Та пошуки вірного шляху до створення справедливого суспільного ладу забарвлені переважно у
кольори збентеження, сумніву, розчарування та песимізму [3].
Публіцистичний жанр (памфлет, стаття, нарис, публічна промова тощо), які передбачають прямий
і інтенсивний контакт з читачем, надзвичайно приваблюють Д. Лессінг. Це свідчить про пристрасну
заангажованість письменниці пекучими і нагальними проблемами світу. Її публіцистичні твори
вирізняються виразністю та ясністю ідеї та засновку, послідовністю та логічністю викладення думки,
підкреслено – розмовною інтонацією. Усе це передбачає і створює негайний зворотний зв’язок.
Збірка публіцистичних виступів на канадському радіо у 1989 р. "В’язниці, на які ми себе прирікаємо"
свідчить про це. Д. Лессінг знову звертається до гарячих проблем світу, до умов людського існування
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в добу нечуваного поширення насильства, хижацько-злочинного ставлення до довкілля. Д. Лессінг
закликає у своїх промовах краще вивчати суспільство, в якому ми живемо, вивчати своє ставлення до
суспільного життя, свою поведінку.
Вона наголошує важливість і необхідність вивчення літератури і історії, "цих двох могутніх гілок
дерева пізнання". На її погляд гуманітарні знання є основою для орієнтації у світі. Надмірна перевага,
яка надається технологічним знанням, є надто прагматичний, функціональний, а в перспективі, і
обмежений підхід.
Знання з психології, соціології, соціальної антропології орієнтують на створення правильної
моделі поведінки, на більш критичне ставлення до соціальних стандартів за умов політики
"промивання мозку" та тоталітаризму. Д. Лессінг застерігає, що жити слід за законами совісті, що
принцип "я лише виконував наказ" насправді є виразом безпринциповості і породжує
непередбачувані біди. Одна з різновидностей цього соціально-психологічного явища є націоналізм,
ура-патріотизм, расизм, фашизм. Конформізм і слідування стереотипам є результат маніпулювання
свідомістю суспільства, що відучає людину мати свій власний погляд. Політика і практика "шоубізнесу" удосконалили механіку маніпуляції громадською думкою.
Д. Лессінг порушує багато тем у своїх виступах. Вона яскраво ілюструє свої думки конкретними
прикладами з життя світу, які відомі всім. Та головними цінностями для неї залишаються – право
людини на незалежні погляди, свобода слова, активна позиція на благо суспільства, все, що сприяє
умовам поступального розвитку суспільства і людства [4].
Взірцем ораторського мистецтва Д. Лессінг є її Нобелівська промова 7 грудня 2007 у Стокгольмі.
Прозора простота та ясність висловлювання, логічність і послідовність ідей, комунікативність,
безкомпромісна соціально-політична направленість, лінгвістична жвавість та мальовнича образність
викликають захоплення і свідчать про молодість духу Лауреата у її 90-й рік народження. Промова
змальовує тяжкий сучасний стан у Зімбабве та руйнівні наслідки правління диктатора Мугабе,
зокрема у сфері культури та освіти. Д. Лессінг обурено сумує, що тисячі обдарованих, наполегливих,
зацікавлених дітей, молодих людей країни, які мріють творити, писати "ніколи не отримають ніяких
премій чи інших нагород і заохочень за свої омріяні, але не написані" книги, оповідання, бо будь-який
рівень освіти для них залишається недосяжною мрією, утопією. Кожен з них міг би стати чудовим
оповідачем. Саме оповідачі, тобто письменники-мрійники, які створюють легенди, міфи і пишуть
літописи часу – зберігають для людства святий зв’язок часу. "Вони і є тим феніксом, котрий
репрезентує найкраще в нас, котрий і є наш найцінніший креатив" [5].
Творчість Д. Лессінг є видатним явищем другої половини ХХ ст. – перших років ХХІ ст.
Актуальність і всесвітня значущість проблем у творах Д Лессінг уражають і захоплюють уяву.
Художній світ її творів унікальний, привабливий. Це багатоплановий світ художньої реальності, який
потребує глибокого і ретельного вивчення.
Перспективою ґрунтовного дослідження є вивчення образного простору творів Д. Лессінг.
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Подкорытова Е. П. Философско-идеологические основы творчества Дорис Лессинг: поиски идеала.
В статье рассматриваются условия и пути развития литературных процессов английской
литературы после второй мировой войны. Анализируется философско-идеологическая и
художественная концепция и особенности творчества Дорис Лессинг в контексте острой
идеологической и социально-политической борьбы в мире второй половины ХХ века.
Podkorytova Y. P. Philosophic and Ideological Basis of the Creative Work by Doris Lessing: in Search of an Ideal.
The article examines the conditions and the ways of the development of literary processes in English
literature after the Second World War. It focuses on the analysis of the philosophic, ideological and artistic
concepts and the peculiarities of the creative work by Doris Lessing in the context of the sharp ideological
and socio-political struggle in the world of the second half of the 20th century.
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"ДИМИТРИЙ САМОЗВАНЕЦ" О. П. СУМАРОКОВА. НА ШЛЯХУ ДО ЕПІЧНОЇ ДРАМИ
Стаття являє собою спробу дослідити перші кроки на шляху до епічної драми в Росії.
Аналізується трагедія О. П. Сумарокова "Димитрий Самозванец". Увагу зосереджено на тих
засобах відтворення дійсності на сцені, які свідчать про наявність у суто класицистичному
творі деяких рис епічної драми.
Усі відомі теоретики драми – Г. Гачев, В. Халізєв, А. Карягін, М. Поляков, Ю. Стеннік, О. Чирков,
В. Головчинер та ін. – сходяться на думці, що епічна драма як жанр є завоюванням ХХ ст. А саме
літературознавче поняття "епічна драма" пов’язане з іменем Б. Брехта. Водночас, не підлягає сумніву
твердження про те, що корені епічної драми сягають сивої давнини.
О. Чирков констатує: "…починаючи з найдавніших часів існували й продовжують існувати дві
типологічно значимі тенденції у драматичному мистецтві – аристотелівська й неаристотелівська
драма" [1: 9].
Мета даної статті – дослідити перші кроки на шляху до епічної драми в російській літературі.
В. Головчинер "…вважає можливим розмірковувати про епічну драму в Росії як про явище, що
формується незалежно від німецького драматурга, задовго до нього, на основі власної літературної
традиції й свого культурно-історичного досвіду" [2: 8]. Свідченням справедливості цієї думки є те, що
перша епічна драма, як визначив цей твір В. Г. Бєлінський [3: 329], з’явилася в російській літературі
ще в 1-й чверті ХІХ ст. Це трагедія О. С. Пушкіна "Борис Годунов" (1825 р.).
Створюючи абсолютно новаторський твір, Пушкін продовжує традиції давньоруських
письменників, яких завжди хвилювала "проблема відповідальності кожного за стан суспільства, за
ціле світу, за його майбутнє" [2: 229]. Не доля окремої особистості, а доля держави, доля народу – в
центрі їх уваги. В основі творів – події історичного значення, головні герої – історичні особи, на яких
і лежить відповідальність не лише за сьогодення, а й за майбутнє. У даному випадку мова йде про
епічні жанри, адже перші драматичні твори з’явилися лише у ХVІІ ст. Розквіт драматургії в Росії – це
ХVІІІ ст.
Чи можливо говорити про використання епічного елементу в орієнтованій на естетику античності
в її аристотелівському розумінні, регламентованій суворими правилами драматургії класицизму?
Розглянемо один з найкращих драматичних творів згаданої доби – трагедію "батька" російського
театру О. П. Сумарокова "Димитрий Самозванец" (1771 р.). Драматург звернувся до трагічних
сторінок російської історії – короткого царювання Дімітрія Самозванця, який видавав себе за сина
Бориса Годунова. Національно-історична тематика п’єси вимагала й відповідних засобів відтворення
подій на сцені. Цим і пояснюється поява оповідального начала в деяких монологах і діалогах.
Своєрідною оповіддю починається трагедія. Розмова Пармена з Дімітрієм являє собою розповідь про
те, як Самозванцю вдалося зайняти російський трон. Згадується й про провину Годунова, який
вважався вбивцею свого сина. Ця інформація дозволяє глядачеві прослідкувати за перебігом подій,
які відбулися поза сценою до початку дії. Зображуване набуває ще більшої масштабності, коли
Пармен, застерігаючи царя від підкорення папі Римському, називає країни, які звільнилися від влади
католицизму:
Сложила Англия, Голландия то бремя,
И пол-Германии. Наступит скоро время,
Что и Европа вся откинет прежний страх
И с трона свержется прегордый сей монах... [4: 428].
Поява страженачальника з розповіддю про обурення народу правлінням Дімітрія та його
"історією" (самозванством), дозволяє авторові, не порушуючи єдності місця, вивести глядача на
площу й представити те, що відбувається біля палацу.
На наш погляд, головною героїнею твору є Москва – символ усієї Росії. Завдяки монологамописам, глядач, не покидаючи палацу, має змогу яскраво уявити собі становище вітчизни. Глибоким
сумом сповнений монолог Георгія:
О ты, печальный Кремль, стал ныне ты свидетель,
Что днесь низверженна с престола добродетель.
Томящаясь Москва в унынии дрожит,
Блаженство в горести из стен ея бежит.
Дни светлы кажутся густой темняе нощи,
Прекрасны вкруг Москвы покрыты мраком рощи.
Когда торжественный шумит во граде звон,
© Ржевська З. М., 2009
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Нам мнится, что твердит он града общий стон
И церкви нашея паденье возвещает,
Которое она от папы ощущает [4: 438].
Доля батьківщини обумовлює й особисту долю героїв. Діалог-згадка Ксенії й Георгія про щасливі
дні їх кохання створюють словесний портрет зовсім іншої Москви: "милы улицы", "во град дороги",
"села близкие", "рощи", "чистые луга", "стены градские и башни", "потоки", которые "в приятную…
погоду плещут", "солнечны лучи, когда в день красный блещут" [4: 449-450].
Опис природи зустрічається і в монолозі Дімітрія, який усвідомлює, що наступила остання ніч
його життя: "Сия последня ночь – ночь вечна будет мне…" [4: 460]. "Неба мрак", "багряная заря",
"горящее светило" віщують лиходієві смерть. Загальна забарвленість картини викликає асоціації зі
"Словом о полку Игоревім":
Другаго дни велми рано
Кровавые зори свет поведають;
Чръныя тучя съ моря идуть…
А въ нихъ трепещутъ синии млънии.
Быти грому великому! [5: 16]
Наведені приклади підтверджують схильність драматурга до більш широкого, епічного,
відображення дійсності.
Упродовж всього твору минуле перегукується з теперішнім. Складається враження, що дія триває
набагато довше, ніж одну добу. Починається трагедія зі слів наперсника царя Пармена: "Дней
тридцать лишь твоё внимаю я стенанье…" [4: 427]. Здається, що це не І дія, а продовження розвитку
важливих подій, фінал яких і представлений на сцені.
Отже, час далеко не обмежений 24-ма годинами. Подібні просторово-часові рамки притаманні
жанрам епічним.
На першому місці у трагедії "Димитрий Самозванец" – доля держави, доля народу, а повороти в
особистому житті героїв лише підсилюють цікавість до зображуваного. А головне: глядач
утверджується в думці, що суспільне, державне набагато важливіше особистого. Вся трагедія
перетворюється на своєрідний словесний двобій: Пармен, Шуйський, Ксенія, Георгій – з одного боку,
а Дімітрій – з другого. У цьому двобої протистоять не стільки характери, скільки протилежні життєві
позиції.
Вирішується проблема обов’язку монарха. Ось яким уявляється ідеальний правитель Ксенії:
Блажен на свете тот порфироносный муж,
Который не теснит свободы наших душ,
Кто пользой общества себя превозвышает
И снисхождением сан царский украшает,
Даруя подданным благополучны дни,
Страшатся коего злодеи лишь одни [4: 437].
Такої ж думки дотримується Пармен:
Коль был бы подданным ты счастьем и отрадой,
Народ бы твоего престола был оградой [4: 443].
Наперсник царя стверджує: "Без пользы общества на троне славы нет" [4: 445].
Позиція Самозванця абсолютно протилежна:
Блаженство завсегда весьма народу вредно:
Богат быть должен царь, а государство бедно.
Ликуй монарх, и всё под ним подданство стонь!
Всегда способнее к труду нежирный конь,
Смиряемый бичем и частою ездою
И управляемый крепчайшею уздою [4: 450-451].
Таким чином, у трагедії Сумарокова більшої значущості набуває не конфлікт характерів, а
конфлікт ідей.
Проблема ідеального монарха тісно пов’язана з іншою проблемою, постановка якої є великою
заслугою драматурга. Чи має право керувати державою монарх не царської крові? Якщо вирішення
першої проблеми не викликає сумнівів з боку глядача (позиція Дімітрія однозначно неприйнятна), то
друга проблема набагато складніша. І тут передбачаються абсолютно протилежні точки зору. Таким
чином, автор "пробуджує активність" глядача, "примушує" його, спостерігаючи за ходом подій,
"приймати рішення" [6: 164].
Пармен переконаний: володарювання Самозванця можливе, якщо він чесно виконує свій
обов’язок:
Когда тебя судьба на трон такой взвела,
Не род, но царские потребны нам дела.
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Когда б не царствовал в России ты злонравно,
Димитрий ты иль нет, сие народу равно [4: 432].
Це твердження умовно можна вважати своєрідним виявом "ефекту очуження". Адже звичне: на
троні має бути спадкоємець по крові – розглядається в незвичайному ракурсі. Через всю п’єсу
проходить думка: Дімітрій не має права на престол не тому, що самозванець, а тому, що тиран.
Драматург категорично виступає проти традиційного, усталеного, заведеного віками.
Як відгукнеться на це глядач, "…що і які саме висновки зробить...з побаченого..." [1: 111]? Із цим
питанням пов’язана ще одна прикмета епічної драми – інтелектуалізм, який "…обумовлюється перш
за все авторською позицією…", важливою складовою якої є прагнення прилучити глядача "…до
пошуку шляхів вирішення проблем, що стоять перед часом і людством сьогодні" [1: 110-111]. Уся
поведінка Дімітрія, його монологи-промови, стан речей, що склався за період правління самозванця, є
наочною аргументацією справедливості суджень автора, вкладених у вуста позитивних героїв. Все це
"…сприяє перетворенню глядача на однодумця драматурга…" [1: 115].
Вирішення вимагає і ще одна проблема, яка логічно витікає з попередньої: чи має народ право
виступити проти законного спадкоємця трону, якщо останній є деспотом і тираном? Прямої відповіді
на це питання в трагедії немає. Але розуміння героями свого громадянського обов’язку наштовхує на
відповідні думки. І Шуйський, і Георгій, і Ксенія готові загинути, аби врятувати вітчизну. Шуйський
виголошує:
Лукавствуй ты иль нет, Димитрий мной увянет,
Низвержется, падет, падет и не восстанет.
Когда умрети рок велит, умреть хощу,
Но на Димитрия весь город возмущу [4: 446].
Георгій нагадує Дімітрію про природну рівність всіх людей: "Вельможа, царь и раб…Во всех нас
действует равенственно природа…" [4: 453].
Пармен, який весь час намагався підтримувати царя, наставляючи його на праведний шлях, у
фіналі рятує Ксенію й визнає необхідність скинути тирана:
Прошли уже твои жестокости и грозы!
Избавлен наш народ смертей, гонений, ран,
Не страшен никому в бессилии тиран [4: 470].
Вперше справжнім героєм трагедії стає народ, який не хоче коритися владі тирана. Цей невидимий
герой залишається поза сценою. Але саме він вирішує долю Росії. Наприкінці здається, що лише мить
відділяє месників від появи на сцені. Спочатку роздається сполошний дзвін, а потім страженачальник
повідомляє:
Весь Кремль народом полн, дом царский окружён,
И гнев во всех сердцах против тебя зажжён [4: 466].
Перед нами невидима масова сцена. Коло героїв безмежно розширюється. Дія набуває все більш
вираженого епічного складу.
Безперечно, Сумароков досить вільно розпорядився історичними фактами, але атмосфера
тогочасної дійсності передана достовірно. Відомо, що епічні фольклорні жанри також не претендують
на достовірність. Цінним в них є не сам факт, а вірна, з народної точки зору, оцінка окремих подій та
історичних осіб.
Автор "Димитрия Самозванца", дворянин за походженням, прибічник аристократичних привілеїв,
фіналом трагедії підтримує справедливе прагнення народу позбавитися тиранії й деспотизму.
Проблематика твору була гостро актуальною у часи царювання Катерини ІІ. Поєднавши минуле й
сучасне, п’єса набула злободенного звучання, стала першою російською політичною трагедією.
"Відкрита й безумовна політизація" [1: 115] – це ще одна важлива риса епічної драми.
Що ж до розробки характерів, то тут спостерігається повна відповідність вимогам класицизму.
Зауважимо лише, що паростки "ефекту очуження" проглядаються у зображенні такого почуття, як
кохання. Мова йде про кохання Дімітрія до Ксенії. У деспота й тирана воно спотворене й набуває
зловісного характеру. Ксенія впродовж усієї дії знаходиться на крок від смерті. Саме на неї
направлений кинджал лиходія в останні миті його життя:
Жди смерти и умри, предшествуй мне ко гробу! [4: 468]
Загибель Дімітрія не стала для нього прозрінням. Але глядач не міг не зробити серйозних і
глибоких висновків. Такий фінал змушував "людину визначити власну позицію в реальному
житті…думати, аналізувати, приймати рішення..." [6: 163]. Саме таку вимогу висував до театру Брехт,
закликаючи створити "бойове мистецтво", спрямоване "на перетворення світу і людини" [6: 163].
Подібна установка для п’єс Сумарокова не є випадковою. "Теоретик російського
классицизму…виходить з принципово іншого розуміння функції літератури" [7: 16], ніж його
попередники – французькі драматурги. "Для Сумарокова і його сучасників створення нової
літератури передбачалось у нерозривному зв’язку з вирішенням конкретних практичних завдань у
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річищі утвердження тих нових форм суспільного життя, які встановилися в Росії після реформ Петра
І [7: 16-17]. Загальні уявлення драматурга про функції театрального видовища "…відображували той
рівень сприйняття європейського культурного досвіду, який могли забезпечити російському авторові
оточуюча його дійсність і духовна спадщина минулого [7: 38].
Отже, теоретик російського класицизму, послідовник французьких трагіків Корнеля і Расіна,
зумів, не відступаючи від канонів нормативного мистецтва, створити новаторський твір, в якому
можна прослідити деякі риси епічної драми.
Починаючи з трагедій Сумарокова, в російській драматургії намітилася чітка тенденція, що
диктувалася самою російською дійсністю. Драматурги зверталися до національної тематики,
історичного минулого, але проеціювали його на сучасність. Трагедії набували актуальності й
політичної злободенності. А це означає, що перші кроки на шляху до епічного театру в Росії було
зроблено ще у ХVІІІ ст.
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Матеріал надійшов до редакції 15.01. 2009 р.
Ржевская З. М. "Димитрий Самозванец" А. П. Сумарокова. На пути к эпической драме.
Статья представляет собой попытку исследовать первые шаги на пути к эпической драме в России.
Анализируется трагедия А. П. Сумарокова "Димитрий Самозванец". Внимание сосредоточено на тех
способах отображения действительности на сцене, которые свидетельствуют о наличии в
классицистическом произведении некоторых черт эпической драмы.
Rzhevska Z. M. "Dimitriy the Pretender" by A. P. Sumarokov. On the Way to Epic Drama.
The article represents an attempt to investigate the first steps on the way to the epic drama in Russia.
The material under analysis is A. P. Sumarokov tragedy "Dimitriy the Pretender". The emphasis is
made on those ways of reality stage representation which show the presence of some epic drama
features in the classicistic work.
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ЕПІЗАЦІЯ ЛІРИКИ, АБО ГЕНЕЗИС ДРАМАТИЧНОЇ ПОЕМИ
У статті аналізуються процеси епізації, притаманні як епічній драмі німецького драматурга
Б. Брехта, так і жанру драматичної поеми в цілому (автор спирається на творчість Д. Байрона і
О. С. Пушкіна); пропонується гіпотеза стосовно жанрової типології драматичної поеми.
Театр – це кафедра, з якої багато чого
можна сказати світу
М. В. Гоголь [1: 554]

Аристотель, перший теоретик літератури, запропонувавши класифікаційну систему родів і жанрів,
напевно, не міг і уявити, що саме синкретизм стане ознакою літератури Нового часу.
Ще 1604 р. твір К. Марло "Трагічна історія доктора Фауста" було названо dramatik poem. Цей
термін використав і Дж. Мільтон, визначаючи жанр своєї п’єси "Самсон-борець" (1671). У подальші
епохи з’являються твори "Манфред" (1817) Д. Байрона, "Пер Гюнт" (1867) Г. Ібсена, "Сон князя
Святослова" (1895) І. Франка, "Лісова пісня" (1911) Л. Українки, "Сніг у Флоренції" (1985)
Л. Костенко та інші, які засвідчили, що жанр драматичної поеми не тільки утвердився, але й
розвинувся і поглибився. Разом з тим ускладнюється вирішення питання про те, чим власне
драматична поема відрізняється від драми і поеми, від драми-концепції, драми-параболи, драматичної
хроніки і т.п.
Н. Х. Копистянська у своїй монографії "Жанр, жанрова система у просторі літературознавства"
зазначає: "Нове поєднання жанрів у систему залежить від того, які відбулися зміни у
часопросторовому мисленні". Хронотоп породжує жанр, жанр, у свою чергу, жанрову систему і
художній напрям. "Саме через цей взаємозв’язок можна виявити новаторські риси..." [2: 9].
Тому логічно буде для визначення специфічних рис драматичної поеми як різновиду, що поєднав
у різних пропорціях ознаки трьох основних літературних родів, звернутися до творів різних
національних культур і різних епох і спробувати з’ясувати генотип драматичної поеми і дослідити
його часові модифікації.
Матриця, або генотип, драматичної поеми, що проявляється в усіх складових художнього твору,
викристалізувалася в основних своїх рисах на початку ХІХ ст.
Але якщо проаналізувати емоційну спрямованість драматичних поем ХІХ-ХХ ст., наприклад,
"Манфред" Д. Байрона, "Лісову пісню" Л. Українки, "Свіччине весілля" І. Кочерги та ін., то можна
погодитися з І. Г. Неупокоєвою, що в основному це будуть "трагедійні поеми". Тому логічно буде
звернутися до походження такого жанру, як трагедія.
Автори сучасного підручника з античної літератури Пащенко В. І. і Пащенко Н. І., аналізуючи
еволюцію давньогрецької трагедії, висловлюють думку, що рання давньогрецька трагедія,
представлена творами Феспіда і Фрініха (VI – поч. V ст. до н.е.) скоріше нагадувала ораторію, яку
виконували хор і один актор. Саме ораторія виступала формою існування ліричного начала в
трагедіях цих авторів: А подальше введення Есхілом 2-го актора та його наступником Софоклом – 3го актора, хоча і значно підсилювало драматичну, тобто дієву сторону трагедії, але не змогло, та й не
ставило собі за мету знищення або зречення ліричного начала.
Причиною цього, на думку дослідника і перекладача давньогрецької трагедії Андрія Содомори, є
обізнаність глядача з міфами, що лежали в основі драматичних творів: "І справді, античний автор
зовсім не дбав про те, щоб на орхестрі зображувати саме дію... основні зусилля... йшли на те, як
інтерпретувати матеріал..." [4: 8].
Наприклад, в трагедії Есхіла "Прометей закутий" центральною є сповнена почуттів розповідьскарга героя про його допомогу людям і про жорстокість невдячного Зевса, якому він, Прометей,
разом зі своєю матір’ю Фемідою допоміг стати правителем. Отже, основний конфлікт виник у
минулому, ще до початку описаних Есхілом подій, і на момент показу дійства, глядачу пропонується
спостерігати за його розвитком через сповідь головного героя, який постійно перебуває на орхестрі,
репліки другорядних героїв і оцінку ситуації хором Океанід. Образи Сили, Влади, Океанід, Іо
потрібні автору не стільки для створення конфліктної ситуації, скільки для розкриття трагедії
Прометея. Їх питання дають можливість герою емоційно повідати про свої вчинки і дати оцінку дій
тирана. Самого ж Зевса, другої конфліктуючої сторони, в п’єсі, власне, немає, він присутній в
розповіді Прометея і в наказах, які передаються через слуг. Як наслідок, драматичний елемент, тобто
дійство, зникає, поступаючись епічному елементу, домінуючою стає розповідь, а не дія.
Цікаво, що подібно до архітектоніки давньогрецької трагедії скомпоновані і драматичні поеми
англійського романтика Д. Г. Байрона "Манфред" і "Каїн", в яких автор, як і давньогрецькі
драматурги, пропонує своє розуміння філософських питань: питань життя і смерті, свободи вибору
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людини, роль Фатуму в її житті. І в поемі "Манфред", і в містерії "Каїн" пошуками істини перейнятий
тільки головний герой, всі інші, виконують роль статистів. І Манфред, і Каїн протягом усього твору,
морально страждаючи, шукають трагічну відповідь не в якихось конкретних діях, а в роздумах, на
самоті, конфліктуючи зі своїм власним "я", і тільки в кінці виявляються спроможними на вчинок:
Манфред іде з життя, Каїн кидає виклик Ієгові і відправляється у вигнання.
Розвиток сюжету відбувається за принципом "монотеми", переважає лірико-філософське начало,
що визначається особистістю автора. І, так званий, "монологічний симфонізм", про який говорив
Соллертинський, перетворюється на монолог-роздум самого автора, і, як вважає, І. Г. Неупокоєва, є
загально-поетичним виразом самих важливих тенденцій духовного світогляду епохи [5: 221].
Побутова конкретика відступає на другий план, дія переноситься зі сфери вчинків у сферу думки,
головною стає розповідь, і тоді можна погодитися з Н. Х. Копистянською, яка виокремлює в одну
групу драматичну поему як жанр і епічну драму Б. Брехта, виділяючи їх як неординарне явище і
розташовуючи на лінії переходу драми в епос, епосу – в драму.
Почнемо з думки Н. Х. Копистянської, яка вважає драматичну поему драмою. І з цим можна
погодитися, тому що є, перш за все, зовнішні формальні ознаки, а саме: дійові особи, ремарки, сцени.
Але вже не перший раз дослідники звертають увагу на проблемність, а інколи і неможливість
постановки драматичної поеми на сцені, наприклад, у випадку з творами Д. Г. Байрона "Манфред"
або "Каїн". М. В. Гоголь же зауважував, що "драма живе тільки на сцені" [6: 150], а "драматична
поема – це твір, написаний у драматичній формі, але без звернення особливої уваги на сцену та її
закони. Входи і виходи, рух на сцені, зміна декорацій, слухові і зорові ефекти – все те, що зветься
сценічністю, – все це небагато важить у жанрі драматичної поеми... Основний наголос падає на сам
текст літературного твору" [7: 147].
І все ж таки драматична поема будується за законами драми, тільки, власне, дія відбувається не
внаслідок конфлікту окремих дійових осіб, а завдяки внутрішньому, моральному конфлікту, що
виникає в свідомості героя. Ми стаємо свідками боротьби, що відбувається в душі персонажа,
спостерігаємо, як утверджується або руйнується окрема світоглядна концепція.
Наприклад, Манфред у Байрона – типовий герой-інтроверт, а вже наступний персонаж Каїн
отримує від автора свого двійника – Люципера, що підкреслює, поглиблює не дію, а ще більше
драматизує еволюцію думок героя.
По-іншому будує свої драматичні поеми О. С. Пушкін. У творі "Скупий рицар" сюжетні лінії
Альбера і його батька Барона розвиватимуться паралельно. Спочатку ми познайомимося з
безстрашним рицарем, який виграв бій у самого Делоржа (ім’я нагадає баладу Шиллера "Рукавичка"),
тільки спонукали його до перемоги не шляхетність або кохання, а злість від втрати шолома. Альбер
доведений до відчаю скупістю свого батька, у нього накопичилися борги, і він знає, що вирішить всі
свої проблеми після його смерті. Але на пропозицію прискорити цю подію не пристає, обурений,
виганяє лихваря.
Барон, батько Альбера, живе думками тільки про золото. Він ладен відібрати у вдови з дітьми
останню монету, штовхнути боржника на розбійницький шлях і у своїх мріях бачить себе охоронцем
накопичених багатств навіть після смерті.
У тій єдиній сцені, де зустрічаються батько і син, відбувається не зав’язка конфлікту, а вже його
розв’язка: син з жадібністю хапає кинуту йому на знак виклику на поєдинок рукавицю батька – він
готовий підняти на нього руку. Тому логічно звучить вирок Герцога: "Ужасный век! Ужасные
сердца!" [8: 264].
Отже, драматична поема базується на дії, яку ми не маємо можливості спостерігати, а про яку
чуємо від героїв твору. І кожна така розповідь, вплітаючись у загальну канву твору, по-своєму
драматизує основну проблему: зовнішній конфлікт відсутній, всі власне драматичні колізії
відбуваються в душі, думках героя, будь то Манфред, Каїн, Скупий рицар чи Cальєрі. Подібне
відбувається, наприклад, в епічній драмі Б. Брехта "Матінка Кураж та її діти", коли кожен з героїв
розповідає свою власну історію, саме розповідає, а не живе нею.
Наступною ознакою, яка поєднує драматичну поему і епічну драму Б. Брехта, можна вважати
філософську спрямованість відсутність конкретних, суто побутових проблем, і як наслідок –
байдужість Б. Брехта до декорацій, костюмів, будь-якого сценічного оформлення, а Лессінга,
Байрона, Пушкіна, як авторів драматичних поем, – до авторських ремарок.
Третьою ознакою, за якою епічну драму Б. Брехта і драматичну поему як жанр можна віднести до
однієї групи, є інтертекстуальний характер цих творів. Загальновідомим є той факт, що німецький
драматург Б. Брехт не ставив собі за мету писати абсолютно оригінальні твори. Навпаки, в основу
його драм покладений знайомий широкому загалу історичний факт ("Життя Галілея"), літературний
твір ("Матінка Кураж та її діти"), легенда або притча ("Кавказьке крейдяне коло").
На освіченість, обізнаність читача, реципієнта покладалися і творці драматичної поеми: Байрон
звертається до легенди про Каїна, Пушкін у своїх "Маленьких трагедіях" – до історії з Моцартом і
Cальєрі чи до жахливої загибелі Дон Жуана.
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Цікаво, що російський поет О. С. Пушкін у своїй трагікомедії "Скупий рицар" сам створює ілюзію
інтертекстуальності, коли в підзаголовку скеровує читача до неіснуючого, ненаписаного
В. Шенстоном твору. Отже, епічна драма Б. Брехта і драматичні поеми письменників ХІХ ст. мають
ряд ознак, що дозволяє говорити про їх подібність.
Учений Цветон Тодоров, даючи визначення категорії жанру як соціоісторичній єдності, зазначає,
що "жанрові трансформації слід розглядати, враховуючи соціальні зміни" [2: 26]. Цієї ж думки
дотримується і Н. Х. Копистянська, яка твердить, що "виникнення нових жанрових утворень залежить
від того, які відбулися зміни у часопросторовому мисленні" [2: 9]. Інтелектуальна драма Б. Брехта
творилася автором як заперечення емоційності театру експресіонізму і носила явно просвітницький
характер. Тому спробуємо висловити припущення, що і жанр драматичної поеми з’являється у
творчості багатьох, інколи дуже далеких у часі і просторі письменників внаслідок певних об’єктивних
причин, коли від мистецтва очікують пояснень і повчальності, прозорості сюжету і замість
захоплюючої інтриги – динамічного обговорення. М. Гловінський справедливо бачить у жанрі не
тільки специфічне явище культури, а й документ певної суспільної свідомості, який з’являється на
зламі епох [2: 47].
Жанрова структура літератури, як живий організм, пульсує, видозмінюється. У залежності від
вимог часу, суспільства в художньому творі, як явища, домінує або ліричне начало, або "зображення
життя у формах самого життя", але цей перехід відбувається не стрибкоподібно, а завдяки так званим
дифузним процесам, коли виникають "прикордонні", стикові жанри, наприклад, драматична поема.
Процес епізації лірики сприяє виникненню перехідної форми від лірики до епосу, від світу емоцій
інтроверта до поліфонії зовнішнього життя, від романтичної ліричної поеми до роману у віршах.
Жанрова реструктуризація виникає в найбільш напружені моменти історії соціуму, коли культ
особистості вже не відповідає вимогам часу, натомість з’являється потреба в багатоголоссі реального
життя, у вирішенні глобальних, вічних, філософських питань.
У Давній Греції це був момент боротьби за демократичне суспільство. З’являється Есхіл і
"Прометей прикутий". У ХVІІІ ст. боротьба з тиранією відобразилася у просвітницькій літературі. Як
наслідок – "Натан Мудрий" Лессінга. У ХІХ ст. в період бурхливих суспільних процесів – "Каїн"
Байрона і "Пер Гюнт" Ібсена. У ХХ ст. – "Свіччине весілля" І. Кочерги і "Сніг у Флоренції"
Л. Костенко.
У результаті вимальовується жанрова типологія драматичної поеми: антична, просвітницька,
романтична, неоромантична і навіть постмодерністська, жанровою домінантою якої буде лірикофілософське начало, розвиток сюжету відбуватиметься за принципом "моно-теми", в центрі уваги
перебуватиме розповідь про події, а не самі події, і через сплетення лейтмотивів, тобто світоглядних
концепцій героїв, виникатиме ілюзія епічного полотна.
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Тименко Т. Г. Эпизация лирики, или генезис драматической поэмы.
В статье анализируются процессы эпизации, свойственные как эпической драме немецкого
драматурга Б. Брехта, так и жанру драматической поэмы в целом (автор обращается к
творчеству Д. Байрона и А. С. Пушкина); предлагается гипотеза относительно жанровой
типологии драматической поэмы.
Timenko T. Н. Epization of Lyrics or Genesis of Dramatic Poem.
The article analyses the epization processes characteristic of both the German dramatist B. Brecht’s epic
drama and the dramatic poem genre as a whole (here the author deals with G. Byron and A. S Pushkin’s
works). Here is also offered a hypothesis on the dramatic poem genre typology.
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КОНФРОНТАТИВНА СТРАТЕГІЯ В МОВЛЕННІ ПЕРСОНАЖІВ
СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ ПРОЗИ: ГЕНДЕРНИЙ АНАЛІЗ
Стаття присвячена особливостям конфронтативної стратегії у мовленні персонажів англомовної
прози. Розглядаються тактики, які використовуються для реалізації конфронтативної стратегії, а
саме тактики примусу, образи, дискредитації та приниження, погрози, ігнорування, звинувачення,
відмови та докору. У результаті дослідження було виявлено тактики, що характерні персонажамчоловікам (відмови, погрози та образи.) та персонажам-жінкам (ігнорування, звинувачення та докору).
Наше дослідження присвячене особливостям реалізації конфронтативної стратегії у мовленні
персонажів сучасної англійської прози.
Метою дослідження є виявлення тактик та мовних засобів, які є найбільш характерними для
реалізації конфронтативних стратегій у спілкуванні персонажів протилежних статей.
Актуальність роботи зумовлена тим фактором, що стратегії спілкування та конфронтативні
стратегії зокрема, відіграють важливу роль у процесі комунікації та є частиною повсякденного життя.
Комунікативна стратегія у сучасному мовознавстві розглядається як загальний план мовленнєвої
поведінки і виражається у виборі системи заздалегідь спланованих ходів. Вона відіграє особливу роль
у мовленнєвому конфлікті, оскільки дозволяє комунікантам досягти своєї мети [1: 11] та є
результатом організації мовленнєвої поведінки, основним завданням, генеральною інтенцію [2: 58]. У
широкому сенсі комунікативна стратегія розуміється як загальний намір, задача у глобальному
масштабі, поставлена практичною ціллю комуніканта [3: 22]. Стратегія змушує комуніканта
формувати мовлення, обумовлює підбір і використання мовних засобів [4; 5]. Російська дослідниця
О. С. Іссерс під комунікативною стратегією розуміє когнітивний план спілкування, який включає
оптимальне рішення комунікативних завдань в умовах недостатньої інформації про дії партнера
залежно від ситуації спілкування, врахування особистостей комунікантів та можливостей реалізації
запланованого [2: 100], і допомагає знайти шлях до найбільш оптимального досягнення певних цілей.
Слідом за А. Е. Левицьким ми поділяємо стратегії на кооперативну та конфронтативну з їх
подальшим діленням на тактики [6]. Мовленнєва стратегія може бути представлена як сукупність,
ієрархічно упорядкованих мовленнєвих тактик. Існує декілька точок зору, щодо визначення терміну
комунікативна тактика. Так наприклад, Н. І. Формановска визначає комунікативну тактику як вибір
мовленнєвого акту на певному етапі спілкування [7]. А. П. Сковородникова пише, що тактика
направлена на забезпечення реалізації певної комунікативної стратегії [8: 7]. О. С. Іссерс формулює
майже ту ж саму думку, але більш лаконічно. Вона вважає, що комунікативна тактика являється
однією або декількома діями, які допомагають у реалізації стратегії [2]. Таким чином, комунікативна
тактика ілюструє мовленнєві прийоми, які визначають лінію поведінки комуніканта на певному етапі
спілкування, які спрямованні на одержання бажаного ефекту, та виконують функцію способів
здійснення стратегії мовлення.
Саме тактика являється практичним інструментом мовця у реалізації його комунікативного
наміру. Іншими словами, мовленнєва тактика – це одна із декількох мовленнєвих дій, які
допомагають реалізації стратегій і забезпечують оперативне реагування на ситуацію.
В. С. Третьякова пропонує типологію конфронтативних стратегій, але оскільки ми дотримуюсь
точки зору, що існує лише одна конфронтативна стратегія ми використовуємо її типологію для
позначення тактик. До них відносяться: тактика примусу, образи, дискредитації та приниження,
погрози, ігнорування, звинувачення, відмови та докору [9].
Особливо цікавим нам видається дослідження реалізації конфронтативної стратегії у мовленні
персонажів протилежних статей, оскільки в цій ситуації гендер персонажа виступає як
характеристика, що нівелює інші відмінності [10: 37].
Аналіз англомовної прози показує, що тактика образи спрямована на приниження гідності
адресата, негативну оцінку його особистості, за рахунок чого підвищується статус мовця.
Застосування цієї тактики є складовою конфронтативної стратегії і призводить до порушення
максими такту [11] і є більш характерним для персонажів-чоловіків.
У ситуації спілкування подружньої пари персонаж-чоловік реалізує тактику образи наступним
чином:
He paid no attention. "You're beautiful, but icy... I'm a warm person."
"I am not icy. I'm emotional. I could be just as hot blooded as you."
"You'd have to prove to me that under the frozen crust there's not another two miles of ice."
"Damn you! Why do I always have to prove myself? I'm sick and tired of people calling me cold and icy
and withdrawn. I'm not that way, goddamn it!"
© Шевчук О. О., 2009
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His eyes leapt. "Cool it, Katharine. You sound like an Italian."
"And I'll be one too." [12:84].
У вищенаведеному прикладі персонаж-чоловік критикує персонажа-жінку (You're beautiful, but
icy), в той же час хвалить себе (I'm a warm person.). Таким чином, самопохвала та протиставлення, що
будується на використанні антонімів icy-warm підсилює дієвість тактики образи. Персонаж-жінка
реагує миттєво, вона виправдовується ("I am not icy. I'm emotional. I could be just as hot blooded as
you."), що свідчить про те, що тактика, обрана персонажем-чоловіком, досягла мети. Вживання
коротких речень демонструє нервовість жінки. Використання персонажем-жінкою вульгаризму
(Damn you!) підкреслює емоційну напругу, високий ступінь образи та невдоволення, який вона
відчуває і свідчить про те, що персонаж-жінка теж залишає зону кооперативного спілкування,
вдаючись до конфронтації. Персонаж-чоловік продовжує розвивати тактику образи, використовуючи
форму дієслова в умовному стані ("You'd have to prove to me that under the frozen crust there's not
another two miles of ice,"), яка комбінується з модальним еквівалентом (have to), що має на меті
підкреслити негативні якості жінки. Відповідь жінки, що має рамочну конструкцію, тобто
починається та закінчується одним і тим самим вульгаризмом-вигуком передає її емоційне
невдоволення поведінкою чоловіка (Damn you!... goddamn it!). Жінка вдається до риторичного
запитання (Why do I always have to prove myself?), яке має привернути увагу співрозмовника до
болючої проблеми необхідності доводити оточуючим, що вона гідна поваги, та узагальнення, у якому
вона визнає, що думка чоловіка про неї є досить поширеною серед людей, що її оточують (I'm sick and
tired of people calling me cold and icy and withdrawn).
Аналіз сучасної англомовної прози показує, що тактика звинувачення є притаманною
висловлюванням персонажів-жінок. Ця тактика є направленою на зниження статусу адресата, підрив
його авторитету, що порушує максиму такту та великодушності.
У наступному прикладі персонаж-жінка вдається до звинувачення персонажа-чоловіка у
подружній зраді:
"Did you sleep with Dolly yesterday?"
He reacted coolly enough, as if he had been prepared for the question earlier.
"I beg your pardon?"
"1 said did you sleep with Dolly yesterday?"
"No. I did not"
"I see."
"What do you see?" he asked coldly. "You see nothing. I was with Dolly yesterday, as you know, at the
assembly meeting and luncheon. I then drove her home and she asked me in. She wanted me to examine a
piece of furniture, an antique highboy she proposes to install in the Smithers House when the restoration is
complete. I then," he related rigidly, "returned home and found you were . . . resting. I did not disturb you."
Katharine shook her head listlessly. "I know you do — it doesn't matter what you say. Maybe not with
her. . . . They say since Harrison Percy died, Dolly has
had at least a dozen lovers. She wouldn't need you, if that's so. ... But I know — since my illness —you've
zone with other women [12:13].
Як бачимо з вищенаведеного прикладу, персонаж-чоловік не має наміру визнавати свою провину,
спочатку перепитуючи і демонструючи тим самим своє здивування (1 beg your pardon?), а потім
заперечуючи її (No, I did not). Налаштованість персонажа-жінки продовжувати конфлікт виражається
у двозначній репліці (I see), яка викликає негативну емоційну реакцію чоловіка (What do you see? You
see nothing). У той же час персонаж-чоловік вимушений виправдовуватись, пояснюючи, чому він
бачився з Доллі вчора. Дружина визнає свою поразку, проте не змінює своєї думки, щодо подружньої
вірності чоловіка (I know you do—it doesn't matter what you say. Maybe not with her).
Тактика ігнорування доволі часто використовується у конфліктному спілкуванні персонажамижінками. Вона має на меті ігнорування реплік партнера та демонстрацію зневажливого ставлення до
нього, тоді, коли комунікант не може, або не хоче вдаватись до вербальних засобів протидії.
У наступному прикладі використання тактики ігнорування належить персонажу-жінці. Розмова
відбувається між колишньою подружньою парою. Колишня дружина демонструє ігнорування свого
колишнього чоловіка не тільки словами, а й діями (Again she stared into the mirror as if he simply didn't
exist.). Персонаж-жінка поводиться так, ніби персонаж-чоловік відсутній у кімнаті. Персонаж-чоловік
намагається зробити спробу протистояти персонажу-жінці використовуючи вульгаризм та
кваліфікатор ('You sound so bloody righteous somehow'), але його спроба зазнає краху. Закінчивши свої
справи дружина збирається залишити квартиру ('If you won't go I'm afraid I must.'), ігноруючи потребу
партнера з'ясувати усі хвилюючі його питання:
Не stood stiff and impotent with anger and humiliation. Again she stared into the mirror as if he simply
didn't exist. Then suddenly she gathered up her bathing basket and handbag and stood up, her brown-green
eyes absolutely stony. 'If you won't go I'm afraid I must.'
'You sound so bloody righteous somehow' — I don't think you quite understand. I told you what a
responsibility these girls are. You dimply can't have them caught up in all sorts of cheap intrigues —'With icy
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contempt she turned abruptly and left him. He stood and raged within himself with sour despair, unable to
move or say a word.' [15: 32].
Тактика погрози має на меті керування діяльністю й поведінкою співрозмовника, що призводить
до зміцнення статусу мовця, ігнорування інтересів слухача, порушення Принципу ввічливості [16]. З
точки зору теорії ввічливості, дана тактика належить до таких, які обмежують волю адресата,
визначаючи та обмежуючи його майбутні дії. Наявність тактики у висловлюваннях персонажів обох
статей показує, що автор демонструє прагнення обох гендерних груп до зміцнення свого статусу та
керування діяльністю співбесідника.
Наприклад, тактика погрози реалізується у розмові між персонажем-жінкою та її психоаналітиком:
"I offered you a drink. Why didn't you take it?"
"I didn't need it," she murmured. "One does not drink with one's psychiatrist."
"Oh? Doesn't one?" He mocked her gently. "Let's put it this way, Katharine Darktower Moss ... I don't
care if you have a little vino, but if you drink a vodka in front of me, I'll give you a kick right in the ass.
Agreed?"
"Yes, Doctor" [12: 82].
Персонаж-чоловік, запропонувавши жінці чогось випити, отримує іронічну відповідь з її боку
("One does not drink with one's psychiatrist."). Дана відповідь провокує персонажа-чоловіка на
аналогічну іронічну відповідь із залученням вигуку та риторичного питання ("Oh? Doesn't one?").
Крім того, застосовується тактика погрози, яка посилюється використання вульгаризму (I'll give you a
kick right in the ass.).
Використання тактики докору також має місце у спілкуванні. За головну мету даної тактики
комунікант ставить приниження адресата, звернення до його сумління та пояснення неправильність
його вчинків. Засудження партнера веде до порушення максими схвалення.
У наступному прикладі розмова відбувається між чоловіком і дружиною:
'Not with him. I wish you could forget that bloody hospital. You spend more time there than you do with
me.'
'I know, damn it. I've got to be there tomorrow evening.'
'Why should you have to go in on a Sunday? You're a registrar, not a first-year clinical student' [17: 33].
Персонаж-жінка використовує тактику докору (You spend more time there than you do with me.), як
результат невдоволення поведінкою персонажа-чоловіка, який весь свій час проводить на роботі в
лікарні. Дружина використовує непряме прохання підсилюючи його вульгаризмом (I wish you could
forget that bloody hospital.). Персонаж-чоловік потрапляє до безвихідної ситуації, з одного боку він
погоджується з думкою персонажа-жінки, а з іншого не в змозі нічого змінити. Створена ситуація
дратує персонажа-чоловіка і він вдається до вживання вульгаризму.
Тактика відмови базується на ігноруванні інтересів слухача та пріоритеті інтересів мовця і є більш
характерною для персонажів-чоловіків. Її застосування порушує принцип Ввічливості, відповідно до
максими великодушності якого потрібно збільшувати свої витрати та зменшувати витрати партнера.
Комунікант, який вдається до тактики прохання автоматично потрапляє у залежне становище,
оскільки демонструє свою потребу у чомусь. Співрозмовник, що використовує тактику відмови
підвищує свій статус і знижує статус партнера.
Наступний приклад демонструє вживання тактики відмови персонажем-чоловіком:
Crawford peered over Tulloch's shoulder. A nurse came into the room and said, 'Sister wants to know
when you will be ready to go down to the theatre, Mr. Tulloch.'
'When I'm ready and not when she bloody well says so is the answer to that! God! Do they think I can be
in two places at once? Do they think I have four pairs of hands? Do they? What do they think I am? Look at
them! They burst in here…' [17: 11].
Розмова відбувається між лікарем та медсестрою, яка за наказам іншої медсестри хоче дізнатися
коли він зможе підійти до операційної. Персонаж-чоловік залишається невдоволеним поведінкою
медсестри і використовує тактики відмови підсилюючи її вульгаризмом (bloody), з метою показати
свою рішучість. Лікар вдається до іронії, непрямого мовленнєвого акту (Look at them!), вигуку (God!)
та риторичних питань (Do they think I can be in two places at once? Do they think I have four pairs of
hands? Do they? What do they think I am?), які повторюються.
Проведений аналіз використання тактик конфронтативної стратегії персонажами англомовних творів
у неформальному спілкуванні дає можливість зробити висновок, що реалізація конфронтативної
стратегії має місце у поведінці представників обох статей, що суперечить стереотипу традиційного
західного суспільства про роль жінки як покірної волі чоловіка та свідчить про невдоволення жінками
своїм залежним становищем і певною мірою відображує процес гендерної нейтралізації, що має місце у
англомовній спільноті і відображається сучасними англомовними письменниками у мовній
характеристиці персонажа-жінки. Залучення конфронтативної стратегії одним із співрозмовників не
обов’язково призводить до того, що інший комунікант також її використовує. Таким чином, ми бачимо
дві моделі спілкування: обидва співрозмовники використовують конфронтативну стратегію; один із
комунікантів використовує конфронтативну стратегію, а інший залишається в зоні кооперативного
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спілкування. Обидві моделі спілкування залучаються і персонажами-чоловіками, і персонажамижінками. Проаналізувавши використання різноманітних тактик для реалізації конфронтативної стратегії
персонажами-чоловіками робимо наступні висновки, що персонажі-чоловіки надають перевагу
тактикам відмови, погрози та образи. Крім того, персонажі-чоловіки намагаються залишати за собою
останнє слово у конфліктному спілкуванні та домінувати в діаді чоловік-жінка, що знижує ефективність
тактик, які застосовуються персонажами-жінками. Персонажі-жінки є доволі активними у реалізації
конфронтативної стратегії, особливо надають перевагу використанню тактиці ігнорування,
звинувачення партнера та його докору.
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Шевчук О. А. Конфронтативная стратегия в речи персонажей современной англоязычной прозе:
гендерный анализ.
Статья посвящена особенностям конфронтативной стратегии в речи персонажей англоязычной
прозы. Рассматриваются тактики, которые используются для реализации конфронтативной
стратегии, а именно тактики принуждения, оскорбления, дискредитации и унижения, угрозы,
игнорирования, обвинения, отказа и упрека. В результате исследования были выявлены тактики,
свойственные персонажам-мужчинам (отказа, угрозы и оскорбления) и персонажам-женщинам
(игнорирования, обвинения и упрека).
Shevchuk O. O. Confrontative Strategy in Modern English Prose Personages’ Speech: Gender Analysis.
The article is dedicated to the peculiarities of confrontation strategy in Modern English prose personages’
speech. Tactics of compulsion, offense, discreditation and humiliation, threat, ignoring, accusation, refusal
and reproach which are used to realize confrontative strategies are revealed. As a result of the investigation
tactics typical of men characters (offense, refusal, threat) and women characters (accusation, reproach,
ignoring) are singled out.
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОРІВНЯЛЬНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ
ОДИНИЦЬ У РОМАНІ ДЖЕРОМА Д. СЕЛІДЖЕРА "НАД ПРІРВОЮ У ЖИТІ"
Дана робота присвячена дослідженню ролі лінгвокультурного компоненту англійської порівняльної
фразеологічної одиниці в романі Джерома Д. Селінджера "Над прірвою у житі". На прикладі
авторського дискурсу стаття визначає особливості впливу культури на мову, що віддзеркалено в
компаративних фразеологізмах, та сприйняття реципієнтом прочитаного матеріалу на іноземній мові.
Взаємозв’язок та взаємовплив мови і культури досліджуються давно. Перші спроби розв’язати ці
проблеми знаходять своє відображення у працях відомого лінгвіста В. Гумбольдта. Основні
положення його концепції містять наступні умовиводи:
всяка культура національна, її характер виражений в мові за допомогою особливого
бачення світу;
мові властива специфічна для кожного народу внутрішня форма;
внутрішня форма мови – це вираз "народного духу", його культури;
мова є сполучною ланкою між людиною та навколишнім світом;
матеріальна та духовна культура людини втілюються в мові [1].
Існує доведена тенденція, що навіть володіючи однією і тією самою мовою, два коммуніканта не
завжди можуть правильно зрозуміти один одного, а причиною цього в основному є саме розбіжність
культур. Мета дослідження є виявлення лінгвокультурних особливостей функціонування
фразеологічних одиниць у романі Д. Селіджера "Над прірвою у житі".
Отже, мова – знакова система, що використовується в суспільстві як основний засіб спілкування;
форма відображення людиною дійсності та форма збереження інформації, засіб отримання нових
знань [2: 55].
М. П. Кочерган визначає мову як систему одиниць спілкування і правил їх функціонування [3: 31].
Таким чином, попередні визначення збігаються в єдиному, що мова – це засіб спілкування. У мові
знаходять своє віддзеркалення і формуються цінності та ідеали народу. Мова є продуктом культури, її
важливою складовою частиною та умовою існування, чинником існування культурних кодів [4: 7].
Мова відіграє вирішальну роль у формуванні особистості, національного характеру, етнічної
спільності нації. У різних мовах існують спеціальні слова для позначення об’єктів матеріальної
культури. Наявність таких термінів пов’язана з існуванням особливих звичаїв та системи цінностей,
характерної для даної культури.
А. С. Вежбіцька розкриває поняття культури як історично передаваної моделі значень, втілених в
символах, системи успадкованих уявлень, виражених у формі символів, за допомогою яких люди
спілкуються між собою і на основі яких фіксуються і розвиваються їх знання про життя і життєві
установки [5: 44].
М. В. Александрова визначає культуру як духовний вимір цивілізації, її творчу інтенцію [6: 11].
Взаємозв’язок мови та культури очевидний:
мова і культура – форми свідомості, які відображають світогляд людини;
мова і культура існують в діалозі між собою (як засіб передачі культури із покоління в
покоління);
суб’єктом мови і культури є індивід;
мова і культура мають загальну межу – нормативність.
Враховуючи вищесказане, можна зробити висновок, що мова і культура тісно взаємопов’язані
комунікативними процесами, формуванням мовних здібностей людини та суспільного індивіда.
У той же час поряд зі спільними ознаками між мовою та культурою, існує й чимало відмінностей
між ними:
у мові, як феномені, переважає установка на масового адресата, тоді як в культурі
цінується елітарність [4: 60]. Мовою, як засобом спілкування, можуть користуватися різні
верстви суспільства. Однак в суспільстві є особливий прошарок – вищий прошарок або еліта, що
здійснює важливі соціальні і культурні функції;
культура – це така знакова система, яка не здатна організовуватися самостійно [4: 60];
мова і культура – це різні знакові системи.
Вищевикладені відмінності дозволяють зробити висновок, що мова та культура не є тотожними, а
лише взаємозалежними поняттями.
До співвідношення мови та культури запропоновано декілька підходів:
© Дрібнюк В. Т., 2009
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1. Перший підхід розроблявся такими вітчизняними вченими як С. А. Атановським, Р. А. Брутяном, Е. І. Зозулиним, Є. З. Маркаряном. Суть даного підходу полягає в тому, що взаємозв’язок мови
і культури виявляється рухом в один бік. Оскільки мову відображає дійсність, а культура є
невід’ємним компонентом цієї дійсності, значить мова – просте віддзеркалення культури. Зміни
дійсності ведуть за собою зміни в мові.
2. Другий підхід був запропонований В. Гумбольдтом, А. А. Потебнею, які вважали, що мова
– оточуюче середовище, поза яким і без участі якого людина не може жити. Отже, будучи місцем
нашого існування, мова не існує поза нами як об’єктивна дійсність, вона знаходиться в нас самих, в
нашій свідомості, пам’яті; вона міняє свої контури з кожним рухом думки, з кожною новою
соціально-культурною роллю [4: 60].
3. В. Л. Маслова в своїх міркуваннях про взаємозв’язок мови і культури виділяє ще один
підхід, який визначає мову як фактор культури, що пояснюється:
складовою частиною культури, яку ми успадковуємо від наших предків;
основним інструментом, за допомогою якого ми засвоюємо культуру;
основою всіх явищ культурного порядку [4: 62].
Отже, мова – це складова частина культури і її знаряддя, дійсність нашого духу, обличчя
культури; вона виражає в "голому вигляді" специфічні риси національної ментальності. Мова є
механізмом, який відкрив перед людиною сферу свідомості [4: 62].
Наявність тісного зв’язку і взаємозалежності між мовою, культурою та їх носіями – очевидна.
Мова – засіб спілкування між людьми, який нерозривно пов’язаний з життям і розвитком того
мовного колективу, який нею користується як засобом спілкування.
Мова формує людину як особистість, носія мови, через нав’язані йому мовою і закладені в ній
бачення світу, менталітет, відношення до людей. Тобто через культуру народу, що користується
даною мовою як засобом спілкування [7: 15].
Мова найтіснішим чином пов’язана з культурою, вона проростає в неї, розвивається в ній і
виражає її. Основу цієї ідеї складає окремий напрямок лінгвістики – лінгвокультурологія.
Лінгвокультурологія – це галузь лінгвістики, що виникла на стику лінгвістики й культурології, і
досліджує прояви культури народу, які відбилися і закріпилися в мові [4: 9].
Лінгвокультурологія – порівняно молода філологічна дисципліна синтезуючого типу, яка
розглядає мову як втілення культури.
В. Н. Телія визначає лінгвокультурологію як частину етнолінгвістики, присвячену вивченню і
опису кореспонденції мови і культури в їх синхронній взаємодії [8: 217].
З даних визначень виходить, що предметом лінгвокультурології є вивчення культурної семантики
мовних знаків, яке формується при взаємодії двох різних кодів, а саме – мови і культури.
Лінгвокультурологія, як самостійна наука, вирішує ряд наступних питань:
як культура бере участь у творенні мовних концептів;
до якої частини значення мовного знаку прикріпляються "культурні сенси";
чи усвідомлюються ці "сенси" тим, що говорить і слухає, і як вони впливають на
мовні стратегії;
чи існує в реальності культурно-мовна компетенція носія мови [4: 31];
як систематизувати основні поняття даної науки.
Однією з основних одиниць вивчення лінгвокультурології є концепт, який ми розглядатимемо у
вигляді фразеологізмів, сферою існування яких є авторський дискурс.
Дискурс – це зв’язний текст у сукупності з екстралінгвістичними, прагматичними,
соціокультурними, психологічними та іншими факторами; мовлення, яке розглядається як
цілеспрямована, соціальна дія, як компонент, який бере участь у взаємодії людей та механізмах їх
свідомості [10: 274].
Дискурс – це також складний соціолінгвальний феномен сучасного комунікативного середовища,
який:
по-перше, детермінується (прямо чи опосередковано) його соціокультурними, прагматичноситуативними, психологічними та іншими (конституючими чи фоновими) чинниками;
по-друге, має "видиму" – лінгвістичну (зв’язний текст чи його семантично значущий та
синтаксично завершений фрагмент) та "невидиму" – екстралінгвістичну (знання про світ, думки,
настанови, мету адресанта, необхідні для розуміння цього тексту) структуру;
по-третє, характеризується спільністю світу, який упродовж розгортання дискурсу "будується"
його репродуцентом (автором) та інтерпретується реципієнтом (слухачем, читачем тощо).
В авторському дискурсі Джерома Д. Селінджера чимало словосполучень типу (as) … as…
Загальна їх кількість становить 91 вираз, серед яких є фразеологізми та емоційно забарвлені
порівняння.
До фразеологізмів можна віднести 31 словосполучення:
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touchy as hell;
cold as a witch’s teat;
icy as hell;
old as hell (2);
sharp as a tack;
hot as a firecracker;
sad as hell (2);
dirty as hell;
hot as hell;
rusty as hell;
drunk as a bastard (2);
сold as hell (2);
sore as hell (6);
mad as hell;
blue as hell (2);
seductive as hell;
depressed as hell;
blind as a bat;
lonesome as hell;
dark as hell;
as hard as a rock.
А до емоційно забарвлених комбінацій слів – 60 словосполучень:
childish as hell;
serious as hell;
modest as hell;
charming as hell;
bored as hell (4);
sorry as hell (2);
stupid as hell;
playful as hell (2);
beautiful as hell;
descriptive as hell (2);
sorry as hell (2);
pretty as hell;
religious as hell;
interested as hell;
kind-hearted as hell;
suave as hell (3);
quiet as hell (2);
friendly as hell;
nervous as hell (2);
fast as hell (2);
glad as hell;
excited as hell (2);
strong as hell;
careful as hell (2);
close as hell (2);
drunk as hell (2);
funny as hell;
scared as hell;
quick as hell;
young as hell;
embarrassed as hell;
innocent as hell;
hard as hell;
bourgeois as hell;
sunny as hell;
sure as hell;
excited as hell;
cute as hell (2);
casual as hell;
anxious as hell;
cool as hell.
lumpy as hell;
gay as hell;
В авторському дискурсі Джерома Д. Селінджера можна прослідкувати тенденцію до порівнянь зі
словом hell, що можна пояснити не тільки тим, що кожен автор створює свій власний мовний
матеріал, але й тим, що письменник описує життя підлітка, якому безперечно притаманна така мова й
культура. Як було уже раніше зазначено, кожна мова відбиває культуру людей, які нею розмовляють.
І якщо компаративний фразеологізм типу as blind as a bat є загальним для всіх прошарків населення,
яке користується даною мовою, то порівняльне словосполучення as sorry as hell – буде молодіжним,
цілком незрозумілим старшому поколінню. Цим самим можна сказати, що емоційно забарвлені
компаративні словосполучення другого типу можна віднести до непоширених сленгових
компаративних фразеологізмів. Особливим завданням таких мовних одиниць є презентація
щоденного життя, бачення світу та окремих аспектів культури, якими живуть сучасні підлітки та
молодь, і які відображені у їх мові.
Проаналізувавши глибу теоретичного та практичного матеріалу, можна зробити висновок, що
мова – це дійсно дзеркало культури, в якій відображається не тільки оточуючий людину світ, але й
свідомість різних прошарків народу, їх характер, спосіб життя, мораль, система цінностей, бачення
світу. На даний час ці питання є лише поверхнево розглянутими в сучасній лінгвокультурології і
потребують подальших, більш глибоких досліджень.
-
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Дрибнюк В. Т. Лингвокультурологические особенности сравнительных фразеологических единиц
в романе Джерома Д. Селинджера "Над пропастью во ржи".
Представленная работа посвящена исследованию роли лингвокульторологического компонента
английской сравнительной фразеологической единицы в романе Джерома Д. Сэлинджера "Над
пропастью во ржи". На примере авторского дискурса статья определяет особенности влияния
культуры на язык, что отображено в компаративных фразеологизмах и восприятии адресатом
прочитанного материала на иностранном языке.
Dribniuk V. T. Linguocultural Peculiarities of Comparative Phraseological
Units in Jerome D. Salinger’s Novel "The Catcher in the Rye".
The given work is dedicated to the research of the role of English comparative phraseological unit
linguocultural component in Jerome D. Salinger’s novel "The catcher in the rye". The article determines
peculiarities of culture influence upon the language on the example of author’s discourse, which is reflected
in comparative phraseologisms and addressee’s perception of the read material in the foreign language.
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СЛОВОТВОРЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Дана робота присвячена дослідженню проблеми словотворення емоційно-забарвлених ад’єктивних
одиниць англійської мови. Здійснено спробу розглянути деякі аспекти словотворення нових
прикметників, дослідити особливості їх семантичного функціонування в англійській мові та
виділити найпродуктивніші словотворчі афікси для утворення одиниць позитивної та негативної
семантики.
Лексичні одиниці мови з погляду їх структури, морфемного складу та способів утворення важливі
для дослідження лінгвістикою сучасної англійської мови, адже більшість лінгвістичних досліджень
спрямовані на вивчення власне змістовного аспекту мови. Основна лексична одиниця мови – слово –
досліджується не тільки по формальній (морфологічній), але й по змістовній (смисловій) структурі.
Проблема вивчення системи словотвору англійської мови загалом, окремих її компонентів, а також
ступенів їх варіативності та продуктивності відіграє надзвичайно важливу роль, адже в сучасних
дослідженнях із лексичної семантики застосування системного підходу при вивченні певних явищ
надає особливої цінності результатам конкретних наукових розвідок в лінгвістиці.
Лексична семантика, вивченням якої присвячені праці відомих лінгвістів [1; 2; 3; 4] має неабияке
значення при вивченні змістовного аспекту мови. Крім того, бурхливий розвиток усіх сфер сучасного
життя людства знаходить своє відображення безпосередньо в мові, а саме на лексичному рівні.
Зростання інтересу дослідників до проблеми дихотомії емоційне – раціональне в мові та мовленні [5;
6: 25] дає можливість проаналізувати та дослідити певною мірою невирішені проблеми, пов’язані
власне з внутрішньомовним аналізом конкретних лексичних одиниць. Особливу практичну цінність
науковці надають дослідженню емоційного фактора людини в мові, адже життя людини неможливо
уявити без вираження нею емоцій у повсякденному житті саме за допомогою мови. Актуальність цієї
розвідки визначається відсутністю праць, в яких би досліджувалися лексичні одиниці мови з погляду
їх семантичного наповнення в поєднанні з вивченням особливостей словотворчих процесів, які
відбуваються при їх утворенні та вагомо впливають на їх вживання в мові. Метою дослідження є
аналіз похідних прикметників, створених за допомогою найпродуктивніших афіксів і встановлення
залежності значення емоційно-забарвлених ад’єктивних одиниць від певних словотворчих афіксів.
Від семантичних факторів залежить можливість поєднання компонентів похідного слова, яке
умотивовується і семантично, і структурно за їх допомогою.
Вивчення емотивної лексики – це важлива умова гуманізації мовознавства, яка виражається в
принципі дослідження антропоцентризму. Роль емоцій у розвитку суспільства стала предметом
неодноразового розгляду відомих лінгвістів, які, зокрема, наголошували на їх могутній і динамічній
силі в житті людини та суспільства [7: 8]. Емоційною називається категорія слів, яка, крім
об'єктивного лексичного значення, містить і значення суб'єктивне – ставлення мовця до висловленої
думки. І хоч суб’єктивне значення і емоція – різні поняття, як і лексичні способи їх реалізації, чимало
оцінних слів можуть бути віднесені до емоційної лексики. Коли людина, користуючись певним типом
лексики, висловлює свої позитивні чи негативні емоції, в цьому їй завжди допомагає експресія (сила
вияву переживань, почуттів), яка може міститися в семантиці окремого слова або в контексті в
цілому. Проте в будь-якому випадку вона обов’язково супроводжуватиме вияви почуття мовця.
До складу емоційно-забарвленої лексики належать слова, які в своєму значенні містять позитивну
чи негативну оцінність і позначають відчуття, настрої, процеси. Ці слова можуть виражати оцінність
не тільки лексично, а граматично, тобто суфіксами чи префіксами емоційної (суб'єктивної) оцінки [8:
22]. Оцінні установки є "виразними й послідовними факторами, на які лінгвіст може спиратися"
(Р. Белл) у спробах пояснити складні й багаті явища людської мови. Оцінка у вивченні її психологією
постає перед нами як єдність суб'єктивного й об'єктивного, а процес оцінки – як специфічний акт
відображення, за допомогою якого виражається відношення суб'єкта до об'єкта (О. M. Вольф,
Н. Д. Арутюнова). У мові категорія оцінки розглядається як семантична категорія, яка може бути
виражена різними мовними засобами – граматичними, лексичними, інтонаційними, і передає
відношення змісту висловлювання до дійсності. Оцінний компонент значення слова – це схвальна або
несхвальна оцінка, яка міститься у його структурі [9: 117].
Вивчення психології емоцій, на думку вчених-психологів, залишається незавершеним, адже ще й
досі не було побудовано цілісну, багаторівневу психологічну теорію емоцій. Саме це ускладнює
роботу лінгвістів, що звертаються до проблем мовного забезпечення емоцій та ставить перед ними
певні проблеми. Одна з них – це різноманітність класифікацій емоцій. Відомий психолог Б. І. Додонов стверджує, що "універсальну класифікацію емоцій взагалі неможливо створити і класифікація,
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яка б добре служила для вирішення одних завдань неминуче повинна бути замінена іншою при
вирішенні інших" [10: 173].
Необхідність власне лінгвістичного аналізу засобів, що відображають емоції людини, мотивується
неопрацьованістю проблеми, тим, що "мовний вираз емоцій до цих пір досліджений недостатньо", "в
розмовній практиці ми часто користуємося одним і тим же словом для позначення різних переживань,
таким чином їх дійсний характер стає зрозумілим тільки з контексту. У той же час одна і та ж емоція
може бути позначена різними словами" [10: 201].
Інтерес лінгвістів до проблем оцінної семантики зумовлений в першу чергу тим, що оцiнне
значення втілено в конкретні мовні структури – iснують цілі шари лексики, призначені для
вираження оцінки. Це, в першу чергу, прикметники та прислівники [11]. Саме прикметнику, через
велику концентрацію в ньому оцінності, приділяється основна увага у мовній парадигмі
маніпулятивних засобів. На необхідність вивчення абсолютної форми загальнооцінних позитивних
прикметників указувала О. М. Вольф, зауважуючи, що на абсолютну оцінку в лінгвістичних
дослідженнях здебільшого звертають мало уваги, тоді як порівняльна оцінка досліджена краще.
Прикметники в абсолютній формі завжди припускають існування оцінної шкали, за допомогою якої
стає можливим утворення тематичних груп ад’єктивних слів за їх оцінним значенням та позитивною
чи негативною характеристикою. Дослідження словотвору та об’єктивація семантичної організації
членів емоційно забарвлених прикметників в англійській мові сприяє адекватному опису системи
мови загалом. У мові стилістичне використання засобів афіксації дає великі словотворчі можливості:
за їх допомогою виражаються найрізноманітніші відтінки суб'єктивної оцінки.
Беручи до уваги специфічні властивості морфемних афіксів прикметників, які були розглянуті
шляхом часткової вибірки зі словника англійської мови [12], загальною кількістю більш ніж дві
тисячі одиниць, можна зробити висновок, що ад’єктивні слова характеризуються різноманітністю
оцінної семантики, серед них виділяється група слів загальної оцінки, значення яких зводиться до
вираження оцінки без вказування на будь-які ознаки, а також групами слів негативної та позитивної
оцінки, які виявляють несхвальне або схвальне ставлення носіїв мови до предметів, фактів і явищ
об’єктивної дійсності. Кількісне співвідношення ад’єктивних одиниць, що виражають ту чи іншу
ознаку та утворених за допомогою суфіксів можна зобразити за допомогою таблиці.
Таблиця 1.
Співвідношення загальної кількості прикметників з кількістю
емоційно-забарвлених ад’єктивних одиниць
Прикметники
Прикметники
Загальна кількість
Кількість емоційнонегативної оцінки
позитивної оцінки
прикметників
забарвлених
прикметників
2230
824
455
369
100%
37%
21%
16%
Структура семантичного змісту похідних прикметників є чіткою та послідовною системою. Саме
тому, беручи до уваги специфічні властивості морфемних афіксів прикметників англійської мови та їх
семантичне наповнення можна зробити висновок, що ад’єктивні слова характеризуються
різноманітністю оцінної семантики, серед них виділяється група слів загальної оцінки, значення яких
зводиться до вираження оцінки без вказування на будь-які ознаки, а також групами слів негативної та
позитивної оцінки, які виявляють несхвальне або схвальне ставлення носіїв мови до предметів, фактів
і явищ об’єктивної дійсності. Власне від кореневих морфем залежить основне значення того чи
іншого слова, проте афікси, хоч і відіграють підпорядковану роль, не мають самостійного лексичного
значення та не виконують номінативної функції в похідному слові, все ж вагомо впливають на його
значення: позитивне чи негативне. Кількісне співвідношення ад’єктивних одиниць, що виражають ту
чи іншу ознаку та утворених за допомогою афіксів можна зобразити за допомогою таблиці.
Таблиця 2.
Словотворчі афікси прикметників позитивної та негативної оцінки в англійській мові
Ад’єктивний
афікс

Загальна
кількість
вживань

Кількість
прикметників
негативної оцінки

-y
-al
-ous
-ed
-ive

332
327
248
199
179

75
30
91
36
33
196

Кількість
прикметників
позитивної
оцінки
40
27
46
35
20
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-ic
-ent
-ing
-able
-ant
-less
-ful
-ly
-ate
-ish
-some
unindisnoninteroverpreantiirtranssubsuperunderamultiout-

160
131
108
103
80
78
77
54
32
30
15
520
328
146
116
91
65
59
58
57
56
56
50
48
41
38
35

21
18
11
35
20
18
26
10
8
17
6
183
82
73
68
13
23
21
12
31
11
13
28
14
21
9
3

15
32
30
33
16
12
32
13
10
5
3
119
43
26
13
21
28
10
17
14
10
17
12
18
9
17
13

Зазначимо, що між похідним словом і афіксом існує тісний взаємозв’язок: афікси мають
семантику, пов’язану з кореневою основою, саме це показує, що їм властиве певне семантичне
наповнення. Відповідно до наших досліджень, на словотвірному рівні негативну оцінку можуть
передавати всі суфікси, проте найчисленнішими є суфікси -ous, -able, -y, -ed, -ive, -less та префікси
in-, un-, dis-, non-, ir-, pre-, super-: shameless (безсоромний), pitiless (безжалісний), fatuous
(безглуздий), odious (огидний), unendurable (нестерпний), dissociable (нетовариський), tawdry
(крикливий), greedy (скупий), perverted (розбещений), jaundiced (жовчний), speculative
(спекулятивний), derisive (насмішкуватий) та indomitable (невблаганний), unjust (несправедливий),
unscrupulous (безпринципний), dissociable (нетовариський), disloyal (зрадливий), irreverent (нечемний),
preposterous (безглуздий), preconceived (упереджений), superfluous (надмірний). Проте існують також
численні приклади прикметників позитивної оцінки, саме ці слова показують схвальне ставлення
мовця до об’єктивної реальності, яку він сприймає. Найчастіше вони утворюються за допомогою
суфіксів -y, -ous, -ed, -ent, -ing, -able, -ful та префіксів inter-, over-, in-, un-: skilled (кваліфікований),
penitent (що кається), confident (довірливий), saving (ощадливий), irritable (нервовий), dutiful
(старанний), exemplary (зразковий), frisky (жвавий), scrupulous (сумлінний), audacious (сміливий),
resigned (покірний) та internal (душевний) overjoyed (дуже радісний), inconceivable (неймовірний),
undying (невмирущий), unassuming (скромний).
Отже, необхідно підкреслити, що прикметники характеризуються як основні лексичні виразники
негативної оцінки, саме тому їх кількість перевищує кількість ад’єктивних одиниць позитивної
оцінки. Емоційне забарвлення прикметників в англійській мові яскраво виражене саме завдяки
афіксальному словотворенню, за допомогою якого утворюються похідні ад’єктивні одиниці з
негативним чи позитивним значенням. Загалом, система словотвору англійських прикметників є
досить складною, адже вона складається з великої кількості словотворчих одиниць та
характеризується наявністю тісних семантичних зв’язків між ними. Таким чином, емоційне
забарвлення прикметників не є чимось зовнішнім, а входить в структуру їх значення, що дозволяє в
майбутньому ширше дослідити дану тему та створити універсальну класифікацію емоцій у мові.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.
2.

Дяков А. С., Кияк Т. Р., Куделько З. Б. Основи терміноведення: семантичні та соціолінгвістичні аспекти. –
К.: Вид. Дім "КМ Academia", 2000. – 218 с.
Земская Е. А. Словообразование. – М., 1973. – С. 44-73.

197

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 46. Філологічні науки

3.
4.

Левицький В. В. Семасиология. – Винница: Нова книга, 2006. – 512 с.
Левицький В. В. Статистическое изучение лексической семантики: учеб. пособие. – К.: УМК ВО, 1989. –
156 с.
5. Шаховский В. И. Соотносится ли эмотивное значение слова с понятием? // Вопросы языкознания, 1987. –
№ 5. – С. 25.
6. Чабаненко В. А. Основи мовної експресії: монографія – К.: Вища школа, 1984. – 168 с.
7. Шаховский В. И. Эмотивный компонент значения и метод его описания. – Волгоград, 1983. – 91 с.
8. Мальцев В. А. К вопросу о выявлении эмоциональной лексики в английском языке. – В кн.: Вопросы
лексикологии и грамматики иностранных языков. – Минск, 1963. – С. 22.
9. Азнаурова А. Э. Очерки по стилистике слова. – Ташкент, 1973. – С. 117.
10. Додонов Б. И. Эмоция как ценность. – М.: ПОЛИТИЗДАТ, 1978. – 272 с.
11. Вольф Е. М. Грамматика и семантика прилагательного. – М., 1978. – С. 8.
12. Hornby A. S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Oxford: OUP, 1992. – 1579 p.

Матеріал надійшов до редакції 04.05. 2009 р.
Дробко Н. О. Словообразование прилагательных эмотивного значения в английском языке.
Данная статья посвящена исследованию словообразования прилагательных эмотивного значения в
современном английском языке. В работе произведен анализ основных подходов и принципов
образования адъективных единиц, установлены наиболее продуктивные аффиксы при реализации
позитивного и негативного значения прилагательных. Выявлены основные носители семантики при
словообразовании прилагательных в английском языке, которыми являются аффиксы.
Drobko N. O. The Word-Formation of Emotionally Coloured Adjectives in English.
The article deals with the problem of the word-formation of emotionally coloured adjectives in the English
language. Here was made an attempt to review the most productive word-forming affixes for the formation
of the units of positive and negative semantics. Besides, the methods and means of formation of derived
adjectives and the peculiarities of some their semantic functioning in English are outlined. The main problem
under investigation is the study of adjectival units within the limits of the English language and their
semantic analysis.
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ІСТОРИЧНА ДРАМА-ХРОНІКА Б. БРЕХТА ТА А. МІЛЛЕРА:
СПРОБА ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ
У статті розглядаються історичні драми-хроніки Б. Брехта й А. Міллера. На основі співставлення
п’єси А. Міллера "Тяжке випробування" з історичними драмами В. Шекспіра та Б. Брехта автор
визначає особливості історичної драми-хроніки ХХ століття, відмінної від шекспірівського
прототипу. Водночас, здійснена спроба порівняльного аналізу демонструє типологічну спільність
між "хроніками" А. Міллера та Б. Брехта.
Історія ХХ століття поставила перед драмою, насамперед драмою історичною, такі завдання, які
традиційні жанрові форми, здавалося б, розв'язати були просто неспроможні. Проте, як не
парадоксально, саме форма шекспірівської історичної драми-хроніки відповідала художнім пошукам
митців минулого століття. Одним із перших, хто побачив у "хроніках" В. Шекспіра перспективи для
історичної драми був Б. Брехт, автор "Матінки Кураж" (1939 р.). Генетичні зв'язки між
шекспірівською та брехтівською історичною драмою-хронікою всебічно розглянуто в роботах
Е. Бентлі [1], Дж. Стайна [2], Т. Ходжсона [3], Б. Зінгермана [4], О. Чиркова [5] та ін. Однак у
контексті розмови про становлення брехтівської моделі історичної драми-хроніки відкритим
залишається питання стосовно еволюції жанру в американській драматургії 30 – 50-х рр. ХХ століття,
здійсненої Максвеллом Андерсоном у серії віршованих драм так званого "тюдорівського циклу"
("Королева Єлизавета", "Тисяча днів Анни Болейн" та ін.), Баррі Стейвісом у п'єсі про Джо Хілла
("Людина, котра ніколи не помре") та Артуром Міллером, автором "Тяжкого випробування", котрі
слідом за Б. Брехтом апелюють до політичної свідомості глядача. Причому, відродження жанру в
американській драматургії зазначеного періоду пов'язане з безпосередньою рецепцією шекспірівської
творчості як органічної складової англомовного культурного простору. Саме тому доцільною
видається спроба прочитання історичних драм-хронік Б. Брехта й А. Міллера на тлі шекспірівського
"театру історії".
Звернення Б. Брехта до історичної драми-хроніки В. Шекспіра невипадкове. Надзвичайно важливі
в даному контексті міркування самого драматурга, викладені ним у роботах "Різні принципи
побудови п’єс", "Про Шекспіра" та ін., численних примітках до власних п'єс, а також зауваження,
зроблені в ході бесіди з німецьким драматургом Ф. Вольфом: "Хроніка "Матінка Кураж та її діти"
(визначення "Chronik" приблизно відповідає в плані жанру визначенню "History" в єлизаветинській
драматургії), звісно ж, не є спробою переконати кого-небудь в чому-небудь передачею голих
фактів… Що стосується згаданої хроніки, то я не думаю, що вона залишає глядача в стані
об'єктивності (тобто безпристрасного зважування всіх за та проти). Навпаки, я вірю чи, скажімо, я
сподіваюся, що вона налаштовує його на критичний лад" [6: 129]. Б. Брехт свідомо наголошує на
близькості власної історичної драми-хроніки до шекспірівських "хронік". Причому, це стосується не
так суто формальних ознак, як от епізації драматичної дії, руйнації просторово-часової замкненості,
як власне підходу до історичних фактів, що повинні сприйматися крізь призму критичного досвіду
автора та глядача. Не менш важливим є те, що Ф. Вольф, котрий сам багато розмірковував над долею
історичної драматургії й створив ряд історичних п'єс, помітив суттєву особливість брехтівської
"хроніки", яку він називає однією з форм епічного театру, а саме, – руйнування традиційного
Аристотелевого постулату щодо розмежування об'єктивних форм історії (те, що відбулося) та її
суб'єктивного авторського потрактування (те, що могло відбутися) в межах одного твору [6: 129].
Саме синтезуючи різноманітні жанрові форми, поєднуючи відкриту структуру шекспірівської
хроніки та герметичну форму параболи, Б. Брехту вдається сумістити два різних плани в межах
одного твору. На думку А. Краснова, авторська парабола відрізняється від притчі тим, що поряд із
профанним та сакральним планами в ній з'являється план авторських ідей, причому план ідей автора,
обумовлений завданням, що його перед собою ставить драматург, не зливається з сакральним планом,
оскільки останній іноді виражає точку зору протилежну авторській [7: 123]. Власне, основними
складовими параболи Б. Брехта, як гадає дослідник, загалом виступають наступні структурні
компоненти: рівень коментарю, профанний план, план Абсолюту (сакральний план), план авторських
ідей, фабула, система героїв і вставні притчі [7: 122]. Однак у брехтівській "Матінці Кураж" план
авторських ідей зливається з сакральним планом, вірніше, компенсує його відсутність, оскільки
використана драматургом фабула не є притчовою за своєю суттю.
Крім того, в історичній драмі-хроніці Б. Брехта ключовим структурним компонентом виступає
конкретно-історичний план, пов'язаний із відтворенням драматургом подій Тридцятилітньої війни
(1618-1648 рр.), що наявний не лише в написах на початку кожного епізоду, котрі покликані як
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попереджувати дію, так і структурувати твір, надаючи йому хронікальної побудови, а й у складній
системі коментарів і реплік дійових осіб. Не випадково й підзаголовок "Хроніка часів
Тридцятилітньої війни" актуалізує читацьку/глядацьку рецепцію саме на конкретно-історичній основі
твору, яку однак трансформовано драматургом згідно з його ідейно-естетичними намірами. Власне,
форма історичної драми-хроніки якнайвдаліше відповідала потребі "історизації" дії, дозволяючи
організовувати драматичний матеріал в дискретні, відокремлені в часі та просторі епізоди. Б. Брехт
використовує літописну форму, стилізуючи написи, якими відкриваються дванадцять епізодів п'єси,
під хроніку подій – об'єктивовану, однак не позбавлену присутності автора, що виявляється,
насамперед, в авторській іронії, яка полягає в зіставленні подій різного, на перший погляд
історичного масштабу, підкресленому використанні драматургом складної системи часових вимірів,
присутніх у драмі. Зрештою, інтерпретація Б. Брехтом шекспірівського прийому, пов'язаного зі
своєрідним хронологічним дисонансом між героями "хронік" та часом, ще виразніше унаочнює
епічний конфлікт твору.
Поліфонія брехтівської "Матінки Кураж" однак різко дисонує з поліфонією шекспірівських
"хронік", підкореною завданню паралельного зображення двох ворогуючих сторін історичного
конфлікту, а відповідно й чітким групуванням персонажів. Б. Брехт в даному випадку використовує
монтаж, однак не у вигляді поєднання окремих епізодів, що утворюють зрештою паралельні ряди дії,
а радше в кінематографічному його сенсі – як гнучке поєднання загального, середнього та крупного
планів із символічною деталлю. А відчутна авторська присутність, власне, план авторських ідей,
сконцентрований не лише в структурі самого твору, а й у моделі п'єси, створеній Б. Брехтом, а також
авторських коментарях, винесених за його рамки, покликаний дати історіософське обґрунтування
минулого, відтворюваного на сцені, й, разом з тим, дозволяє драматургу, на відміну від
"єлизаветинців", деміфологізувати історію.
Майже через півтора десятиліття після появи історичної драми-хроніки Б. Брехта мистецькі
пошуки змушують звернутися до шекспірівського жанру й американського драматурга А. Міллера.
Історичну драму-хроніку Артура Міллера "Тяжке випробування" (1953 р.), присвячену подіям
довкола процесу над відьмами в американському містечку Салем наприкінці XVII століття, прийнято
розглядати як алегорію на події американської історії першої половини 1950-х років. Причому,
алегорію, на перший погляд, доволі прозору, адже "полювання на відьом" – це своєрідний історичний
ярлик, завдяки п’єсі А. Міллера назавжди пов'язаний з діяльністю сенатора Джозефа Маккарті щодо
розслідування антиамериканських проявів у владних колах Сполучених Штатів. Проте, вона виходить
за межі конкретного історичного контексту – вперше, як уважається, згаданий фразеологізм в його
політичному значенні використав Джордж Оруел 1939 р. у книзі "Пам'яті Каталонії" стосовно
боротьби іспанських комуністів проти троцькістів, а згодом 1941 р. в есе "Уеллс, Гітлер і світова
держава", розглядаючи радянський тоталітарний режим як "правління обраних, що являло собою,
подібно до англійського правління обраних, військову деспотію, підкріплену процесами в дусі
"полювання на відьом" [8: 238]. Тому лише американською дійсністю ХХ століття підтекст
міллерівської п'єси аж ніяк не вичерпується. Невипадково, драматург згодом згадував, що за іронією
історії особистий досвід спілкування з Комісією з розслідування антиамериканської діяльності в
п'ятдесяті роки дозволив йому глибше пізнати страх і відчай дисидентів із соціалістичного табору в
наступному десятилітті [9: 246]. А в сімдесяті роки, майже одразу ж після виходу документальної
книги "В Росії" (1969 р.), з'являється інша п'єса А. Міллера "Стеля архієпископа", в якій
досліджуються, достоту як у Дж. Оруелла, руйнівні психологічні наслідки постійного перебування
під пильним наглядом "Великого брата" для творчої особистості, неспроможної реалізувати себе в
умовах тоталітарної системи [10: 137]. Відтак, "Тяжке випробування", написане двома десятиліттями
раніше, набуває ще й трагічного автобіографічного забарвлення, пов'язаного з обвинуваченнями в
комунізмі самого А. Міллера й судовим процесом 1956 року над американським драматургом.
А. Міллер, за власним зізнанням, довго не наважувався взятися за доволі суперечливий і
сповнений ірраціонального історичний матеріал. Однак, поступово він побачив "безпосередній
зв'язок між мною й Салемом, Салемом і Вашингтоном, бо чим би не були слухання в Вашингтоні,
вони носили відверто ритуальний характер… Як і в Салемі в XVII столітті, мета полягала в
публічному каятті. Обвинуваченого змушували відректися від спільників і наставника-магістра, щоб
відмовою підтвердити безмежну відданість новій вірі й тим самим поповнити ряди істинно
добромисних. І там, і тут в основі лежала одна й та ж процедура – акт каяття здійснювався не в
таємниці самотності, а привселюдно" [11: 240]. Масова істерія, що 1692 р. охопила Салем, вилившись
у полювання на відьом і трагічно завершившись стратою дев'ятнадцяти осіб за звинуваченнями в
чаклунстві, досліджується драматургом зі скрупульозною точністю хроніки. Однак А. Міллер прагне
встановити, в першу чергу, психологічні механізми формування тотального страху й ненависті, що
роз'єднали релігійну общину на північному сході Америки в 1692 році й розкололи американське
суспільство в першій половині ХХ століття.
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Салемська історія XVII століття давала в руки драматургу своєрідний ключ не стільки до відповіді
на питання історії, скільки до розуміння подій, сучасником яких він став. Тому А. Міллер,
драматургія якого завжди стверджувала етичне начало людських відносин, прагнув подібно до
Б. Брехта реконструювати не історію в буквальному розумінні, а відтворити в художній формі
головну суть відомих подій, адже, за зізнанням самого автора, "дана п'єса не є історією в тому сенсі, в
якому це слово вживається вченими-істориками… Проте, я вірю, що читач віднайде тут сутнісну
природу одного з найбільш дивних і жахливих розділів людської історії" [12: 11].
Саме форма хроніки, чітка й максимально об'єктивізована, й водночас суб'єктивно авторська
позиція спостерігача не дозволили автору зануритися в "неприборкану стихію ірраціонального,
пов'язану з салемською історією", адже "п’єса не може описувати переживання, вона повинна ним
стати" [11: 240]. Невипадково, весь третій акт, кульмінаційний у композиційному відношенні,
присвячено судовому засіданню, а відтак драма поєднує в собі ознаки хроніки та специфічного жанру
американської драматургії – так званої "court-room drama" (драми, заснованої на судовому засіданні).
Завдяки розлогим відступам від дії, що, по суті, долають функцію традиційної ремарки, автор займає
позицію спостерігача – інтелектуала, котрий судить про події кінця сімнадцятого століття з висоти
досвіду людини століття двадцятого. Ремарки надають п'єсі історичного масштабу завдяки власній
центробіжній побудові, що спрямовує авторську увагу від психологічного портрета котрогось із
персонажів до історико- чи етико-філософських нарисів – своєрідних зрізів як епохи, що
зображується на сцені, так і сучасної авторові. Так, біографія священика Семюела Перріса є лише
приводом для розлогого екскурсу в історію становлення теократичної общини Салема на фоні
колонізації Нової Англії. Психологічний портрет "мисливця на відьом" Джона Хейла переростає у
своєрідне філософське есе, присвячене роздумам А. Міллера про протистояння Добра та Зла,
амбівалентну природу суспільства. Подібне зміщення художніх планів, призвівши до розширення
історичної перспективи, виходу за межі сценічного майданчика, надає кожному образу-персонажу –
носію певних архетипів – глибокого символічного підтексту. Відтак драма-документ, драма-хроніка
переростає у драму-параболу, чому сприяє й складна парадигма часових відношень, створених
автором. Замкнуті в параболі страху та ненависті жителі Салема – водночас і американське
суспільство п'ятдесятих років ХХ століття, й модель авторитарного суспільства.
Увага А. Міллера до категорії часу невипадкова, адже всю його драматургічну творчість
пронизують три головні філософсько-моральні домінанти – взаємозв'язки, відповідальність і час,
причому, якщо перші два концепти незмінно цікавлять американського драматурга, то значущість
"часу" для Міллерової творчості, на думку Н. Висоцької, з роками зростає, чому свідченням є його
п’єси "Годинник Америки", "Обережно, пам’ять!", а також автобіографічна книга "Напливи часу" [10:
137]. Кожен його новий твір, згідно із зізнанням самого автора, пропонує "нову концепцію стосунків
між одним та багатьма, між багатьма та історією" [10: 137]. Людина й Час – філософсько-етична
ситуація, що визначає спрямованість шекспірівської історичної драматургії, взята А. Міллером не як
константа, а творчо переосмислена, покликана якщо не дати відповіді, то принаймні застерегти
сучасників від повторення помилок минулого. Г. Злобін за аналогією до шекспірівської історичної
драматургії, розглядає п'єсу А. Міллера як народну історичну хроніку [13: 42]. Однак, якщо
шекспірівський "театр історії" створював для глядача такі ігрові умови, що насамперед давали йому
змогу пережити історію услід за автором, то підкреслено сучасна позиція А. Міллера, близька до
брехтівської інтерпретації історії, дозволяла уникнути серйозного емоційного занурення в історичний
матеріал, чого й сам автор найбільше остерігався.
Однак, на відміну від Б. Брехта А. Міллер не потребує нових театральних форм. Розлога, іноді
надміру деталізована, манера побудови сценічної дії в "Тяжкому випробуванні" А. Міллера різко
дисонує з епічною монтажністю брехтівської "хроніки". Ремарки-есе, покликані епізувати дію, цілком
вписуються в традиційну систему театральних координат, не поєднуючись в цілісну систему засобів
епічної драми Б. Брехта. Історіософські погляди А. Міллера, схильного розглядати людську історію
крізь призму вічно повторюваної ситуації протистояння двох абсолютів – Добра та Зла, далекі від
принципу "історизації", покладеного в основу брехтівської драматургії, від проголошення Б. Брехтом
того, що будь-яку подію в драмі слід зображувати як історичну, тобто минущу, неповторну, пов'язану
лише з конкретною епохою, яка піддається критиці з точки зору кожної наступної епохи [14: 100].
Наблизившись до жанрової моделі, створеної німецьким драматургом, і, крім того, безпосередньо
сприйнявши шекспірівську традицію "хронік", А. Міллер пропонує самобутній погляд на історію та
місце в ній людини.
Водночас, історичні драми-хроніки Б. Брехта та А. Міллера знаходяться, якщо й не в одній системі
художньо-драматургічних координат, то поряд. Насамперед їх споріднює підхід до використання
історичного матеріалу з метою увиразнення сучасних авторам процесів суспільно-політичного
характеру. У драмах-хроніках Б. Брехта та А. Міллера історія постає у формах параболи, що
покликана через авторське історіософське осмислення минулого дати відповідь на актуальні питання
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"історичної сучасності". На відміну від хронік шекспірівського типу, в яких факт домінує над
відвертим авторським втручанням в дію, а сценічна картина минулого ґрунтується на художній ілюзії
її співпадіння з реальністю, драматурги ХХ століття уникають дистанції від предмету зображення,
підкреслюючи суб'єктивний характер власної інтерпретації історичних фактів, вдаючись до
відвертого асоціативного поєднання різних часових планів, художньої структури з історичною
дійсністю. Подібне зіштовхування часових вимірів призводить до руйнування сценічної ілюзії й
змушує глядача не переживати історію, а спостерігати, вивчаючи й набуваючи історичного досвіду.
Водночас, як і в драмах-хроніках В. Шекспіра окремий факт є лише засобом розкриття певної
історично істотної тенденції. Відсутність історичної дистанції дозволяє деміфологізувати історію,
позбавивши її нашарування легендарності, невипадково, в центрі уваги драматурга опиняється
"маленька людина" – сучасник автора. А, отже, конкретно історичний план служить не стільки
предметом зображення, скільки предметом авторського осмислення. Зрештою, драми Б. Брехта та
А. Міллера засвідчують появу у ХХ столітті нової жанрової моделі історичної драми-хроніки,
відмінної від "хроніки" кінця XVI – початку XVII століть, хоча й генетично з нею спорідненої.
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Закалюжный Л. В. Историческая драма-хроника Б. Брехта и А. Миллера: попытка
сопоставительного анализа.
В статье рассматриваются исторические драмы-хроники Б. Брехта и А. Миллера. На основе
сопоставление пьесы А. Миллера "Тяжкое испытание" с историческими драмами
В. Шекспира и Б. Брехта автор определяет особенности исторической драмы-хроники ХХ
столетия, отличной от шекспировского прототипа. В то же время, попытка сопоставительного
анализа демонстрирует типологическую общность между "хрониками" А. Миллера и Б. Брехта.
Zakalyuzhnyy L. V. Historical Chronicle Drama by Berthold Brecht and Arthur Miller:
the Attempt of Comparative Analysis.
The article regards historical chronicle dramas by Berthold Brecht and Arthur Miller. The author determines
the peculiarities of historical chronicle drama of the 20th century (different from that of the Shakespeare
prototype) through comparing Arthur Miller's play "The Crucible" and the dramas by Berthold Brecht. The
attempted comparative analysis in the meantime shows typological commonality between "chronicles" by
Arthur Miller and Berthold Brecht.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИКИ ДРАМ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА В КОНТЕКСТІ
ЗАГАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ЕПІЗАЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Автор статті розглядає специфіку функціонування епічного начала в структурі драматичних творів
В. Винниченка на рівні форми та змісту. Акцентується увага на якісно новому рівні проблематики
Винниченкових п’єс, що відрізняються від драматургії попередньої епохи театру корифеїв й
тяжіють до традицій епічного театру. Проведені паралелі між Винниченковими п’єсами й епічною
драматургією в плані схожості тематики, використаних композиційних прийомів, характеру
драматичного конфлікту, типу персонажа.
У ХІХ столітті літературні переваги драми починають нерідко цінуватися вище за сценічні.
Б. Шоу радить драматургам, які не можуть пробитися на сцену, пристосувати свої п’єси до читання і
дає практичні настанови, як цього досягти. Виникає специфічна форма драматургії – п’єса для
читання як своєрідний літературно-театральний оксиморон. Саме від того часу, як зауважують
дослідники, починають активно проявлятися тенденції до включення в драматичну структуру
наступних епічних елементів: розповідь, зняття драматичної напруженості, масові сцени, вільне
оперування просторово-часовими категоріями тощо. Наявність процесу епізації драми, як свідчить
О. С. Чирков, помітна ще в стародавні часи [див.: 1: 3]. З плином часу ця тенденція посилювалася і, як
ми знаємо, врешті призвела до появи брехтівського епічного театру в 20-х рр. ХХ століття. Уже
згадуваний дослідник О. С. Чирков вказує на існування епізованої і епічної драматургії як двох
рівновеликих явищ неарістотелівської драми: "епізована драма за принципами впливу на глядача
ближча до відомих арістотелівських вимог, в той час як драма епічна вимагала створення театру, який
би естетично відповідав її новаторській сутності" [1: 104]. Епічна драма характерна авторською
присутністю "у формах власне авторської присутності" [1: 115], зіткненням не характерів, а ідей,
світоглядних позицій, розробкою персонажів в умовно-алегоричному ключі, застосуванням прийому
"очуження", параболiчною структурою, специфічною тематикою тощо.
У контексті розрізнення термінів епічна і епізована драма Винниченкові п’єси займають проміжну
позицію. Якщо ж узяти до уваги, що сам Бертольд Брехт аналізував шекспірівський театр як театр
епічний (хоч епічним у повному розумінні цього слова театр Шекспіра ніколи не був), то ми у свою
чергу маємо повне право розглядати драматургійну творчість Винниченка принаймні як таку, що
позначена тенденціями епізації і має чіткі риси епічної драми. Отож, спробуємо розглянути специфіку
функціонування епічного начала у структурі драматичних творів В. Винниченка і встановити, у чому
проявляється спорідненість його драматургії з брехтівською епічною драмою.
"Ми тепер уже не зможемо створювати безконфліктну драматургію, тобто сценічну дію, яка не
викликає конфлікту в глядацькому залі", – писав Брехт [2: 192]. Винниченко був досить скандальною
особою і його драматургія піддавалась нещадній критиці як з боку літературних і театральних
критиків, так і з боку письменників-сучасників. Однак автор беззаперечно досяг того, чого прагнув
досягти будь-який епічний драматург – викликати у читача і глядача не так страх і співчуття, як
інтелектуальну роботу, здатність критично мислити. Бертольд Брехт, відповідаючи на питання про
суттєве в епічному театрі, писав, що воно "полягає, певно, в тому, що він апелює не стільки до
почуття, скільки до розуму глядача. Глядач повинен не співпереживати, а сперечатися" [3: 41].
За Брехтом, "нові теми для нового театру – шлюб, хвороба, гроші, війна і т.д." [3: 44].
Переосмислення етичних питань – пріоритет початку ХХ століття і Винниченко теж ставив на
обговорення проблеми вільного шлюбу, евтаназії, відносності моральних імперативів тощо. У драмах
В. Винниченка, як і в епічній драмі, конфлікт відбувається не на рівні протистояння особистостей, а
на рівні "боротьби" ідей. Різниця полягає лише в тому, що епічна драма покликана виховувати, а
Винниченкова, модерністська – показати наслідки "приложення тих ідей до життя" [4: 37]. "Мій театр
<...> – театр філософський, коли сприймати це поняття наївно; під цим я розумію інтерес до
поведінки і думок людей", – писав Б. Брехт [3: 494]. "Коли життя добре збовтати, вивести з спокійної
норми, воно може показати деякі такі явища, які в інший час угадуються тільки теоретично", – писав
В. Винниченко [цит. за: 5: 98].
Винниченкові герої, в принципі, не ставили собі за мету зруйнувати існуючу систему моральних
імперативів, а лише прагнули бути послідовними у своїх учинках і керуватись "абсолютним законом"
– принципом "чесності з собою". "Стара мораль" з її, відповідною до обставин, гнучкістю не
задовольняла їх:
"Щаблі життя": А н я. Як слабоумний і старий, значить, треба вбивати такого?
М и р о н А н т. (злісно). Да! Вбивать.
© Оладько Т. В., 2009
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А н я. Хто-ж тобі дав це право?
М и р о н А н т. А хто дав право вбивать на війні сотні тисяч молодих, здорових, потрібних? А яке
мають право вішать, стрілять найцінніших для життя? Га?.. На це мають право? А не мають права
вбивать нікчемних, гнилих, непотрібних, шкідливих? [6: ІХ: 137].
"Memento": К р и в е н к о. Значить, ти проти всяких викидишів, коли вони навіть лікарями
приписуються?
А н т о н и н а. То інша річ... Там грозить життю матері, її здоров’ю, дитині.
К р и в е н к о. Хм! Там законом дозволено... А тут не грозить дитині, матері, громадянству,
батькові? [6: Х: 149].
Такі міркування персонажів п’єс знову наштовхують на проведення паралелей між
Винниченковими драмами і драмою епічною, в якій спостерігається так званий "ефект очуження" –
процес, в основі якого лежить "уміння побачити незвичайне у звичайному" [1: 119]. І дійсно,
пересічна людина навіть не задумається над абсурдністю людської поведінки, яку помічає Мирон
Антонович: молодих вбивають на війні, а немічним підтримують їх муки… Так "законом дозволено".
Винниченків революціонізм стосовно старих суспільних форм ґрунтувався також на філософії
Ніцше з її всепроникним гаслом "переоцінки цінностей". Своїм принципом "чесності з собою"
Винниченко віддавав певну данину індивідуалізмові, який був принесений у художню літературу
Ніцше. Так з’явився новий тип героя – сильної особистості, "надлюдини". "Чесність з собою" для цих
персонажів-індивідуалістів, крім усього, означає культ сили." – Слабим, значить, не місце на землі? –
Не місце" [6: ІХ: 22].
У поведінці Корнія теж угадується індивідуалізм.
Р и т а. Ти живеш для себе <...> [7: 287].
К о р н і й. А, для сім’ї, для сім’ї! Все для сім’ї! А чому сім’я для мене не робить? Такої сім’ї я не
хочу! <…> Хіба я живу для того, щоб сім’ю содержувати? [7: 312].
Сім’я – це мікросуспільство, це структурна одиниця суспільства. Якщо розглядати переконання
Корнія в такому ракурсі, то в його міркуваннях яскраво проступає філософія Ніцше: у Корнію
говорить надлюдське начало, що прагне поставити суспільство на служіння собі.
Драмі епічній притаманний інтелектуалізм, центральним конфліктом її є "боротьба ідеологій,
класів, суспільних прошарків, епох" [8: 105]. Епічна драма є "відображенням історично значущої
події-типу, у якій людина постає як вираження певної історичної, соціальної, ідеологічної тенденції
свого часу. І якщо у центрі традиційної драми знаходились долі окремих особистостей, то в епічній –
людина набуває значення "суспільної функції" [1: 104].
Герой епічної драми – "цілісна, сформована особистість. Такий герой визначив свою моральну,
світоглядну позицію, він послідовно дотримується певної системи цінностей і старається утвердити ці
цінності в житті. Саме це зіткнення "світоглядних позицій" і складає сутність конфлікту в епічній
драматургії" [1: 106]. У драмах Винниченка теж є такі носії ідей (Сніжинка – Пантера, Сліпченко –
Грінберг), зіткнення між якими і складає сутність конфлікту. Проте Винниченко зосереджується не на
самих силах, що вступають у боротьбу, а на людині, внутрішній світ якої є полем бою цих сил: на
Корнії у "Чорній Пантері і Білому Медведі", на Софії у "Між двох сил". Таким чином, у центрі драми
опиняється не "цілісна, сформована", а негармонійна, надломлена, роздвоєна особистість.
Прийшовши до висновку про гнучкість моралі, В. Винниченко пропонує критерієм оцінки вчинків
внутрішню "гармонію думок, почувань, досвіду" ("Memento") [6: Х: 150]. Згідно з цією ідеєю
спочатку має наступити гармонія в людських душах, а потім і у суспільстві в цілому. Але його герої
не можуть віднайти цієї гармонії. Роздвоєність є їх прокляттям, фатумом, який висить над ними. Це
осердя конфлікту драм Винниченка. Людина роздвоєна – нечесна з собою, бо чесність – це передусім
гармонія, цілісність.
У душах Кривенка ("Memento"), Корнія ("Чорна Пантера…"), Мусташенка ("Закон"), інших
персонажів Винниченкових п’єс борються два начала – іd і alter ego, "самець" і "творець". Герої
Винниченкових драм неспроможні побороти в собі id. "Я боюся того, над чим наша свідомість і воля
не мають влади" [7: 565], – каже Мусташенко. Безсилля проти закону природи дратує й героїв інших
драм: "Та не можу я, чортяка його забери! Не можу бути рабом сліпого інстинкту!" [6: Х: 148]. Після
тривалої боротьби одні герої визнають поразку ("Закон вищий од нас" [7, 589]), інші не помічають, як
замість інстинктів убивають душу ("Я тепер порожній" [7: 322]).
Микола Вороний для точної характеристики "нової драми" вводить термін "драма живих
символів": "Виймаючи з душі дійової особи все те, що складає трагедію її життя, автор утворює нову
постать <...> і вже має дві сильні постаті, що раз у раз впливають одна на одну. Ця друга постать,
будучи символом, є разом і реальністю <...>" [9: 253]. Чи не є такі "живі символи" ідентичними
образам епічної драматургії, створеним в умовно-алегоричному ключі? За зовнішнім
мелодраматизмом у п’єсі "Чорна Пантера..." криється глибока трагедія роздвоєності Корнія. Вороний
називає Сніжинку живим символом "самоцільного мистецтва в душі художника" [9: 254]. Розвиваючи
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ідею Вороного, можемо припустити, що певне символічне навантаження несе і образ Рити як втілення
інстинкту батьківства чи символ краси. Таким чином, Сніжинка і Чорна Пантера (самі імена теж
символічні) – не що інше, як два голоси в душі Корнія, а Лесик і полотно – дві частини його "я".
Винниченко, розділивши Корнієве "я" надвоє, отримав два окремі персонажі, кожен із яких тепер
намагається повністю схилити художника на свій бік. Боротьба Сніжинки (білий колір) і Чорної
Пантери за душу Корнія може бути сприйнята як алегорія вічного вагання Людини між Добром і
Злом, alter ego й id.
Перебування художника на грані між "холодною незворушністю вічних сфер і палкою земною
пристрасністю" [10: 169], незнаходження гармонії робить його жертвою боротьби в ньому двох сил. А
оскільки Лесик і полотно – його частини так само, як і Рита, вони гинуть теж. На питання про те,
чому залишається жити Сніжинка, можна відповісти, що мистецтво вічне, воно не вмирає разом із
людиною, а залишається жити й після її смерті. У філософському сенсі творчість вважалася виявом
мрії людини про абсолютну свободу. Свобода творчості була її першою заповіддю. Недарма критики
говорили про п’єсу "Чорна Пантера...", що це "проба рішення проблеми мистецтва" [7: 598].
Параболічну структуру, притаманну епічній драмі, неважко побачити і у п’єсах "Між двох сил" та
"Чорна Пантера...". Слова О. Чиркова про епічного драматурга загалом стосуються і В. Винниченка
зокрема: його "цікавить не подієвий ряд, а буттєвий фактор <…>, в історично конкретному дає
пізнати себе всезагальне, реально достовірне сприймається в той же час як символ певної тенденції"
[1: 106]. Чітка ономастична виразність у Винниченка сприяє окресленню певної символічності
драматичної ситуації: Сніжинка, Чорна Пантера, Білий Медвідь ("Чорна Пантера..."), Цінність
Маркович ("Базар"), Світове Питання ("Memento"), Безумная Лічность ("Співочі товариства"),
Сталінський ("Гріх") та інші – зовні ці наймення схожі на прізвиська, проте вони містять у собі
глибокий підтекст. Через увесь текст, скажімо, "Чорної Пантери..." проходить образ "дикої кішки"
Рити і м’якої, легкої, з рухами "як лет сніжинок" дівчини Сніжинки. Обігравання образів пантери,
кішки, ведмедя відбуваються на двох рівнях: висловлювання персонажів і авторських ремарок.
Що ж до авторської присутності в п’єсі, то Винниченко не вводить у число дійових осіб ні
розповідача, як Клодель, ні директора театру, як Гете, немає навіть резонера. І все ж авторська
присутність чітко відчувається, авторський голос "розпорошений" по всій п’єсі: у ремарках персонажі
отримують модально забарвлену оцінку, у висловлюваннях персонажів помітні сліди власних
авторових слів, які зустрічаємо в його листах і статтях тощо. Так, у Винниченка традиційні ремарки,
що містять характеристику героя, не лише дають про нього вичерпну інформацію, але і певною мірою
означують авторське сприйняття ззовні. Модально забарвлені і портретні характеристики ("спокійнофлегматична постать" Блека, лікар "з різким крикливим голосом", Штіф "худенький, вузьколиций,
худий, сіруватий"), і ремарки, що супроводжують мовлення персонажів ("Рита, стрепенувшись,
перекидається повним одчаю поглядом з Ганною Семенівною", "раптом дико й люто схопившись,
робить рух, неначе збирається стрибнути на неї", "безрухомо-спокійно", "гаряче-злісно"). Ремарка з
допоміжного засобу трансформується у повноцінний елемент художньої структури дії, який передає,
перш за все, позицію автора. У драматургії ХХ століття, згідно зі спостереженнями А. Речки, епічна
ремарка поступово модифікується в оповідний елемент, опис, що вбирає ознаки сюжетотворення,
насичується психологічною і побутовою конкретикою: "Завдяки насиченню епічним матеріалом
ремарка-опис втрачає маргінальні функції й стає композиційною складовою драми помітно епізуючи
її" [цит. за: 11: 255].
Винниченкові драми "Між двох сил" і "Пророк" дозволяють розглянути різномодальне двоголосся
авторської ремарки і мовлення героїв, де ці два дискурси переходять один в одного і створюється
враження поєднання двох форм – епічної і драматичної – у межах одного тексту. Дія перша п’єси
"Пророк" починається так:
"Хол великого готелю. В глибині широка тераса. На терасі мешканці готелю з напруженням і
цікавістю вдивляються вбік. Деякі дивляться в біноклі.
Коло дверей на терасі товпиться прислуга, схвильовано, нетерпляче перешіптуючись. Х а з я ї н
г о т е л ю, літній, коректний, тримається з гідністю. Ходить по холу й подивляється на прислугу.
Раптом на терасі рух. Всі дивляться кудись униз, убік, гукають, питають. Потім у хвилюванні
поспішно збігають униз. Деякі пробігають через хол, кричучи:
- Іншим шляхом іде! Іншим шляхом іде!
- Тут не буде проходити! Іншим шляхом!..
Прислуга готелю біжить за гостями, хто через терасу, хто через вхідні двері" [12: 246].
І таких своєрідно оформлених масових сцен у п’єсі досить багато.
Іншим аспектом взаємодії ремарки і мовлення персонажів є їх взаємодоповнення, як у п’єсі "Між
двох сил". Тут перебіг подій читач сприймає лише завдяки взаємодоповненню реплік героїв і ланцюга
дій, переданих у ремарці.

205

Вісник Житомирського державного університету. Випуск 46. Філологічні науки

П а н а с. (Одкладає молоток і долото й підходить до вікна.) Одійдіть, Софіє Микитівно. (Бере її
за руку.)
С о ф і я. (Мовчки визволяє руку й злегка одпиха його.)
П а н а с. Я вас прошу... Не будьте ж хоч тепер такою, як... чотири роки тому. Софіє!
Снаряд вибухає з великою силою недалеко. Зараз же куля з дзвоном розбиває шкло в вікні. Панас
і Софія разом одскакують од вікна вбік за шафу. Софія машинально хапається за Панаса, шукаючи в
його захисту.
П а н а с. (Сильно обнімає її, потім раптом гаряче, жагуче цілує.)
С о ф і я. (Якийсь мент стоїть в його обіймах непорушно, потім одкидається назад, вдивляється
в Панаса.)
П а н а с. (Хоче підійти до неї.)
С о ф і я. (Мовчки помалу, але рішуче крутить головою.)
П а н а с. (Зупиняється. Далі повертається й іде до вікна, стаючи посередині його.)
С о ф і я. (Строго, сердито.) Панасе! Одійдіть... [13: 295].
Майже весь рух недомовленої психологічної дії представлено у плані авторської мови у ремарці.
Ремарки у п’єсі також увиразнюють неоднозначність образів твору і підпорядковані його ідейному
спрямуванню. Рита "дуже тонка, гнучка, одягнена в чорне, лице з різкими рисами, розвиненими
щелепами; лице жагуче, майже дике і грубе, але гарне" [14: 198], говорить вона "обережно, лукаво",
"обурено", "злісно", "різко і твердо" [14: 199]. Натомість Сніжинка – "гарна, ясно-біла, вся пухка і
жвава <...> рухи повільні і граціозні, як лет сніжинок" [14: 202] і говорить вона завжди з усмішкою чи
наспівує щось.
Ремарки, що супроводжують мовлення, у Винниченка не лише більші за обсягом, ніж у "старій
драмі", змінюється сам характер інформації: вони передають не стільки дію, як емоції. Крім того,
розповсюдженими в модерній Винниченковій драмі є детальні ремарки-описи, що знову ж таки
епізують п’єси.
Як уже було сказано, Винниченкові драми характерні тим, що конфлікт у них закладений на
ідейному рівні, протистоять не характери, а світогляди, ідеології. У таких драмах наявні довгі
інтроспективні монологи, статичні діалоги, які уповільнюють дію, її розвиток може губитися у
розмовах, а останні, у свою чергу, часом розвиваються окремо від дії, становлять окремий
структурний план тексту; характерне повільне нагнітання конфлікту, епізований або ліризований
характер подій на противагу суто драматичному їхньому перебігу, а також розповідь про події замість
зображення самих подій тощо.
Оцінюючи ранні драми В. Винниченка "Дисгармонія", "Великий молох", "Щаблі життя", Олена
Пчілка зауважила: "Однак сі твори можна вважати "драмами" лише через те, що автор назвав їх
"п’єсами", поділив на дії чи розділи. Властиво ж сказавши, се теж – оповідання, з цілим рядом
розмов; ніяка дія не розгортається, не зростає; діячі топчуться на однім місці, говорять те саме по
двічі, по тричі, без кінця..." [цит. за: 11: 209].
У пізніших же п’єсах драматурга епічність лише зростала, на зміну мімезису приходив дієгезис і
деякі уривки текстів дійсно швидше нагадували оповідання, аніж п’єсу. Третя дія у "Між двох сил"
починається досить яскравою у цьому відношенні сценою: двоє червоногвардійців розповідають про
те, що діється за вікном, коментуючи заодно побачене:
1-й к р а с н о г в. Готово! Пришили. Більше не встанет, сукин сын.
2-й к р а с н о г в. Носом так и клюнул в стенку.
1-й к р а с н о г в. Стой! Ведуть офіцера! А-а, чортова душе, трусишся? Ач-ач, як ноги
підгинаються. О, о, хапається за бариньку, за бариньку. А тій якого чорта там нада?
2-й к р а с н о г в. Жена, должно быть. Видишь, просит… Жалко, стало быть <...> [13: 306].
Це дещо більше, ніж те, про що писав П. Павіс: "пряма драматична імітація не може обійтись без
розповіді, і всяка міметична драматична дія передбачає присутність сценічної розповіді" [15: 484].
Епічний елемент може увиразнюватись у самій тканині висловлювання, яке містить повідомлення
з дієсловами у формі ІІІ особи. Тоді один з персонажів драми ніби відсторонюється від подій і займає
позицію коментатора, збоку спостерігаючи за тим, що відбувається на сцені й лише зрідка
втручаючись у дію. Його репліки дуже нагадують слова автора в епічному творі, що супроводжують
мовлення персонажів, або партію хору в арістофанівських драмах. Наприклад, у п’єсі "Чорна
Пантера..." (1918) таку роль в одній із сцен виконує Ганна Семенівна:
Г а н н а С е м е н і в н а (стискує плечима). Радіє, що воно... "Рисочка". Та ти в душу подивись,
там ще більша мука. Радіє! Господи!
К о р н і й (одмахується). А, мамо! Трошки вище ще, Рито. От так... Лесика... трошечки от так...
Ах, шкода, що не день. У нього тепер чудова блідість...
Г а н н а С е м е н і в н а (все більш і більш вражена). "Чудова блідість"!
Р и т а. Мамо! Я вас молю, ради Бога, мовчіть, я ж вас просила... Ну, зробіть це для мене.
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Г а н н а С е м е н і в н а. Та як же я, Господи, можу мовчати?! Та я дерево, чи що? Мучать дитину
і радіють, що "чудова блідість". <...> Радіє, що рисочка страждання... Та що ж це таке? [13: 248].
Якщо в епічній драмі автор часто виводив на кін резонера, то у Винниченка взагалі голос автора
неможливо чітко визначити: немає чіткого поділу на позитивних і негативних персонажів, немає
резонера, який виголошує довгі промови з приводу оцінки дій інших персонажів, моралізує тощо,
немає центрального героя. Голоси персонажів п’єс звучать паралельно, автор не стає ні на чий бік і,
таким чином, усі – рівні. Таке багатоголосся є можливим лише в драмі ідей, де в конфлікт вступають
носії різних світоглядів, цілісних кругозорів. У "Memento" центральним персонажем можна вважати
Кривенка, але на ту ж центральну позицію претендує й Антонина. Те ж саме спостерігаємо й у
"Чорній Пантері...", і "Дисгармонії", і "Законі" тощо. Таким чином, маємо підстави говорити про
поліфонію в драмах Винниченка. Термін "поліфонія", чи "поліфонізм", як відомо, ввів у
літературознавство М. Бахтін стосовно романів Достоєвського. Послідовники цієї теорії довели, що
означене явище – "категорія не стільки жанрова, скільки структуротворча" [16: 23] і поліфонічними
можуть бути твори всіх жанрів і родів. Поліфонічна структура твору можлива за умови підняття
автором п’єси проблем буття, художньо-філософської проблематики, які існують лише як
протиставлені грані єдиного цілого. На питання, поставлені в такого роду п’єсах, власне, й не може
бути відповідей, які презентують "істини в останній інстанції".
Щодо інтелектуальної драми, до жанру якої зараховують і п’єси Винниченка, існує загальне
положення про те, що у ній "драматична боротьба закінчується перемогою однієї зі сторін" [цит. за:
16: 29]. Однак таке твердження не зовсім точне. До такого ж висновку приходить і О. Удодов, який
говорить: "Ця боротьба в поліфонічній драмі призводить шляхом складного, сповненого діалектичних
протиріч синтезу тенденцій, протиставлених одна одній, до постановки важливих соціальнопсихологічних і морально-філософських проблем, у суперечку-діалог з приводу яких залучаються
читач і глядач" [16: 29]. Таким чином, фінал поліфонічної інтелектуальної драми завжди в цьому
плані залишається відкритим, конфлікт виходить за межі твору. Драма ідей не дає вирішення
проблем, а лише накреслює шлях до цього, ставить питання, але не дає відповіді. Поставлену
драматургом проблему кожен читач і глядач повинен розв’язати для себе сам. "Ви йдете з тривожним
відчуттям, що життя, показане в п’єсі, має стосунок і до Вас і що Ви зобов’язані знайти якийсь вихід
для себе і для інших, бо сучасний стан цивілізованого суспільства несумісний із вашим почуттям
честі", – вважав Б. Шоу, говорячи про новітню драму [17: 396]. На досягнення того ж ефекту була
спрямована й епічна драма, що вказує на ще одну точку перетину Винниченкових п’єс із п’єсами
Брехта.
Таким чином, з огляду на функціонування епічного начала на різних рівнях структури
драматичних творів В. Винниченка видається доцільним розгляд означених п’єс як приналежних до
специфічного жанру епічної драми, акме розвитку якої був брехтівський театр.
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Оладько Т. В. Особенности поэтики драм Владимира Винниченка в контексте общих тенденций
эпизации в драматургии ХIХ – начала ХХ века.
Автор данной статьи рассматривает специфику функционирования эпического начала в структуре
драматических произведений В. Винниченка на уровне формы и содержания. Акцентируется
внимание на качественно новом уровне проблематики Винниченковых пьес, отличных от
драматургии предшествующей эпохи театра корифеев и тяготеющих к традициям эпического
театра. Проведены параллели между Винниченковыми пьесами и эпической драматургией в плане
схожести тематики, используемых композиционных приемов, характера драматического
конфликта, типа персонажа.
Olad’ko T. V. The Specific Features of Poetics of Volodymyr Vynnychenko’s Dramas in the Context of
General Tendencies of Epization in Dramatic Art of the 20th – the beginning of the 21st century.
The author of the given article considers the specific character of functioning of epic element in the structure
of dramatic writings of V. Vynnychenko on the levels of form and contents. Attention is paid to the
qualitatively new level of problematics of V. Vynnychenko’s plays, different from the dramatic art of previous
epoch of the theatre of coryphées and drawing to the traditions of epic theatre. The parallels between
V. Vynnychenko’s plays and epic dramas are drawn in the plan of similarity of themes, used modes of
composition, type of dramatic conflict and characters.
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КОГНІТИВНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТАФОРИ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
У статті розглянуто метафору відповідно до когнітивного аспекту дослідження. Оскільки вона є
одним з основних засобів творення нового значення, дуже важливо зрозуміти функціонування
метафори, зокрема, в політичному англомовному дискурсі та узагальнити її особливості. Крім того,
у статті проаналізовано різні способи впливу метафори на суспільну свідомість адресата
політичного дискурсу.
Когнітивний підхід щодо аналізу політичної комунікації займає провідне місце в сучасній науці,
проте багато аспектів усе ще залишаються дискусійними. Слід зазначити, що специфіка політичного
дискурсу безсумнівно впливає на підбір відповідних метафор, якими власне цей дискурс
наповнюють. Метафора є одним із засобів породження нового знання [1: 20]. Згідно з твердженням
Дж. Лакоффа, застосування метафори для розуміння певної сфери людського досвіду є тріумфом
людського мислення [2]. Таємниця метафори полягає у "взаємодії" двох думок, інвертуванні
субстанцій і дешифровці [3]. А. Данто, Д. Е. Купер, М. Хайдеггер, А. Н. Баранов, М. Блек, Д. Шон,
Р. І. Гальперін, П. Хенле, Ф. Уїлрайт, Е. Джордан, М. С. Брідслі, Дж. Серль та ін. розглядають
метафору як засіб пізнання і вказують на її здатність виражати істинні знання про світ та створювати
нові значення. Метафору вважали способом створення нового значення, однак, механізми роботи
метафори не були глибоко досліджені. Існує певний генетичний зв'язок між метафорою та новизною:
"нове можна висловити тільки за допомогою метафори, а в будь-якій метафорі існує щось нове" [4].
Д. Свенсон вважав, що метафора запрошує вченого зробити певне відкриття. "У мистецтві та в
науці, дійсно креативна метафора – це маленьке, але все ж відкриття" [4]. Без неї неможливим є будьякий поступ у незвідане. Деякі дослідники стверджують, що метафору слід розглядати не як вид
знання, а як спосіб пізнання. Когнітивний підхід концентрує увагу на знаннях, а точніше на процесі їх
представлення, інтерпретації та продукуванні нових знань.
Використання метафор у пізнанні світу – це один з найбільш успішних інструментів, оскільки
метафоризація "є засобом формування параморфної моделі, яка дає можливість представити дану
систему за допомогою системи, яка належить до іншої сфери досвіду, в якій цей елемент
представлено більш зрозуміло та очевидно". М. Блек, який досліджував пізнавальні функції
метафори, розглядав її як динамічне явище, яке формуючись під час руху думки, розвиває
концептуальний апарат мови [3]. За свідченнями, Є. О. Опариної, особлива цінність метафори є на
початкових етапах дослідження будь-якого об’єкта, коли тільки формуємо гіпотезу і виникає потреба
описати певні характеристики об’єкта за допомогою метафор [5: 67]. Деякі дослідники вважають, що
метафора є результатом впливу когнітивного процесу на формальні семантичні структури, наприклад,
визначати цінність метафори, відповідно до того, як вона дає доступ до властивостей об’єкту, при
цьому метафора повинна поступово ліквідовувати неоднозначності і в кінцевому результаті
наблизити дослідника до все чіткіших знань і природи явища, яке він вивчає. Інший дослідник
метафор С. С. Гусєв, відзначає подвійну природу функціонування метафор у сфері науки з одного
боку, адже вона є важливим когнітивним інструментом під час розроблення гіпотез, з іншого – під
час буквального прочитання метафори, вона може виявитися логічною помилкою [6: 126].
Перспективи застосування когнітивних евристик до політичного дискурсу були запропоновані
Дж. Лакоффом і М. Джонсоном [2]. На сучасному етапі дослідження політичної метафори
дослідників особливо цікавлять два типи корреляції метафоричних виразів і свідомості людини. З
одного боку, корпусні дослідження метафор дають можливість виявити структури "колективного
підсвідомого", які не виражені експліцитно. Цей аспект можна сформулювати як "свідомість
(підсвідомість) визначає метафори" і відповідно аналіз метафор – це аналіз концептуальних структур.
Разом з тим, прагматичний потенціал метафор свідомо використовується в політичному дискурсі для
переконцептуалізації картини світу адресата. Цей підхід можна виразити за допомогою формули
"метафори визначають свідомість ". Перший аспект рельєфно проявляєтся під час досліджень стертих
метафор, а другий – під час аналізу яскравих образних метафор, проте немає однозначного
розмежування. Мета статті – проаналізувати когнітивне сприйняття метафор на прикладі
англомовних політичних Інтернет-статей [7], розглянути особливі риси цього типу дискурсу, через
призму яких, визначити когнітивні аспекти дослідження метафори.
Політичний дискурс має різні форми представлення: вузьку, наприклад публічні виступи
політиків, та широку, яка охоплює усі мовні висловлювання, в яких іде мова про політику.
Політичний дискурс, як різновид дискурсу, має низку особливостей, які пов’язані із специфікою та
особливостями політичної діяльності та політики в цілому. Цей тип дискурсу спрямований на
© Павлуцька В. О., 2009
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досягнення політичних цілей, які в переважній більшості пов’язані з питаннями влади, за допомогою
маніпулятивних прийомів політичної пропаганди. Цей тип дискурсу зорієнтований на свідомість
громадськості, адже, згідно з думкою французького філософа, політика – це ще не все, але вона у
всьому, тому політичний дискурс є достатньо небезпечним інструментом впливу, оскільки неучасть у
політиці не звільняє людей від її наслідків.
Специфіка політичного дискурсу як системи визначає специфіку політичного тексту, якому
притаманний неекспліцитний смисл. Це і є основною причиною частого використання метафор у
політичному дискурсі. Мова політичного дискурсу перетворює найвідвертішу брехню на
правдоподібну інформацію і змушує визнавати істиною навіть найбільшу нісенітницю. Оскільки на
мову політичного дискурсу покладено визначальну роль формування громадської думки, то ця мова
повинна бути принаймні зрозумілою та достатньо легкою для сприйняття широким загалом людей
всіх прошарків населення, які до того ж володіють різним багажем знань про світ у цілому.
Метафора поєднує різноманітний життєвий досвід із загальновідомими істинами і, таким чином,
спрощує розуміння та сприйняття різних політичних та економічних подій та явищ. На думку
Г. Г. Кулієва, у процесі пізнавальної діяльності людина постійно пристосовується до умов, які
змінюються, при цьому "мова як постійний процес переконструювання семантичного поля (матриці
значень) забезпечує нас метафорами, які необхідні для освоєння потоку нової інформації" [8: 125].
Наприклад у реченні: Government kept doing more of the same to fix the tragedy that uncontrolled, greedy
business had created про фінансову кризу у США, під час якої уряд готується виправляти безперечну
трагедію кризи, читачів не обтяжують економічними термінами, автор просто стверджує, що уряд
"полагодить" цю ситуацію, виправить її та знайде вихід.
Дослідники приділяють багато уваги дослідженню комунікативних особливостей метафори,
йдеться власне про "полегшення двостороннього процесу передачі інформації", адже використання
прийомів "мисленнєвої діяльності за принципом аналогії" має набагато більше переваг, аніж
звичайний формальний виклад матеріалу.
Існує велика кількість контекстів, де значення метафоричного виразу має бути реконструйоване
відповідно до мети та завдань автора політичного дискурсу, оскільки правила так званого
стандартного вживання мовних засобів дають надто широкий простір для інтерпретації, що може
ускладнити сприйняття необхідної інформації. Схожість функціонує як стратегія розуміння, а не як
компонент структури значення, виходячи з того, що, по-перше, метафора як будь-який вторинний
мовний процес завжди задіює додаткові потенціальні ресурси мови. Метафора багатошарова і
поліфункціональна: вона забезпечує швидше та найточніше тлумачення новизни, проте має здатність
до абсолютно нового сприйняття об’єкта дослідження, можливість нового погляду на звичні явища
(фактор індивідуальності). Аналогії переважно стосуються спорту, мистецтва, здоров’я та інших
загально зрозумілих областей знань: fair political game was over; to be immune from financial contagion;
political clown; bank tragedy; economic nausea; international political arena theatre.
Проте, можливості метафори куди більші, адже використання метафори не лише полегшує
розуміння складних політичних понять, а й привертає увагу до певної події, окреслює її рамки та
тлумачить саме так і саме в такому ракурсі, як цього хоче, той, хто подає інформацію. Наприклад, під
час нещодавньої передвиборчої кампанії у США щодо одного з тодішніх кандидатів були різні думки,
зокрема його називали: the Messiah; white Christian racist; Marxist mole; vessel; political preacher та ін.,
зважаючи на різні факти його біографії, тобто певну інформацію узагальнювали та подавали у
відповідному ракурсі, звертаючи увагу читачів на суперечливі моменти діяльності кандидата.
Деякі дослідники вважають, що одним із прийомів створення ефективного політичного дискурсу є
створення образу ворога, тобто того, хто є винним у всіх бідах та проблемах. Наприклад, під час
нещодавнього корупційного скандалу у США головного винуватця зробили головним болем
новообраного президента: Blagojevich arrest has already become a headache for the president-elect. А
деякі країни, до прикладу, створюють образ ворога на зовнішньоекономічних світових просторах, що
є ще більш небезпечним: The Russians demonized the Georgians by declaring the Georgians to be the
aggressors, claiming that they were committing genocide against ethnic Russians; In 2003, the United States
set a powerful example in demonizing the Iraqi government and many of its people. Образ спільного ворога
є так званим об’єднавчим суспільним фактором, який робить з громадськості легку мішень для
можливих маніпуляцій у пошуках єдиного спасителя: the Savior of the Union or of the economy. Слід
зазначити, що політичний дискурс це поле битви та змагань, насамперед боротьби за владу, тому так
багато спортивних, а насамперед, військових метафор містить цей тип дискурсу: The U.S. beef
industry's fight against Korean consumers; battle for Food Sovereignty; struggle for corporate control;
presidential race was a statistical dead heat; congressman, who lost a bitter rally for senator in Tennessee.
Проте політичний дискурс не лише є полем військових дій, а й театральних "звершень", бо ж якщо
все життя театр, то що ж говорити про політичні перипетії. Одним із засобів знищення противника в
політичних дебатах є його висміювання. Деякі дослідники вважають, що сміх виявляє несвідоме
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бажання принизити опонента, таким чином скоректувати його поведінку, спрямувати її в інше русло.
Висміювання – це змова з адресатом дискурсу, намагання показати, що опонент не заслуговує
позитивної уваги, тому цей прийом завжди перебуває на межі етично допустимого, а в політичному
дискурсі набуває навіть певної карнавальності. Часто використовують театральні терміни:
Communists refused to hang their heads in defeat and leave the world stage; They are continuing the
masquerade by saying that Obama has been moving to the center; Paulson’s plan, which might be viewed as
a comedy of errors.
Політичний дискурс має ще одну важливу особливість, адже є дзеркалом поглядів та думок
громадян, отож відображає певний культурний та суспільний рівень, тому авторам слід більше уваги
приділяти способам подачі політичної інформації, тому що достатньо складно залишатися
об’єктивним спостерігачем, як писав французький філософ, мораліст Ж. Лабрюєр: "про сильних світу
цього, краще мовчати, оскільки говорити про них добре – майже завжди означає лестити їм, говорити
про них погано – небезпечно, поки вони живі і підло – коли вони мертві" [9].
Дж. Оруелл запропонував шість правил, яких слід дотримуватися для створення політичного
дискурсу "правильною мовою". Перше правило стосується вживання метафор, а саме: він радить
ніколи не використовувати метафору чи порівняння, якщо ви вже раніше його зустрічали в
друкованому варіанті, адже мовна різноманітність – це еквівалент людської різноманітності, а
новизна завжди сприяє більш успішному сприйняттю інформації [10]. Свіжість та новизна метафори є
однією з головних ознак. Для створення неповторних метафор необхідно образне сприйняття світу.
Слід зазначити, що мовні правила надають величезну кількість можливостей для варіювання,
індивідуальної ініціативи та творчого потенціалу у процесі створення нових метафор
Метафору все частіше розглядають як ключ до розуміння основ мислення і процесів створення
бачення світу, його універсальний образ: людина не стільки відкриває певні тотожності чи подібності,
а власне створює його. Акт метафоричної творчості лежить в основі багатьох семантичних процесів:
поява нових значень та їх нюансів, розвиток емоційно-експресивної лексики. Без метафори не
існували б лексики "невидимих світів" – внутрішнього життя людини. Створюючи образ і апелюючи
до уявлення, метафора породжує смисл, який сприймає розум [11: 25].
Метафора – це не лише мовний засіб, за допомогою якого можна виразити подібність і схожість,
це специфічний засіб пізнання. У наш час стрімких та непередбачених змін метафоризація (тобто
процес створення метафор) як динамічний аспект не лише мови, а й мислення, а також як
синтетичний метод пізнання займає чи не центральне місце з-поміж способів активного
"перебування" в інформаційному суспільстві. Незважаючи на те, що метафору і надалі розглядають як
"троп", не можна заперечувати її когнітивних властивостей. Такий спосіб пізнання – це "шлях
методологічного мислення, шлях методологічного мислення, шлях метафор і категоріальних програм,
які дають можливість запозичити досвід достатньо різних галузей науки".
Особливістю політичного дискурсу є використання формальних засобів, коли звичні мовні
одиниці мови отримують нову інтерпретацію, а також, коли звичайні, на перший погляд, ситуації
використовують у нових несподіваних смислових контекстах. Метафора – це представлення одного
об’єкту через призму іншого. У когнітивних процесах важкі для сприйняття та безпосередньо
непредставленні мисленнєві зони співвідносяться через метафору з більш простими та добре
знайомими сферами сприйняття (наприклад, політичні події порівнюють з спортом, війнами,
мистецтвом і т.д.). Властивість метафори поєднувати поняття з різних сфер науки пояснює
принципову значущість метафори для пізнання.
Отож, у самій метафорі лежить потенціал осягнення реальності, який базується на відношенні
людини до світу, дає можливість відігравати провідну роль у пізнанні і є когнітивним ресурсом, який
з одного боку є конституційною основою для певних наукових теорій і науки в цілому, а з іншого – є
інноваційним напрямком для процесу пізнання людиною себе у довколишньому світі.
Когнітивні аспекти метафори – це місток, який дає можливість подолати бар’єри, що виникають
через нерозуміння та недостатню кількість необхідних знань, тому дослідження метафори через
призму когнітивного підходу потребує нових підходів та ідей, адже політична метафора може стати
небезпечним інструментом у "невмілих руках".
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Павлуцкая В. О. Когнитивный аспект исследования метафоры в политическом дискурсе.
В статье выделено когнитивные аспекты использования метафоры в политическом англоязычном
дискурсе; поскольку метафору считают одним из основних способов создания нових значений, очень
важно понять и обобщить функционирование метафоры с точки зрения когнитивных
характеристик. Кроме того, в статье очерчено влияние политической метафоры на общественное
сознание.
Pavlutska V. О. Cognitive Aspect of the Metaphor Research in the Political Discourse.
In the presented article the specific features of the cognitive aspects of metaphor research in the English
political discourse are introduced as metaphor is considered to be one of the most important means of the
new meaning creation process. In addition, the influence of the political metaphors in the public opinion is
defined and examined.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОВНИХ І НЕПОВНИХ РЕЧЕНЬ
В АНГЛІЙСЬКІЙ І АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІЙ МОВАХ
У цій статті подано порівняльний аналіз повних і неповних речень в англійській і азербайджанській
мовах. Вказано схожі і відмінні сторони, властиві кожній з мов. Проведено паралель між
односкладними та неповними реченнями.
Повнота або неповнота простого речення пов'язана з опусканням того або іншого члена. Повне
речення не є реченням нового типу. Представлена стаття має на меті проаналізувати повні і неповні
речення на матеріалі азербайджанської та англійської мов. Як відомо, і в англійській, і в
азербайджанській мовах основними видами простих речень є односкладні і двоскладні речення.
Повне ж речення (без пропущеного члена) є цілісною формою односкладного і двоскладового
речення. Висловлюючись інакше, можна сказати, що односкладні і двоскладні речення без
пропущених членів є повними реченнями. (У односкладних реченнях навіть за відсутності одного з
головних членів речення за змістом є завершеним). Наприклад:
1. – Утихнувши, люди з цікавістю слухали.
2. – Увечері пройшли мимо Гизилгая (Мир Джалал).
Перше речення є двоскладним повним, друге – односкладним повним.
Таким чином, можна сказати, що в обох мовах присутні члени речення, необхідні для викладу
думки; немає необхідності для уявлення і відновлення того або іншого члена за допомогою тексту,
інтонації або ситуації.
Повні речення в основному вживаються в художніх творах в авторській мові.
Повні речення можуть бути поширеними і непоширеними. Непоширене речення може складатися
з двох головних членів чи ж з одного головного члена. Наприклад: зуби тигра стиснулися.
У азербайджанській мові: Полювання виявилося вдалим. (Ф. Керімзаде)
Ці речення є непоширеними двоскладними повними.
- Гарабах. Шуша. Двір Тахмаз бека.
- Ранок! (С. Рустам)
Ці ж речення є непоширеними односкладними повними. На подібні зразки можна вказати і в
англійській мові. Наприклад: – The sun rose.
We are ready – (непоширене двоскладне повне речення) (Unextended two-member complete
sentences.)
Wind. November rain, darkness.
Sit down! Thank you.
Ці ж речення є непоширеними односкладними повними – (Unextended one-member complete
sentences.)
Повні речення залежно від мети того, хто говорить, розповсюджуються за рахунок другорядних
членів. При бажанні того, хто говорить, відмітити час, місце, причину, спосіб дії, ступінь, об'єкт
використовуються повні поширені речення. [1: 195-196].
Наприклад: 1. – Дув вітер – Вчора дув вітер – Вчора дув сильний вітер. (перша речення є
непоширеною; решта речень є поширеними двоскладовими повними.)
2. – Весна – Тепер весна – Тепер скрізь весна.
(перше речення є непоширеним, решта речень є поширеними односкладовими повними.)
На поширені повні речення можна вказати як в азербайджанській, так і в англійській мові.
Наприклад: 1. The wind drove – The wind (subject) drove (predicate) the snow (object) over the hills
(adv. mod). (extended two-member complete sentence – поширена двоскладова повна речення. 2. It is an
English grammar. An English grammar for foreign students. (поширена односкладова повна речення –
extended one-member complete sentence).
Неповне речення, як і повне речення, не є реченням нового типу. Як повнота, так і неповнота є
особливістю членів речення, тому що в цьому випадку пропущений член речення (головний або
другорядний), залежно від тексту і ситуації, легко відновлюється. Це означає, що зміст речення
залежить не тільки від словниково-граматичних засобів, що входять до його складу слів, але і від
самого тексту. У цьому сенсі пропуск підмета або присудка не свідчить про неповноту думки, тобто
не виникає незавершеність думки. Речення з пропущеним підметом або присудком є неповною через
нестачу члена і побудови конкретної речення, загальний же текст дуже легко заповнює вказану
неповноту. Неповна речення вживається з метою виділення логічно важливого члена, додачі мові
легкості, компактності, запобігання непотрібному повтору [2: 294].
© Сулейманов Юсиф, 2009
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Відомо, що прості речення бувають односкладовими і двоскладовими. Повнота і неповнота таких
речень залежить від того, чи має місце пропуск того або іншого члена. Звідси можна зробити
висновок, що речення, в яких пропущений член відновлюється на підставі тексту, ситуації, форми і
значення наявних членів речення, називаються неповними реченнями. Наприклад: – Хто йде? –
Салим (перша речення є двоскладовою повною, друга – двоскладовою неповною).
Як у сучасній азербайджанській мові, так і в англійській мові, особливо в усній, пропускаються
або не вживаються один або декілька членів; у процесі спілкування їх відсутність не відчувається.
Такі речення називаються неповними реченнями. Наприклад: – How long will you stay here? – A week.
У сучасній англійській мові можна спостерігати наступні види неповних речень. Наприклад: 1.
Неповні речення, що складаються з підмета.
(subject)
Who entered to the yard? – John
2. Неповні речення, що складаються з присудка або предикатива. Наприклад:
(predicate)
What is it? – A flower (It is flower).
3. Неповні речення, що складаються з додатка. Наприклад:
What do you want? – A book (object)
4. Неповні речення з пропущеним підметом. Наприклад:
See you tomorrow. Would we were at home (I would=I wish).
5. Неповні речення з пропущеним присудком. Наприклад:
Some of the strangers spoke French, others Spanish.
Nobody under the table, nobody under the sofa (Dickens).
6. Неповні речення з пропущеним предикативом. Наприклад:
Are you ready? – I am.
English spoken here. Smoking strictly prohibited.
7. Іноді пропускаються декілька членів речення. Це відбувається в основному в питальновідповідній, в живій розмовній мові. Наприклад:
When will you send the letter to him?
Tomorrow
Have you ever been abroad – Never.
You name and address? – Good luck to you.
8. Іноді в питально-відповідних реченнях шляхом повтору допоміжних дієслів створюються
неповні речення. Наприклад:
Did you ever leave, him alone?
Perhaps, I did.
Це спостерігається і в discantivе питальних реченнях. Наприклад:
She hasn’t come home, has she?
That is all isn’t it?
На відміну від азербайджанської мови, в англійській мові неповні речення начебто мають підмет і
присудок, проте вони, вживаючись на граматичній основі, носять формальний характер, тобто з
погляду значущості вони не можуть уживатися самостійно і залежать від контексту [3: 264]. У
азербайджанській же мові в неповних реченнях підмет і присудок формально не вживаються, і це
виражається в тимчасових і особистих закінченнях. Наприклад:
- Don’t you know her address? – No, I don’t remember. (неповне речення)
- Ви знаєте її адресу? – Немає, не пам'ятаю. (неповне речення)
На відміну від азербайджанської мови, в англійській мові неповні речення, будучи дуже
самостійними, можуть перетворюватися на повні речення. Це показує себе в речення і в
структурному, і в семантичному відношенні. Наприклад:
- Nobody in the room, nobody in the corridor.
- У кімнаті нікого, в коридорі нікого.
- There was nobody in the room, there was nobody in the corridor.
У деяких же випадках, залежно від інтонації, неповне речення може перетворюватися на повну.
Наприклад:
- 1. Playing, children? 2. Are you playing children?
(перше речення – односкладне неповне; друге – двоскладне повне).
Проте в іншому випадку "playing children" у реченні (граючі діти) "playing" є визначенням і
відноситься до іменника "children". Ця ж речення односкладне просте. Наприклад:
- Green park. Playing children.
- (Зелений парк. Граючі діти).
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Зрозуміло, неповні речення належним чином служать розмовній мові, спілкуванню, тому що сенс
пропущених членів легко усвідомлюється умовою тексту, ситуацією і за допомогою наявних членів.
Тому неповні речення тісно пов'язані з текстом і ситуацією. Якщо неповні речення взяти поза
текстом, не врахувати ситуацію і умови тексту, то вони не зможуть виразити закінчену думку і
виникне непорозуміння. Наприклад:
- Турал з Газаном довго полювали.
- Розводивши багаття на околиці лісу, приготували кебаб. (Анар).
З урахуванням пропуску того або іншого члена неповна речення прирівнюється до повного. Повну
форму неповної речення можна визначити на підставі порівняння з повною реченням. Не дивлячись
на це повні і неповні речення, не можна їх рівно оцінювати [4: 42]. У багатьох випадках пропущений
член неповного речення не вдається відновити, чи ж відновлення приводить до того, що обважнює
речення, до зайвого слова, до повтору. Неповна речення тільки семантично прирівнюється до повної
речення, в структурному відношенні про рівність не може бути мови. Саме семантичне
прирівнювання до повної речення теж носить залежний характер: від тексту, від ситуації [5: 156].
Основним критерієм при розмежуванні неповних речень повинні бути формальний граматичний
склад, будова, тому що неповнота речень виявляється при порівнянні й зіставленні з повними
реченнями [6: 10].
Безумовно, кожна речення тісно пов'язана з текстом, ситуацією і задовольняє того, хто говорить і
слухача в конкретній ситуації або в тексті. З цієї причини неповні речення діляться на два види:
текстові неповні речення та ситуативні (пов'язані з ситуацією) неповні речення.
Текстові неповні речення – це такі речення, в яких в усній і письмовій (зв'язній) мові пропущені ті
або інші члени. Проте на підставі попередніх і подальших речень тексту пропущені члени можна
представити і відновити. Наприклад:
- Як вас звуть? (двоскладне повне речення)
- Аріф! (двоскладне неповне речення з пропущеним підметом).
- Ім'я батька? (двоскладне неповне речення з пропущеним присудком).
- Алі! (двоскладне неповне речення з пропущеним підметом).
У ситуативних неповних реченнях пропущений член визначається умовою, ситуацією. Наприклад:
Йде! – при вимові цього слова виконавець представляється конкретно залежно від умов (машина,
потяг, людина, кінь).
Як в азербайджанській, так і в англійській мові обидва види неповного речення вживаються і в
діалогічному, і в монологічному мовленні. Між видами є схожі і відмінні сторони. Саме з цієї точки
зору можна дійти висновку, що односкладне речення дуже схоже з неповною формою речення. Вони
обидва можуть складатися з одного слова. Для розрізнення цих двох різних видів речень потрібно
пам'ятати одну особливість: будь-який пропущений член неповного речення легко відновлюється; в
односкладній же речення ніякий член не відновлюється, тому що всі члени на місці, немає пропуску
якого-небудь члена.
Найприкметнішою особливістю односкладної речення є те, що одним головним членом воно
зберігає смислову і граматичну цілісність; потреба в другорядному члені не виявляється, оскільки вся
необхідна інформація зібрана в єдиному головному члені. Саме з цієї причини, односкладне речення і
поза текстом сприймається однозначно. Неповне ж речення без контексту не сприймається [7: 36].
Не дивлячись на відсутність того або іншого члена в односкладних реченнях, їх не можна
прирівнювати до неповних речень; оскільки відсутній член в односкладному реченні не перешкоджає
сприйняттю думки, вислову, ідеї. Якщо односкладні речення умовно назвати реченнями з
пропущеними членами, то неповні речення повинні відзначити як речення з пропущеними членами і
як речення з неповним сенсом [8: 30-32]. Отже, в односкладних реченнях пропущений член не
заважає виразу загальної думки, проте в неповних реченнях перешкоджає сприйняттю висловленої
думки. Враховуючи це, можна сказати, що неповні речення поза текстом не виражають закінченої
думки, вони виявляються такими, що втратили функцію речення.
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Сулейманов Юсиф. Сравнительный анализ полных и неполных предложений
в английском и азербайджанском языках.
В этой статье дан сравнительный анализ полных и неполных предложений в английском и
азербайджанском языках. Указаны схожие и отличные стороны, присущие к каждому из языков.
Проведена параллель между односложными и неполными предложениями.
Sulaimanov Usif. The Comparative Analysis of the Simple Extended Sentences and Elliptical Sentences
in Azerbaijani and English Languages.
In this article-summary was given the comparative analysis of the simple extended sentences and elliptical
sentences in Azerbaijani and English languages. Here in the both of languages the similar and distinguishing
features were shown. The parallel is shown between the one-member and elliptical sentences.

216

УДК 811.111:801.8:81’367
О. В. Ткаченко,

аспірант
(Інститут іноземної філології Херсонського державного університету)
СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕАЛІЙ У ТЕКСТАХ ПОЛІТИЧНИХ ПРОГРАМНИХ
ЗАЯВ АМЕРИКАНСЬКОЇ ТА БРИТАНСЬКОЇ ЛІНГВОКУЛЬТУРНИХ ТРАДИЦІЙ
У статті розглянуто лінгвокультурну специфіку функціонування реалій у текстах політичних
програмних заяв з огляду на їхню роль у формуванні текст-типологічних ознак аналізованого типу
тексту. Матеріалом дослідження слугував цикл текстів політичних програмних заяв Дж. Буша,
Т. Блера й Ч. Кеннеді.
Становлення антропоцентричної парадигми в мовознавстві зумовило формування нових галузей
дослідження мови з урахуванням людського фактору – лінгвокультурології, когнітивної та
прагматичної лінгвістики, етнолінгвістики. Вивчення впливу лінгвокультурологічних і
етноспецифічних характеристик людини на продукування й функціонування дискурсів є одним із
найперспективніших напрямів лінгвокультурологічних досліджень.
Об’єктом нашого дослідження є політична програмна заява (далі – ППЗ), як один з найбільш
прагматичних типів текстів політичного дискурсу. Характерною особливістю функціонування ППЗ
постає можливість її реалізації лише в межах виборчої кампанії, що диктує політику необхідність
залучення максимально прагматичних мовних засобів для привернення виборців на свій бік.
За влучним зауваженням В. В. Демецької, успіх політичної аргументації великою мірою залежить
від того, чи вдалося політику заторкнути не лише розум, а й почуття виборців [1: 107]. До одних із
найпотужніших мовних одиниць впливу на почуття аудиторії зараховують реалії, що за визначенням
Р. П. Зорівчак, "…відображають життєву конкретику…, культуру, цивілізацію" і "належать до
найбільш національно-маркованих шарів словникового складу" [2: 60]. Логічно припустити, що
використання політиком як національних, так і локальних реалій, надає текстові ППЗ співзвучності
інтересам виборців і створює враження поінформованості політика про "реалії" життя аудиторії в
тому місці, де реалізується ППЗ.
Дослідження функціонування реалій проводилось ученими-перекладознавцями Р. П. Зорівчак,
С. Влаховим і С. Флоріним здебільшого на матеріалі художньої літератури. Щодо вивчення реалій у
прагматичних типах текстів політичного дискурсу, а саме в ППЗ, на сьогодні ми змушені
констатувати недостатню розробленість зазначеного аспекту, що й визначає актуальність нашого
дослідження.
Метою статті є виявлення специфіки функціонування реалій у текстах ППЗ.
Матеріалом дослідження слугував цикл текстів ППЗ президента США Дж. Буша, колишнього
прем’єр-міністра Великобританії Т. Блера й Ч. Кеннеді – лідера ліберально-демократичної партії
Великобританії.
На підґрунті зіставлення відомих визначень реалій, пропонуємо такі критерії їх вичленування в
текстах ППЗ:
·
за формою реалії можуть бути представлені словами й словосполученнями (С. Влахов,
С. Флорін) / моно- й полілексемними одиницями (Р. П. Зорівчак);
·
у плані змісту реалії характеризуються наявністю етнокультурної інформації й називають
об’єкти, типові для життя, побуту й культури одного народу й чужі для іншого [2: 58; 3: 47].
Доцільним убачається й використання в нашому дослідженні предметної класифікації реалій,
запропонованої в роботі С. Влахова й С.Флоріна, що відзначається наявністю таких складових:
1.
Географічні реалії;
2.
Етнографічні реалії:
· побут;
· праця;
· мистецтво й культура;
· етнічні об’єкти;
· міри й гроші.
3.
Суспільно-політичні реалії:
· адміністративно-територіальний устрій;
· органи й носії влади;
© Ткаченко О. В., 2009
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·
·

суспільно-політичне життя;
військові реалії [3: 51-56].

З огляду на домінування в ППЗ прагматичної функції вважаємо доцільним вивчати
функціонування реалій на сильних позиціях тексту, до яких згідно з положенням В. А. Кухаренко,
відносяться початок і кінець оповіді [4: 120-132], оскільки "відомості, отримані на початку значною
мірою визначають і планування наступних етапів та їх успіх. … кінець теж програмується початком"
[4: 120].
Ініціальна позиція текстів ППЗ американської культури (США) позначена функціонуванням
топонімів, які "локалізують" місце проголошення ППЗ: "The sun is shining on Ohio. I'm thrilled to be
here. I am the first sitting President ever to come to this fine city. The rest of them missed a great place" [5].
Згадування назви штату й використання позитивно забарвлених прикметників (аксіологем) для його
характеристики спрямовані на реалізацію фатичної функції й налаштовують аудиторію на позитивне
сприймання ППЗ. У подальшому в ініціальній позиції простежується перевага суспільно-політичних
реалій, які називають органи й носіїв влади: "I'm so honored to be standing up here with Chuck
Canterbury to receive the endorsement of the Fraternal Order of the Police. It means a lot to get the
endorsement from those who serve our country on a daily basis to make it safe" [5]. Серед носіїв влади
згадуються конгресмени, сенатори й інші суспільно-політичні діячі, які підтримують політика: "I want
to thank Congressman Ralph Regula for being with us today, too. Thank you, Chairman. I'm glad you're
here. Lieutenant Governor Jennette Bradley is with us. Today is her birthday. Yes. What a great way to
celebrate your birthday. I want to thank the Mayor, Don Robart, who is here" [5]. Перелік державних
діячів, що мають відношення як до центральної влади, так і до місцевої, демонструє схвалення й
підтримку президента з боку адміністрації штату, знайомої з проблемами й потребами аудиторії.
Маргінальний характер в ініціальній позиції має вживання реалій, що належать до суспільнополітичного життя, як-то назви популярних телевізійних програм: "Laura sends her very best. Last time
I saw her I was watching the Jay Leno rerun this morning" [6]. Подібне використання реалій створює
враження, що президент і його родина ведуть звичайний, нічим не примітний спосіб життя, як і
пересічні американці.
Ініціальна позиція текстів ППЗ британської традиції відзначається маргінальним характером
актуалізації реалій, що зумовлено її обмеженим обсягом. Основний блок інформації подається в
медіальній позиції, де домінантно представлені реалії з галузі суспільно-політичного життя, що
вводять у ППЗ ті політичні партії, які беруть участь у боротьбі за владу: "Four years ago, you gave us,
New Labour, a majority larger than I, or anyone else, believed you would" [7]. Представлення своєї партії
неодмінно передбачає формулювання основних положень програми, де також знаходять
відображення реалії з галузі суспільно-політичного життя: "An end to the unfair Council Tax – we want
a fair system of local tax based on income not on property prices" [8]. Окрім реалій, що називають
державні проекти в галузі оподаткування, частотно представлені реалії, пов’язані з проектами в галузі
охорони здоров’я: "In the NHS, waiting lists are lower, new hospitals are being built, there are 17,000
more nurses. Visit many A & E departments or use NHS Direct and you can see change. But we still have
much further to go, if we are to see the NHS rebuilt according to its founding principle of quality health care
available on the basis of need, not ability to pay" [7]. Характерною особливістю текстів ППЗ британської
традиції є запозичення "чужих" суспільно-політичних реалій: "The New Deal has shown that
governments can make a difference in the fight against unemployment. Our programme of welfare reform
has led to benefit bills falling in real terms for the first time in decades. At the same time, the minimum wage
has lifted the pay of hundreds of thousands" [7]. Використання "чужої реалії" в наведеному прикладі
дозволяє зіставити реформи уряду з відомою програмою Ф. Рузвельта як однаково масштабні й
успішні проекти.
Наприкінці медіальної позиції британські політики звертаються до суспільно-політичних реалій,
емблемують партію-опонента, акцентуючи при цьому низькі шанси супротивника на перемогу: "On
each and every one of these issues, the Conservatives have lined up with Labour or flip-flopped on the issue
under dispute. The Conservatives just can't offer credibly the fresh alternative that the country is looking for.
They are a party of the past, not the future. That is why there are no limits to our ambition and there are no
no-go areas for the Liberal Democrats. We will take seats from both Labour and Conservative in each and
every region and nation of the country" [8].
У медіальній позиції текстів ППЗ американської культури президент розпочинає виклад основних
положень своєї програми, що пояснює частотну актуалізацію реалій, приналежних до суспільнополітичного життя. До зони домінуючих належать реалії, що називають державні програми
соціальної спрямованості, як-то Medicare, Social Security. Президент змальовує теперішній стан справ
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у цих галузях і підкреслює, що соціальна захищеність громадян буде його пріоритетом у разі
переобрання: "We have modernized Medicare so our seniors will get a prescription drug coverage in 2006",
"We'll improve Social Security. Listen, if you're -- I remember the 2000 campaign here in Wisconsin. You
might remember it, too. They said if old George W. gets elected, he's going to take away your Social Security
check. You remember those ads? Well, you got your check, didn't you. And you're going to get it again" [6].
Окрім демонстрації відповідального ставлення до соціальних програм, президент наголошує, що
розуміє наскільки вони важливі для пересічних американців. На підтвердження цього Дж. Буш
використовує реалію baby boomer: "So here's my message to our seniors: Don't worry about what they tell
you in the campaign, the Social Security obligation will be fulfilled. And for us baby boomers, there's
enough money in the system to take care of us. But because there's a lot of baby boomers getting ready to
retire, we need to worry about our children and our grandchildren when it comes to Social Security" [5].
Крім соціальних програм, вагоме місце в ППЗ Дж. Буша посідають реалії, що називають освітні
програми: "See, by raising the performance in our high schools and by expanding Pell grants for low- and
middle-income families, more Americans will start their career with a college diploma" [5].
Функціонування реалій з галузі суспільно-політичного життя зумовлено згадуванням політичного
суперника: "The Senator and I have very different views on health care. I've got a specific plan to help
Americans find health care that's available and affordable... Under his health plan, 8 million Americans
would lose the private insurance they get at work, and most would end up on a government program" [7].
Президент підкреслює, що сенатор Керрі, обіймаючи високу посаду, на відміну від президента не
піклується про добробут народу, що дозволяє згодом вважати Джона Керрі бюрократом, який
перешкоджає реалізації необхідних народу програм і реформ: "I made my choice: I'm standing with the
docs and patients; I'm for medical liability reform now. In all we do, we'll make sure the medical decisions
are made by doctors and patients, not by bureaucrats in Washington, D.C." [5].
Фінальна позиція текстів ППЗ американської та британської культур відзначається маргінальним
характером функціонування реалій, оскільки реалії, що називають програми й проекти (які
викликають значну зацікавленість виборців) були широко представлені в медіальній позиції.
Проведений аналіз функціонування реалій у текстах ППЗ американської і британської
лінгвокультурних традицій дозволив нам дійти наступних висновків:
· Ініціальна позиція текстів ППЗ американської культури характеризується різноманіттям
реалій, що локалізують ППЗ у просторі, а також реалій з галузі суспільно-політичного життя. На
відміну від американської культури в текстах британських ППЗ реалії представлені маргінально, що
зумовлено її обмеженим обсягом.
· Медіальна позиція текстів ППЗ американської та британської лінгвокультур відзначена
домінантним функціонуванням реалій з галузі суспільно-політичного життя, які називають
найважливіші державні програми в області охорони здоров’я, оподаткування й освіти. Специфічною
рисою британських ППЗ є маргінальне використання "чужих реалій" у такій позиції.
· Фінальна позиція зіставлюваних культур позначена маргінальним характером
функціонування реалій, оскільки основний блок інформації поданий у медіальній позиції.
Підводячи підсумки, варто відзначити превалювання суспільно-політичних реалій у текстах ППЗ
як американської, так і британської лінгвокультурних традицій над етнографічними й географічними.
Така ситуація ймовірно обумовлена текст-типологічними характеристиками ППЗ і часом його
розгортання, що диктує політику необхідність заторкнути найбільш важливі галузі життя суспільства.
Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку вбачаються в необхідності вивчення
функціонування реалій в інших, прагматично орієнтованих типах текстів політичного дискурсу.
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Ткаченко О. В. Специфика функционирования реалий в текстах политических программных
заявлений американской и британской лингвокультурных традиций.
Статья посвящена изучению лингвокультурных особенностей функционирования реалий в текстах
политических программных заявлений с учетом их роли в формировании текст-типологических
признаков изучаемого типа текста. Материалом исследования послужили тексты политических
программных заявлений Дж. Буша, Т. Блера, Ч. Кеннеди.
Tkachenko O. V. Peculiarities of Functioning of Realias in the Texts of Political Programme Statements
of American and British Linguo-Cultural Traditions.
The article deals with the linguo-cultural analysis of functioning of realias in the texts of political
programme statements regarding their text-typological role in the analyzed type of text. The bases for this
research are texts of political programme statements of G. Bush, T. Blair, and Ch. Kennedy.
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ЕПІДИГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИКМЕТНИКА SELBSTSÜCHTIG У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
Стаття присвячена вивченню епідигматичних характеристик лексичних одиниць. Епідигматику
досліджено на прикладі прикметника німецької мови selbstsüchtig. Ураховано етимологічні
особливості прикметника. На основі тлумачних словників виділено семні комплекси, проаналізовано
їхню частотність у публіцистичних текстах та вияв семантичних особливостей через консоціації.
Вивчення семантичних особливостей лексичних одиниць було й досі залишається актуальним.
Дослідженню семантики прикметників присвятили свої роботи багато вчених. Однак сучасний етап
розвитку лінгвістики вимагає нових підходів до вивчення семантичних особливостей прикметників.
Одним із таких підходів вважають цілісне вивчення значення слова на основі умов його вживання, що
ґрунтується на поєднанні синтагматичних зв’язків, парадигматичних відношень та епідигматичних
характеристик. Дослідження синтагматичних зв’язків (здатності прикметників сполучатися з іншими
лексичними одиницями на рівні класу, підкласу, окремого слова) та парадигматичних відношень
(здатності прикметників до взаємозаміни в певному контексті) привертали увагу багатьох лінгвістів
(В. Левицький, М. Капатрук, Л. Бистрова). Вивчення ж їхньої епідигматики, зокрема прикметників зі
значенням "егоїстичний" – "альтруїстичний" у німецькій мові [1], не набуло популярності серед
дослідників, що зумовлює актуальність і наукову новизну нашої роботи.
Як відомо, епідигматичні характеристики – це сукупність внутрішньоструктурних інтегральних
відношень у знаковій структурі між структурними елементами одного значення чи між значеннями того
ж полісемічного слова, які відображають різні референти (предмети) чи денотати (класи предметів)
дійсності [2: 25].
Дослідження епідигматики прикметників, згідно з аналізом останніх лінгвістичних робіт (О. Огуй,
Р. Мельник), на сучасному етапі відбувається в основному за таким алгоритмом:
1. Визначення етимологічних засад прикметників.
2. Виділення семних комплексів на основі тлумачних словників.
3. Прояв семних комплексів на текстовому матеріалі, що включає і розгляд контекстуального
оточення лексичних одиниць (як-от: консоціацій).
Важливим аспектом визначення епідигматичних відношень повинні стати, на нашу думку,
етимологічні характеристики прикметників, оскільки, як зазначає О. Огуй, "потенційна енергія
етимона "виплескується" в кінетичній енергії утворених словом нових значень" [3: 23]. Тому перед
епідигматичним аналізом зупинимося на елементах етимології.
Для виділення семних комплексів – сукупності різнопланових сем (у т.ч. різночастиномовних,
напр., іменникового характеру [4: 87]), що є проміжною ланкою між окремою семою (мінімальною
одиницею плану змісту, яка не має корелята в плані вираження) та цілою семемою (окремим значенням
полісеманта) – використаємо тлумачні словники [5; 6; 7; 8; 9; 10].
При виокремленні семних комплексів й аналізі семантичних особливостей лексичних одиниць
доцільним вважаємо врахування консоціацій – попарно вжитих епітетів, що використовуються для
взаємного підсилення [11]. Між ними зустрічаються випадки синтагматичного зв’язку (und-Beziehung)
та парадигматичних відношень між прикметниками (oder-Beziehung) [12: 47] (напр.: ichbezogen und
selbstsüchtig, eitel oder selbstsüchtig).
Отже, мета дослідження – вивчити епідигматичні характеристики прикметника німецької мови
selbstsüchtig, враховуючи етимологічні особливості, поділ на семні комплекси та їхній вияв у
німецьких публіцистичних текстах на матеріалі газет [13; 14; 15; 16; 17] загальним обсягом вибірки
15 млн. слововживань.
Етимологія прикметника selbstsüchtig починає свій відлік від двн. selb та свн. selp, із яких з часом
утворився вказівний займенник selbst [5; 9]. Завдяки дериватам від selb та selp у різні періоди
з’являлися іменники та прикметники на позначення "ЕГОЇЗМУ". Так, зокрема, себелюбну людину
(егоїста) позначали у Середньовіччі іменником sёlphart [18: 191].
У словнику Й. Аделунга (кінець XVIII ст.) зафіксовано іменник Selbstsucht та прикметник
selbstsüchtig у значенні "себелюбний, егоїстичний" [19].
Й. Кампе (поч. ХІХ ст.) тлумачить selbstsüchtig за допомогою семантики іменника Selbstsucht:
selbstsüchtig (selbsüchtig, s. Selbst), -er, -ste, adj. u. adv.
Selbstsucht habend und an den Tag legend, wie auch darin gegründet und davon zeugend (egoistisch).
Сполучуваність прикметника характеризується зв’язком з іменниками на позначення людини (ein
selbstsüchtiger Mensch) та її дій (selbstsüchtige Handlungen). Як синонім до іменника Selbstsucht
© Черська Ж. Б., 2009
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(хвороблива пристрасть до всього, що стосується власної особи, власних корисливих інтересів та дій з
їхньої реалізації) виступає слово Egoismus. Поряд із Selbstsucht з’являється іменник Selbstsüchtigkeit
(корисливість як риса характеру, властива передусім людині). Особливо зневажалася корисливість
Selbstsüchtelei як один із відтінків егоїзму. Це слово використовувалося переважно в розмовній мові
для підсилення негативної оцінки [20: 409].
Егоїст як людина, для якої головною метою став розрахунок на власну користь, позначений
іменниками Selbstsüchtler, Selbstsüchtling, а синонімом до них виступає слово Egoist [20: 409].
Отже, іменники Selbstsucht, Selbstsüchtigkeit, Selbstsüchtler, Selbstsüchtling, безумовно, вплинули на
вияв семантики прикметника selbstsüchtig.
Філософське осмислення егоїзму та використання selbstsüchtig для характеристики егоїстичної
особи властиве працям Е. Канта [цит за: 9]. Жан Поль Ріхтер демонструє моральну ницість егоїста,
його паразитичну життєву позицію. Для такої характеристики письменник використовує іменник
Selbstsüchtling [21].
У середині ХІХ століття виходить друком словник Якоба та Вільгельма Гріммів (1854), який
найповніше з усіх лексикографічних джерел того часу тлумачить лексику на позначення егоїзму:
selbstsucht, selbstsüchtig, selbstsüchtelei (як сукупність негативних рис егоїстичної людини),
selbstsüchtler (егоїст) [22: 495]. Цей словник фіксує вживання прикметника selbstsüchtig у значенні
"егоїстичний" [22: 495]. Егоїзм як прояв негативних ознак людської поведінки, виражений за
допомогою Selbstsucht та selbstsüchtig, знаходить відображення у творах Й. В. Гете [21].
Згідно з аналізом сучасних лексикографічних джерел, нам удалося виділити такі семні комплекси:
1. "nur an sich selbst denkend, egoistisch, eigensüchtig, ichsüchtig: егоїстичний, себелюбний";
2. "nur auf den eigenen Vorteil bedacht: корисливий";
3. "nur die eigene Person kennende Einstellung: егоцентричний".
Семний комплекс "nur an sich selbst denkend, egoistisch, eigensüchtig: "егоїстичний, себелюбний" –
один із найбільш розповсюджених у публіцистичних текстах. Використання цього семного комплексу
авторами газетних статей складає 64 ВСВ із 76 випадків уживання прикметника selbstsüchtig.
Надмірна зацікавленість власними потребами й турбота про їхнє задоволення стають виявом егоїзму.
Сполучуваність досліджуваного семного комплексу з іменниками на позначення людей підкреслює
негативну оцінку людських рис:
"Fast gewinnt den Eindruck, gute Absichtserklärungen und negative Schlagzeilen korrelierten
miteinander. Ist der Mensch von Natur aus unethisch, selbstsüchtig, käuflich?" [16: Welt: 03.03.2003].
Зневажлива оцінка егоїстичних дій зустрічається і в статтях на політичну тематику. Для
підсилення негативного впливу на читача автори використовують поєднання іменниковоприкметникових сполучень для вираження егоїстичної спрямованості державних інтересів:
"Zumal die Europäer in geradezu selbstsüchtigem Interessenegoismus dazu beitragen, die Befürwörter
eines weiterhin starken US-Sicherheitsbeitrages zu verärgern. Denn das ist die Wirkung französischer
Unnachgiebigkeit" [16: Welt: 10.07.1997].
Використання семного комплексу "nur auf den eigenen Vorteil bedacht: корисливий" налічує 4 ВСВ і
використовується у сфері економічних відносин та негативної позиції особистості щодо одержання
прибутків. Остання характеристика передає також стереотипні судження про євреїв, які в багатьох
державах асоціювалися з корисливістю та скупістю:
"Es gibt keinen virulenten Antisemitismus und kaum Gewalt gegen Juden. Aber es gibt einen Kanon
vorgefasster Meinungen. Die Budapester meinen "ihre Juden" zu kennen. Selbstsüchtig und geizig sind sie –
dabei ist ma stolz auf Ungarns Welrekord an Nobelpreisträgern (gemessen an der Bevölkerung) ... " [16:
Welt: 11.12.2002].
Незначна кількість (2 ВСВ) припадає і на функціонування в публіцистичних текстах семного
комплексу "nur die eigene Person kennende Einstellung: егоцентричний". В основному цей семний
комплекс проявляє себе в межах досліджуваного контексту як уособлення егоцентризму цілого
покоління, який з’являється внаслідок хибної концепції виховання та відповідного способу життя:
"Zum einen zwinge die moderne Form der Kleinfamilie Mütter, ihre Kinder mitzunehmen, wohin sie auch
gingen; zum anderen spiegelte die selbstsüchtige Spielleidenschaft die Egozentrik einer Generation von
verwöhnten Einzelkindern, der heute viele junge Eltern angehörten" [16: Welt: 18.03.1997].
Егоцентризм із точки зору негативних суспільних реалій неодноразово досліджували соціологи,
опис та результати таких досліджень часто висвітлювали журналісти в своїх повідомленнях.
Егоцентрична поведінка – наслідок зациклення на власних потребах, невміння враховувати думку
інших членів суспільства. Ставлячи свої прагнення на перше місце, доросла людина чи дитина
позбавляє тим самим інших можливості нормально жити в суспільстві:
"Selbst im Sozialverhalten zeigen Gesamtschüler Schwächen, sind ichbezogener und selbstsüchtiger als
Kinder anderer Schulzweige, wie die Forscher des Max-Plack-Instituts belegen" [16: Welt: 29.06.1999].
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На наш погляд, варто включити до словникової шпальти семний комплекс "eitel, arrogant, feige:
пихатий, зарозумілий, боягузливий", який представлений семами, виділеними суто на текстовому
матеріалі (6 ВСВ) і які розкривають зневажливу оцінку людських якостей та підступні дії людиниегоїста. Сумісна поява selbstsüchtig із прикметниками eitel, arrogant, überschätzt указує на вкрай
негативні ознаки людських егоїстичних проявів:
"Ein gefallener Engel, hinter dessen Puppenlachen sich Dunkles zusammenbraute. Ein liebloses Wesen,
das selbst nie Liebe erfahren, noch welche gegeben hat. Selbstsüchtig, arrogant, überschätzt" [16: Welt:
25.11.2000].
Наведений приклад демонструє зразок вживання selbstsüchtig у постпозиції, що дозволяє виділити
цілий ряд людських вад, серед яких перші місця займають пихатість та зарозумілість як вияв
себелюбства, й акцентувати на них увагу читача.
На терені міждержавних відносин eitel, feige підкреслюють ницість помислів окремих політичних
сил:
"Nicht um Regierungschefs müsse es den USA gehen, sondern um Franzosen und Deutsche, "früher gute
Verbündete". Sarkasmus überwiegt in der Kommentierung der franco-deutschen Initiativen in den USMedien. Feige, eitel, selbstsüchtig, undankbar – derlei zählt zu den milderen Attributen" [16: Welt:
12.02.2003].
Особливого значення для функціонування семного комплексу "eitel, arrogant, feige: пихатий,
зарозумілий, боягузливий" набувають консоціативи. Завдяки їхній появі в публіцистичних текстах
відбувається виділення нових відтінків егоїстичної життєвої позиції, спрямованої на себе. Пихатість
як невизнання думок і дій оточуючих та себелюбство стають синонімічними з позиції негативних
життєвих установок особистості:
"Das war ein Prozess immer unter dem eitlen oder selbstsüchtigen Gesichtspunkt: Es muss mir Spaß
machen" [16: Welt: 20.07.2002].
Як засвідчує проведений аналіз, враховуючи етимологічні показники, на матеріалі тлумачних
словників було виділено 3 семних комплекси. За частотою вживання одним із найбільш
розповсюджених у публіцистичних текстах семним комплексом став "nur an sich selbst denkend,
egoistisch, eigensüchtig": "егоїстичний, себелюбний", що свідчить про тісний семантичний зв'язок
прикметників selbstsüchtig, egoistisch та eigensüchtig.
Значно менш поширеними виявилися семні комплекси: "nur auf den eigenen Vorteil bedacht:
корисливий" та "nur die eigene Person kennende Einstellung: егоцентричний". Особливої уваги, на наш
погляд, заслуговує 4-й семний комплекс "eitel, arrogant, feige: пихатий, зарозумілий, боягузливий",
визначений суто на текстовому матеріалі завдяки функціонуванню консоціативів, що дозволило
зафіксувати досі невраховані семантичні особливості прикметника selbstsüchtig.
У перспективі доцільно дослідити епідигматичні характеристики решти прикметників зі
значенням "егоїстичний" та здійснити зіставний аналіз виділених семних комплексів на матеріалі
публіцистичних текстів.
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Черская Ж. Б. Эпидигматические характеристики
прилагательного selbstsüchtig в немецком языке.
Статья посвящена изучению эпидигматических характеристик лексических единиц. Эпидигматика
исследована на примере прилагательного немецкого языка selbstsüchtig. В работе учитываются
этимологические особенности прилагательного. На основании толковых словарей выделены семные
комплексы, проанализирована их частотность в публицистических текстах и проявление
семантических особенностей через косоциации.
Cherska Zh. B. Epidigmatic Characteristics of Adjective selbstsüchtig in German.
The article deals with the investigation of epidigmatic characteristics. Epidigmatics has been studied on the
example of the German adjective "selbstsüchtig". Etymological peculiarities have been considered. The seme
complexes have been distinguished with the use of the thesauruses. The frequency of the seme complexes has
been analyzed in the texts of German newspapers. The semantic features have been defined according to the
consociations.
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ЖАНРОВО-ТИПОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКСТІВ
НІМЕЦЬКИХ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ
У статті розглядається поняття народної пісні, зокрема, німецької народної пісні, наведені її
основні ознаки, представлена жанрова типологія текстів німецьких народних пісень. Зазначено, що
народні пісні можна класифікувати за формою, тематикою та змістом і за функцією. Зроблено
висновок про належність німецької народної пісні до синкретичного фольклорного жанру.
Поряд з такими фольклорними жанрами, як билина, легенда, загадка, прислів’я, приказка народна
пісня є однією з форм народної поетичної творчості. Безпосередньо вплітаючись у матеріальну й
практичну діяльність людини, вона є також частиною духовного життя людини (ритуали, обряди).
Тож не дивно, що їй присвячені роботи багатьох вітчизняних і зарубіжних учених [1-13].
Об’єктом цієї статті стала німецька народна пісня (НП) у трихотомії "зміст – форма – функція", а
предметом – її жанрова типологія. Попри те, що НП неодноразово потрапляла до фокусу уваги різних
гуманітарних
дисциплін
(фольклористики,
культурології,
естетики,
етнопедагогіки,
літературознавства, психолінгвістики тощо), не стала об’єктом суто лінгвістичних розвідок. Отож
мета цієї статті полягає в описі лінгвістично релевантної типології текстів НП.
Німецька НП сягає своїм корінням у ХХІІ століття, коли в Німеччині процвітало мистецтво
міннезінгерів і майстерзінгерів. Одночасно з їх творами в народі з’явилися пісні, які виконувалися і
розповсюджувалися вуличними співаками. У період Реформації (кінець XV ст.) з’являються перші
збірки цих пісень – "Lochamer Liederbuch" (1460) і "Glogauer Liederbuch" (1480).
Появу поняття "Volkslied" (народна пісня) у німецькій мові пов’язують з ім’ям І. Г. Гердера. Він
ввів його, ймовірно, як еквівалент англійського "popular song". Паралельно з терміном Volkslied
І. Г. Гердер вживає поняття Nationallied, Nationalgesang, Popularlied, Lustgesang, Lieder des Volkes, які
поступово переходять у Volkslied. У 1778-79 рр. І. Г. Гердер публікує за участю Й. В. Гете і
Р. Е. Лессінга першу збірку німецьких і зарубіжних пісень під назвою "Volkslieder", не вказуючи імен
видавців. Уже в цій збірці епохи романтизму не акцентується увага на авторстві пісень, вони
розглядаються як безпосередній вираз душі народу. У такий спосіб романтики стверджували
колективне походження пісень. Цей критерій був одним із найважливіших у визначенні народної
пісні. Відсутність чіткої дефініції поняття "Volkslied" упродовж багатьох років призводила до того,
що під народною піснею розуміли абсолютно різні речі – пісні селян, літературний напрям у XVXVI ст., мелодії з оперет тощо.
Типовий не тільки для романтиків постулат про виникнення народної пісні в колективі [13: 119]
спростовують дослідники, які висловлюються на користь індивідуального авторства, хоча і
допускають авторство груп [14: 14; 15: 135]. Дещо біль принциповим вважають критерій колективної
обробки пісні, що постулює створення НП як результату індивідуальної творчості через систему
субавторів [2: 143] та її пізнішу трансформацію у твір масового характеру [14: 14; 16: 15; 17: 55].
Народна пісня може розвиватися з пісні будь-якого походження за умови, що вона виконується в
суспільстві та творчо переробляється у процесі свого існування. Анонімність і відсутність інформації
про автора визнається додатковим, але не обов’язковим критерієм НП [15: 30; 17: 27]. Багато пісень,
що з’являлися як результат індивідуальної творчості, набували масового поширення і, як наслідок,
виникали їх варіанти, а багатоваріантність пісенних текстів веде до втрати не тільки імен авторів, але
і зв’язку з першоджерелом [14: 15-16]. Цей процес називають фольклоризацією.
Наведемо декілька тлумачень народної пісні, що фіксуються довідковою літературою. НП – це
словесно-музичний твір, призначений для співу [19: 217], вид словесно-музичного мистецтва, жанр
вокальної музики [20: 2: 6]. НП розглядається як елемент народної творчості, тому вона є піснею, яка
тісно пов’язана з народом, відповідає його духу, культурі та світогляду [21: 2: 389].
Німецька енциклопедична література вважає народною будь-яку просту віршовану пісню, яка має
просту мелодію, передається в усній формі, живе в народній свідомості, втілює почуття кожного
представника цієї спільноти, а тому сприймається як загальнонародне надбання [22: 207]. Народні
пісні – це пісенна спадщина таких шарів суспільства, як селяни, ремісники, робітники. Незважаючи
на схожість тем і мотивів, а також принципів організації, такі пісні мають національний характер [23:
3: 309]. Народна пісня – це пісня, що передається усно, складається із строф, пов'язана з певними
звичками народу і співається широкими шарами цього народу [24: 6: 586].
Наведені визначення виявляють у цілому низку спільних характеристик, що дозволяють виділити
такі ознаки народної пісні:
© Шапочка Н. В., 2009
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широке і активне розповсюдження в народі;
усна передача з покоління в покоління, що зумовлює існування пісні впродовж
декількох десятиліть і навіть сторіч;
варіативність мелодії та змісту;
простота мелодії та тексту;
наявність етнокультурної та регіональної специфіки.
Народна пісня вирізняється й розмаїттям її жанрових форм, серед яких вирізняють щонайменше
дві – обрядові (календарно-обрядового циклу, родинно-обрядового циклу) і позаобрядові (деякі вчені
називають їх ліричними піснями і включають у цю групу танцювальні пісні, романси, суспільно- та
родинно-побутові) [8]. Загалом вважається, що НП завжди була і є важливим компонентом обряду.
Значну кількість форм німецької НП можна пояснити розлогою палітрою її функцій – обрядовою,
емоційною, дидактичною, соціальною [19: 535], розважальною [12: 14], інформативна,
комунікативна, ритуальна, серед яких домінантною є вважається естетична функція [26: 6].
Із трихотомією "зміст – форма – функція" тісно пов’язане й питання про типологію німецьких НП.
Вищезгадані чинники можуть виступати як основний критерій виділення того чи іншого пісеннотекстового типу.
За формою німецькі НП виявляються не менш різноманітними, ніж пісні інших народів. Зокрема,
тут існують одно- й багатокуплетні, одно- і багаторядкові, пісні-монологи, пісні-діалоги тощо. Аналіз
матеріалу показує, що переважна більшість пісень – це багатокуплетні пісні-монологи. Найменшу
кількість складають однорядкові пісні, пісні, що складаються з одного куплету та пісні-діалогі.
Наведемо декілька прикладів пісень, що належать до другої групи:
- однокуплетна дворядкова пісня: Kommt und laßt uns tanzen, springen, | Kommt und laßt uns fröhlich
sein.
- пісня-діалог "Husarenliebe"
1. Він: Wohl an die Zeit ist kommen,|mein Pferd das muß gesttelt sein;| ich hab`s mir vorgenommen,|
geritten muß es sein.
2. Вона: Geh du nur hin, ich hab mein Teil,| ich fuhr` dich nur am Narrenseil;| ohne dich kann ich schon
leben,| ohne dich kann ich schon sein.
3. Він: So setz ich mich aufs Pferdchen und trink ein Gläschen Wein, | und schwör bei meinem Bärtchen,
dir ewig treu zu sein. | Geh du nur hin…
4. Вона: Du denkst, ich werd dich nehmen, ich hab`s noch nicht im Sinn; Ich muss mich deiner schämen,
| wenn ich in Gesellschaft bin. | Geh du nur hin …
З тематико-змістовної точки зору можна виділити такі пісні ( наведемо перші куплети пісень):
1) про батьківщину: Und vor mir stieg der Heimat Pracht | Mit Berg und Flusseslauf, | Dazu das Tal im
Ernteschmuck | Aus Morgennebeln auf;
2) про кохання: Wie schön blüht der Maien, | Der Sommer fährt dahin. | Mir ist ein schön Jungfräulein |
Gefallen in meinen Sinn;
4) про знаменні події в житті людини (весільні, пісні до дня народження та ін.): Jetzt treten wir ein
in dieses Haus | Und singen: Braut und Bräutigam au | Feigenbaum, grüner Klee | eut´ Bräutlein und
nimmer mehr;
5) про природу, тварин: Wind, Wind, Wind, fröhlicher Gesell, | Bläst um alle Ekken, | willst uns immer
nekken;
6) про переселенців (особливо до Америки): Ach, wie viele schöne Sachen | Hört man aus Amerika |
Dorthin wollen wir uns machen | das schönste Leben hat man da;
7) про подорожі: Auf, du junger Wandersmann | jetzt kommt die Zeit heran, | die Wanderszeit, die gibt
uns Freud´, | Woll´n uns auf die Fahrt begeben, | das ist unser schönstes Leben, | große Wasser, Berg und
Tal | anzuschauen überall.
8) календарні пісні (пори року, місяці, час доби, а також зі святами): Frühlingszeit, Frühlingszeit
macht uns das Herz so weit! Frühlingszeit, Frühlingszeit, bringt uns viel Freud;
9) пісні-оповідання: балади, історичні пісні (присвячені окремим подіям і героїчні пісні,
присвячені героям / антигероям): Es war ein König in Thule | Getreu bis an das Grab, | dem sterbend seine
Buhle | ein`n goldnen Becher gab;
10) пісні, що характеризують виконавця і слухача
а) за віком або його адресатів (дитячі, молодіжні): Ringel, Rangel, Rosen | schöne Aprikosen, |
Veilchen und Vergißmeinnicht, | alle Kinder setzen sich;
б) за гендером (жіночі, чоловічі, дівочі, хлоп’ячі): Ännchen von Tharau ist´s, die mir gefällt, | sie ist
mein Leben, mein Gut und mein Geld;
в) за соціальною чи професійною приналежністю (робітничі, селянські, солдатські, шахтарські,
моряцькі, ковальські та ін.): Im Märzen der Bauer die Rößlein entspannt, | Er setzt seine Felder und
-
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Wiesen instand. Або: Lustig ist die Schusterei ,| Schuster singt ein Lied dabei, | Singt und springet immer zu,
| Bis die Sohle fällt vom Schuh;
За своєю функцією (призначенням, тобто для чого виконувалася чи виконується пісня) німецькі
НП можна розділити на такі типи:
1) пісні, що супроводжують роботу: Glück auf, Glück auf! Der Steiger kommt. | Und er hat sein helles
Licht bei der Nacht, | Und er hat sein helles Licht bei der Nacht | Wohl angezündt, wohl angezündt;
2) танцювальні, що супроводжують танок: Мädel, lass zum Tanz dich führen. | Sieh, der Abend kommt
herbei.| Wenn die Spielleut musizieren, | Wird das Herz von Sorgen frei;
3) маршові (пісні, що супроводжували у поході): Die Trommel ruft, nun muß ich fort, | Muß folgen
dem Kommando-Wort, | Verlassen meines Vaters Haus, | Muß in das weite Feld hinaus;
4) колискові: Guten Abend, gute Nacht,| Von Englein bewacht, | Die zeigen im Traum | Dir
Christkindleins Baum| Schlaf nun selig und süß, | Schau im Traum´s Paradies;
5) застільні: Wohl aufgetrunken den funkelnden Wein. | Ade nun, ihr Lieben, geschieden muss sein. | Ade
nun, ihr Berge, du väterlich Haus, | Es treibt in die Ferne mich mächtig hinaus. | Juvivallera, juvivallera,
juvivalleraleralera | Juvivallera, juvivallera, juvivalleraleralera!
6) хвалебні: Freunde, lasst uns fröhlich loben | Unsre schöne helle Welt, | mags im Finstern noch so
toben, | wir sind treu dem Tag gesellt.
Говорячи про типологію німецької НП, не можна не сказати, що зазначені вище її типи не є
такими в чистому вигляді, а є типами синкретичними. Як синкретична фольклорна форма німецька
НП може існувати на стику декількох типів. Так, наприклад, багато пісень календарного циклу є
одночасно й танцювальними. Пісні, що тематично належать до певної професійної групи, за
функцією можуть бути застольними. Більшість дитячих пісень базуються на картинах природи,
описують тварин і можуть бути колисковими і танцювальними.
Таким чином, доходимо висновку, що німецька народна пісня – це проста з точки зору тексту і
мелодії пісня, яка має широке і активне розповсюдження в народі, передається в усній формі з
покоління в покоління, характеризується поліваріативністю і виражає культурну специфіку етносу.
Німецька народна пісня є в типологічному відношенні синкретичним фольклорним жанром,
представленим в етнокультурному просторі у триєдності типів за формою, за змістом і за функцією.
Перспективним напрямом вивчення німецької народної пісні слід вважати вивчення її
лінгвокультурних, лінгвоконцептуальних і лінгвостилістичних параметрів. Подальші розвідки у
цьому напрямку дозволять глибше осягнути це унікальне явище німецької етнокультури.
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Шапочка Н. В. Жанрово-типологическая характеристика текстов немецких народных песен.
В статье рассматривается понятие народной песни, а именно, немецкой народной песни, названы
ее основные признаки, представлена жанровая типология текстов немецких народных песен.
Обозначено, что народные песни можно классифицировать по форме, тематике и содержанию, а
также по функции. Сделан вывод о принадлежности немецкой народной песни к синкретическому
фольклорному жанру.
Shapochka N. V. The Genre and Typological Characteristics of German Folk Songs Texts.
The article deals with the notion of folk song, specifically German folk song, introduces its general attributes,
and presents genre typology of the German folk songs texts. It is pointed out that the folk songs can be
classified according to the form, topic or content and function. The conclusion is made that the German folk
song belongs to the syncretic folk genre.
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ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТРАДИЦІЙНИХ МОТИВІВ
У ДРАМАТИЧНИХ ПОЕМАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
У статті аналізується використання Лесею Українкою загальнокультурних сюжетів і мотивів при
написанні її драматичних поем. З'ясовується, які характерні особливості притаманні творам
поетеси, в основу котрих покладені традиційні мотиви й образи, які причини спонукали авторку до
творчих інтерпретацій і яке місце належить їм у писемній спадщині Лесі Українки.
Звернення до традиційних легендарно-міфологічних та історичних сюжетів є прикметною рисою
неоромантизму, оскільки протосюжетні структури мають здатність акумулювати досвід буття
людства. Сюжетнообразний пласт, яким володіє література, здатен до інонаціонального і часового
повторення, набуваючи щоразу іншого змістово-семантичного тлумачення. Традиційна структура з її
комплексом етико-психологічних характеристик минулого, застосована щодо сучасних реалій,
насущних проблем і процесів, розкриває у них глибинні тенденції, підкреслюючи тим самим
позачасовість, універсальність цих сюжетів. Як влучно зазначив літературознавець Ф. Фюман, "міф
(як традиційна структура. – М.Я.) дає можливість порівняти свій індивідуальний досвід <…> з
моделями досвіду загальнолюдського" [1: 3]. Психологічну тканину архетипів дослідив К. Юнг у
праці "Архетип і символ", відзначаючи, що архетипи "є формульованим підсумком величезного
типового досвіду цілого ряду предків; це, так би мовити, психологічний залишок незліченних
переживань одного й того ж типу. Узагальнено відображаючи мільйони індивідуальних переживань,
вони дають у такий спосіб єдиний образ психологічного життя, розчленований і спроектований на
різні обличчя міфологічного пандемоніуму.<...> У кожному з цих образів кристалізувалася частина
людської психіки і людської долі…" [2: 283].
Велику роль у появі звернень однієї культурної традиції до елементів іншої відіграє схожість у
національному, соціальному, психологічному контексті, що спонукає до активних пошуків того чи
іншого суспільно-культурного формування подібних сюжетно-образних мотивів у інших
культурогенних утвореннях. Важливим у цьому плані є твердження М. Бахтіна, який відзначив, що
"чужа культура тільки в очах іншої культури розкриває себе повніше і глибше… За такої діалогічної
зустрічі двох культур вони не зливаються і не змішуються…але вони взаємозбагачуються" [3: 507508]. Поліетнічність функціонування традиційних структур мотивується як високим художньоестетичним рівнем сюжетів, так і універсальністю проблематики.
Драматичні поеми Лесі Українки релігійно-міфологічного, історичного змісту є видатним явищем
у сучасній літературній обробці сюжетів світової літератури. Варто зазначити, що мало не всі її драми
написані на основі традиційних структур. У статті "Утопія в белетристиці" поетеса виявляє помітне
зацікавлення цією проблематикою і пише, що "ми не можемо розуміти прийдешності з погляду
невідомих нам прийдешніх людей, ми не можемо її розуміти тільки з нашого теперішнього погляду"
[4: 175]. У даній практиці Леся Українка розв’язує проблему хронологічної дистанції між минулим і
сьогоденням, оскільки утопія – це відтворення майбутнього, твори на історичну тематику – минулого.
Тому неможливо, стверджує поетеса, щоб "хтось написав би таким способом історичний роман,
побутову картину минулого, зробивши центральною фігурою людину нашої доби, пересаджену чисто
механічно "за сто років", або умістив би в сучасну нам обстановку середньовічну чи біблійну фігуру"
[4: 176]. З великих загальнокультурних надбань світової літератури Лесі Українці найбільш
імпонували біблійні, а також античні мотиви, де реалізується широка сюжетно-образна, ідейноестетична палітра художнього світу письменниці. Біблійна проблематика, особливо
ранньохристиянські мотиви, охоплює чи не половину усієї драматургічної спадщини Лесі Українки,
"зорієнтованої на символічне відображення тодішньої реальної дійсності як у плані суспільнонаціональних, так і етико-філософських її компонентів" [5: 5]. У драматургії поетеси помітна
співзвучність минувшини і сучасності, даються спроби поєднання проблем філософії, історії з
патріотичною тематикою, і тут дуже чітко виокремлюється проблема "Леся Українка і
неоромантизм". При цьому вона застосовує цікаву поетику: "змішування різних аспектів реальності з
мотивами давньої історіософії, особливо ж античної і біблійної, символічного жонглерства
сьогоденням та великою історичною перспективою, врешті гіперболізації і перетворення сьогодення в
щось таємниче і вагоме " [6: 34].
Оце поєднання часових проміжків, весь цей історизм найкраще реалізується неоромантичним
типом художньої творчості, бо, як вказує А. Войтюк, "суто епічна природа реалістичного історичного
роману таких "вольностей", як правило, не допускає" [7: 13]. Завдяки осучасненню в драматичних
поемах Лесі Українки давноминулих подій, твори набувають неабиякої художньої та життєвої
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переконливості, тим паче, як писала поетеса, що "навіть псевдокласичні автори творили часом живі
типи та сцени, коли їм траплялося знаходити справді близькі аналогії між якимись подіями давніх
часів і сучасного їм, авторам, життя" [4: 172].
Романтичному типу творчості, що грунтується на художньому поєднанні минулого й сучасного,
часовій трансформації образів і характерів, жанрово найбільш імпонує форма драматичної поеми. У
ній робляться, як зазначає М. Гуляєв, "широкі узагальнення, з минулого використовуються певні
уроки для сучасного. Звернення до історії, до переказу має тут цілком конкретні, сучасні цілі" [8:
136]. Неоромантична драматична поема передбачає посилення психологізму, значна роль відводиться
індивідуалізації образу, бо звернення письменника до драматичної поеми зумовлюється необхідністю
змалювання яскравої, непересічної, сильної особистості. Це був новий крок романтичної у своїй
основі драматургії, який кардинально відрізнявся від засадничих положень романтизму початку ХІХ
століття, що стверджувала у своїй статті "Новейшая общественная драма" і Леся Українка, пишучи,
що "романтическая драма в начале ХІХ века, разрабатывая тему борьбы против среды, освещала
всесторонне только личность, а среду, если она представлялась в виде толпы, изображала какой-то
темной, однообразной, хотя подчас капризной стихией" [9: 231]. Якраз Леся Українка в нашій
літературі найповніше представлена жанром неоромантичної драматичної поеми. До честі
письменниці слід наголосити на тому, що, як зазначила Л. Дем’янівська, "вся світова і вітчизняна
художня практика доводить, що лише поодинокі "сміливці" зверталися і звертаються до цієї складної
форми. І вже зовсім винятковим є факт, коли поет довго працює у цьому жанрі, творячи, по суті, свою
модифікацію форми" [10: 15]. А звернення до цих творів якнайповніше уможливлює розуміння
особливостей художнього методу, естетичних поглядів Лесі Українки-неоромантика.
Проблематика драматургії Лесі Українки дуже широка. Переважно з біблійною темою пов’язана
проблематика драматичних поем морально-етичного характеру, де розробляються новозавітні
євангельські сюжети: "Одержима", "В катакомбах", "На полі крові". Ці твори об’єднує спільна ознака
прикладу високої жертовності, свідомого несення хреста, самопожертви, активного й пасивного
ставлення до життя, різного роду морально-етичних цінностей. Проте головне завдання Лесі Українки
полягало не в тому, щоб описати в достовірній точності життя людей минулих часів. Так звані
традиційні сюжети письменниця трансформувала відповідно до власних задумів та ідей, у тісній
залежності від суспільно-національних та естетичних проблем. Отже, наступне проблемне коло
традиційних сюжетно-тематичних структур апелює до філософсько-світоглядного комплексу
проблем, часто співвіднесеного із суперечливими тенденціями як суспільного, так і індивідуальногоособистісного буття. Ця проблематика зреалізована в драматичних творах "Кассандра" та "Камінний
господар", кожен з яких представляє окрему художньо-естетичну та суспільно-історичну площину
тематики світової літератури.
Звернення літератури XX століття до легендарно-міфологічних зразків минулого спрямоване на
зближення з національно-історичними реаліями епохи. Нова інтерпретація традиційної структури має
відповідати принципам розвитку образів в інших загальнокультурних реаліях, при цьому
унеможливлюється деструкція головних сюжетних особливостей традиційного матеріалу.
"Володіючи в багатьох моментах значною базою людства, традиційні сюжетно-тематичні та образні
категорії в умовах інших історичних, національних реалій на перших етапах мають тенденцію до
зближення і взаємодії та пристосувань в умовах іншого середовища з перспективою виходу на вищі
щаблі рецепції і формування дійсності" [5: 4].
Питання про роль і значення традиційного сюжету (мотиву) у творчості Лесі Українки зовсім не
нове. Воно виникло відразу ж, як тільки виявилась певна послідовність у зверненні письменниці до
тем із старовинного світу, і стало приводом для закидів у байдужості авторки до української
проблематики та, відповідно, непопулярності її творів серед ширшої публіки. А. Ніковський у відомій
статті "Екзотичність сюжету і драматизм у творах Лесі Українки", опублікованій у 1913 році, вже
після смерті письменниці, був одним з перших, хто поставив собі за мету належно розібратися в
цьому. Ключовою для автора статті була теза про принципову відмінність драми Лесі Українки від
так званої "драми життя", квінтесенція якої завжди ґрунтується на послідовному розвитку реальних
подій. У поетеси якраз навпаки: "в душі письменниці виникає, живе й розвивається певна проблема,
яка-небудь з одвічних проблем, що тривожать душу людини, і письменниця шукає певної схеми, в
якій [би] та проблема викристалізувалась" [11: 60]. А. Ніковський робить висновок, що сам факт
звернення Лесі Українки до екзотичних тем є виявом оригінальності, тобто тим що вирізняє її
насамперед з-поміж українського письменства, і пояснює його як загальними, властивими людству
споконвіків, так і особистими причинами, зокрема, слабким здоров'ям поетеси та її далекими
мандрівками, які, мовляв, не давали можливості глибше пізнати реальне життя та побут рідного
народу. Інакше кажучи, проблема традиційного сюжету, по суті, підмінювалась проблемою
"українськості" авторки, зсувалася у площину патріотичної риторики. Така риторика цілком
зрозуміла, коли, наприклад, М. Євшан зауважував, що, "вглибляючись в душу старинного грека чи
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гебрея, вона [Леся Українка] думала про Україну, серцем була при нас" [12: 160]. Але погодьмося і з
тим, що для зрозуміння способів функціонування традиційних сюжетів у драмах Лесі Українки
подібні формулювання додають небагато.
Значно цікавішою, на наш погляд, тут видається думка про відмінність драми Лесі Українки від
згадуваної уже "драми життя". Якщо під "драмою життя" розуміти реалістично-побутову чи навіть
"староромантичну" (скажемо так) драму, то звісно, що йдеться, кажучи словами І. Франка, про
"старе" й "нове" в українській літературі, у драматургії зокрема. Тобто про різні способи художнього
мислення. Якщо "драма життя" зосереджена на тому, як під впливом об'єктивних чи суб'єктивних
умов народжуються й функціонують ті чи інші явища людської психології чи моралі, то для нової,
неоромантичної (чи модерністської) драми зовсім не важливий реальний причинно-наслідковий
перебіг подій. Тому й побутові деталі, й історична достовірність факту чи події тут відіграють,
сказати б, другорядну роль. Важливо не те, що відбувається, а те, як переживаються факти, події,
деталі незалежно від того, чи вони реальні, чи вигадані. З цього погляду питання про знання чи
незнання Лесею Українкою реального життя й українського побуту, звичайно, втрачає сенс. Можна
сказати навіть більше: щоб надати зображуваним фактам і подіям, особливо давноминулим,
достовірності чи, як каже А. Ніковський, ймовірності, треба насправді не лише добре знати їх, а й
уміти осмислити, узагальнити, поставити в широкий контекст людської історії і культури.
Відсунення подієвості на другий план, що для драми Лесі Українки можна вважати очевидним,
значною мірою проливає світло і на проблему традиційного сюжету. Іншими словами, якщо
подієвість не відіграє провідної ролі, то, відповідно, і значення традиційного сюжету у творі
невелике. О. Дорошкевич вважав, що сюжети з життя давніх євреїв, вавилонян, греків, римлян,
іспанців – "це тільки зовнішнє тло, потрібне поетесі для того, щоб одійти од деталів сучасного побуту
і тим усю увагу скерувати на поглиблення психологічної боротьби героїв. От у цій психологічній, –
наголошував він, – головній частині своїх поем Леся Українка глибоко сучасна, розв'язуючи
найпекучіші проблеми українського суспільства своєї доби" [13: I: 283].
Очевидно, поняття "зовнішнє тло" (чи "схема", за словами А. Ніковського) у цьому випадку
недостатньо, щоб передати увесь спектр художньо-семантичних відтінків, пов'язаних з традиційними
сюжетами. Передусім тому, що не завжди йдеться про власне сюжет: тут і мотиви, й образи, окремі
алюзії, ремінісценції чи й просто "теми з життя", безвідносно до будь-яких відомих "мандрівних"
сюжетів. Відповідно до цього можна говорити і про різні рівні співзалежності між традиційним та
авторським у художній структурі творів Лесі Українки. Однак важливою у наведеній цитаті видається
думка про те, що "головна частина" твору, його суть, авторський задум, те, для чого він написаний
взагалі, лежить у сфері психологічній і що, отже, драматизм народжується не з перебігу подій, не з
сюжету, навіть не з контрасту думок (як вважав А. Ніковський), а з пристрасті, з нестримного почуття
людської гідності, критерієм якої виступає внутрішня свобода людини як несприйняття будь-якої
неволі – національної, соціальної, політичної, релігійної, моральної, психологічної і т.д. Такими
"пристрасними типами" в Лесі Українки є Кассандра, Міріам, раб-неофіт та інші герої.
Створюючи свої драматичні поеми на біблійну тематику, поетеса користувалася не лише Біблією,
а й науковою літературою про історію давніх цивілізацій, що допомогло їй правдиво змалювати
давноминулі реалії. Леся Українка розробляла біблійні мотиви у тісному зв'язку з болючими
проблемами тієї доби – національними, етико-філософськими, духовно-світоглядними тощо.
Драматичні поеми на біблійну тематику – "Одержима", "В катакомбах", "На полі крові" –
відзначаються проблематикою морально-етичного характеру. Ці твори з новозавітними
євангельськими сюжетами об'єднує спільна ознака прикладу високої жертовності, свідомого несення
хреста, самопожертви, активного й пасивного ставлення до життя, різного роду морально-етичних
цінностей.
Проблемне коло драм "Кассандра" і "Камінний господар" апелює до складного філософськосвітоглядного комплексу проблем, часто співвіднесеного із суперечливими тенденціями як
суспільного, так і індивідуально-особистого буття.
Розроблення Лесею Українкою теми пророчиці Кассандри мало свою далеку передісторію.
Відомо, що про Кассандру йдеться в одинадцятій пісні "Одіссеї" і тринадцятій "Іліади" Гомера, де
згадується про її пророчий талант та загибель. Є окремі відомості про героїню у Вергілія, Есхіла
(трагедія "Агамемнон") та Евріпіда ("Троянки"), але цей образ представлений тут зовсім не основним.
Також і надалі образ Кассандри у світовій літературі культивувався спорадично і неповно, і
причиною цього було передусім те, що відносно недостатня подієва насиченість міфу
унеможливлювала розвиток гострого драматичного конфлікту. До цього непростого образу
література ґрунтовніше звертається у XIX ст., коли у художньому творі починає посилюватись увага
до психології героїв.
"Кассандра" Лесі Українки була репрезентаційною ключової на той час серед західноєвропейської
філософсько-політичної думки про "почуття метафізичної анемії" людини супроти негативних
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чинників суспільного буття. Важливо саме тут буде відзначити оті відмінності світосприйняття й
світорозуміння поміж західноєвропейською та українською загальнокультурною традицією. Ідучи за
І. Кантом та А. Шпенглером, західна традиція вибрала шлях на подолання межі між буттям людини і
світом, суспільством. У західноєвропейській літературі протестує відособлена від довколишньої
дійсності особистість, а в українській – тобто у драматичній поемі Лесі Українки – ця особистість
більш чи менш співвідноситься й вступає у взаємини з навколишньою дійсністю, точніше, як
відзначив В. Ятченко у своїй статті "Український неоромантизм і західноєвропейський модернізм:
діалог трагедій і сув'язь культур", – "у драмі Лесі Українки "Кассандра" через образ головної героїні
сама невблаганна космічна сила протестує проти свого статусу відчуженості од людини, байдужості
до її долі. Не тільки людина прагне гармонії з Долею, з Вічністю, а й навпаки – Вічність болісно
переживає свою відчуженість від людини" [14: 23]. Тому надалі, як стверджує дослідник, ці два види
загальнокультурної традиції ніби доповнюють одна одну. Можуть вони також об'єднуватись і своєю
неподібністю, зокрема, у плані змістовому, але водночас тісно пов'язує їх спільна трагедійність. Отже,
перейнявши традиційний сюжетний мотив античного міфу, Леся Українка створила жанровосвоєрідний високохудожній твір, де тонко розкрила психологію героїв, пов'язуючи його з
актуальними етико-філософськими реаліями свого часу.
Своєрідною трансформацією легенди про севільського спокусника й невтомного шукача пригод
Дон Жуана є драматична поема Лесі Українки "Камінний господар". У світовій літературі, зокрема
впродовж XIX століття, склалася певна варіація традиційного героя. Екзистенційні засади буття героя
виявляться вершиною земних почуттєвих насолод. Уже на початковій стадії функціонування образу
його світоглядні й онтологічні статуси спрямовані до певної двоякості, і, як зазначав А. Нямцу, "з
одного боку його поведінка і спосіб мислення визначаються традиціями феодально-лицарського
побуту, з другого – своєю внутрішньою свободою й емоційною розкутістю Дон Жуан насправді
заперечує сутність норми етносу, що сформував його" [15: 24].
Першим твором серед усіх пізніших літературних модифікацій була драма іспанця Тірсо де
Моліно "Севільський ошуканець, або Кам'яний гість". Іспанський тип Дон Жуана в італійській
літературній традиції постає комічним веселуном, із запереченням і відкиданням моральних та
релігійних норм. У Франції ця тема має вже значне соціальне забарвлення; ще виразніше негативні
риси спокусника виявляються в англійській літературі. Німецька літературна традиція зображає його
як втілення романтичного шукача вищих ідеальних цінностей.
Леся Українка задум своєї драми трактувала таким чином, що головним моментом тут є перемога
кам'яного, тобто консервативного, начала, що асоціюється з Командором, над дуалістичною душею
героїні донни Анни. У цілому твір порушує вічні екзистенційні проблеми протиборства мрії і
реальності, свободи і консерватизму, інтуїтивного відчуття та інтелекту, і, як зазначав Я. Розумний,
"це антитетично-цілісне світосприйняття Лесі Українки зробило драму "Камінний господар" твором
особистих травм та глибоких філософічних узагальнень. У ньому психологічна проникливість автора
в комплексний світ своїх героїв, тонка іронія над їх поведінкою, майстерне сплетення антитез чуття й
мислі та стильовий аскетизм" [16: 24]. Оригінальність трактування теми українським автором
співвідносне із засадними положеннями українського літературного модерну.
Слід наголосити, що постання в символічно-алегоричному трансформуванні традиційних
сюжетно-тематичних структур світової літератури із комплексом морально-етичних, суспільноісторичних та загально-філософських питань прямує до їх тісного об’єднання і взаємопереходу, тим
паче, що ця "взаємопроникність" і є основою драматичних творів Лесі Українки, в якому чітко
вимальовується увесь спектр художньо-естетичних устремлінь письменниці.
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Ярош М. А. Трансформация традиционных мотивов в драматических поэмах Леси Украинки.
В статье анализируются характерные особенности, присущие тем произведениям поэтессы, в
основе которых лежат общекультурные мотивы и образы. Выясняются причины, заставившие
автора обратиться к созданию таких творческих интерпретаций, а также то, какое место они
занимают в поэтическом наследии Леси Украинки.
Yarosh M. А. Transformation of Traditional Motives in Dramatic Poems of Lesya Ukrainka.
In the article idiosyncrasies, inherent to those works of poetess are analyzed, in base of which generalcultural motives and images lay. Reasons, forcing author to address to writing of such creative
interpretations are found out, and also then, they occupy what place in poetic heritage of Lesya Ukrainka.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОГО КЛУБУ "ЛОГІКА БРИКОЛАЖУ"
У 2008-2009 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Діяльність створеного в 2006 році при кафедрі зарубіжної літератури (з березня 2008 року –
кафедра теорії та історії світової літератури) літературознавчого клубу "Логіка бриколажу" у 20082009 навчальному році була підпорядкована завданню відобразити основні напрямки
літературознавчої роботи у межах ЖДУ ім. І. Франка, встановити зв’язки між цими напрямками.
На першому засіданні клубу у вересні 2008 року обговорювалась доповідь завідувача кафедри
теорії та історії світової літератури, доцента Н. І. Астрахан "Проблеми методології сучасного
літературознавства та методологічні ідеї Г. П. Щедровицького". Доповідач у межах діяльності
створеного при кафедрі теорії та історії світової літератури науково-дослідного центру "Поетика
художнього твору" працює над написанням дисертації на здобуття наукового ступеня доктора
філологічних наук. Тема доповіді перегукувалась з проблемами, що розглядалися на засіданнях клубу
у 2007-2008 навчальному році.
Велику цікавість у членів клубу викликала на жовтневому засіданні доповідь викладача кафедри
англійської філології та перекладу (ННІ іноземної філології) А. В. Зорницького "До питання про
карнавальність та карнавалізацію в російській культурній традиції (на матеріалі поеми О. С. Пушкіна
"Мідний вершник")". Спроба співвіднести карнавальну, християнську та історико-культурну
парадигми прочитання поеми в контексті ідей М. М. Бахтіна справила велике враження і на
студентську, і на викладацьку частину аудиторії. Доповідь А. В. Зорницького, автора монографії
"Драматургія та історико-культурний контекст" (2007), засвідчила широту наукових інтересів,
ґрунтовність підготовки, яскравість наукового мислення молодого вченого-філолога.
На засідання літературознавчого клубу в листопаді був запрошений кандидат філологічних наук,
доцент кафедри німецької мови (ННІ іноземної філології) М. О. Лєцкін, який представив доповідь на
тему "Літературний Житомир сьогодні". Михайло Олександрович Лєцкін, випускник філологічного
факультету МДУ ім. М. В. Ломоносова, не лише шанований викладач нашого університету, лекції
якого з сучасної російської мови, стилістики, загального мовознавства, латини з цікавістю слухає не
одне покоління студентів університету, але й член Житомирської обласної спілки письменників, поет,
перекладач, літературознавець. Дискусію викликали міркування доповідача щодо житомирської
прозової школи, критеріїв, за якими до неї можна відносити письменників.
У січні 2009 року на засіданні клубу заочно обговорювалась доповідь доктора філологічних наук,
професора Томського державного педагогічного університету (Росія) В. Є. Головчинер "Дія та
конфлікт як категорії драми". Валентина Єгорівна Головчинер – один з провідних фахівців у галузі
епічної драми, автор монографії "Эпическая драма в русской литературе ХХ века" (2001 р.),
рецензентом якої був професор О. С. Чирков. Подією для членів літературознавчого клубу й усіх
викладачів кафедри теорії та історії світової літератури стала зустріч з професором В. Є. Головчинер
під час ІІ Драматургічних читань – Всеукраїнської з міжнародною участю наукової конференції
"Епічна драма Б. Брехта в культурно-історичному просторі ХХ століття", що відбулася в ЖДУ
ім. І. Франка 9-10 грудня 2008 року.
На лютневе засідання літературознавчого клубу "Логіка бриколажу" був запрошений доктор
філологічних наук, професор кафедри українського літературознавства та компаративістики Петро
Васильович Білоус – відомий в Україні фахівець у галузі давньої української літератури, автор праць
з теорії літератури, поет, чия творчість визнана в Україні. Дискусію серед членів клубу викликали
основні тези книги П. В. Білоуса "Навіщо література", розмова про погляди доповідача на специфіку
методологічної та теоретико-літературної ситуації в сучасному українському літературознавстві,
природу поетичної творчості.
На черговому засіданні клубу в березні 2009 року обговорювалась доповідь викладача кафедри
німецької мови (ННІ іноземної філології) М. Л. Ліпісівіцького "Релітературизація сучасного
німецького театру (на прикладі берлінських театрів "Шаубюне", "Фольксбюне", "Берлінер Ансамбль"
та театру ім. М. Горького")", в основу якої були покладені враження від відвідування Берлінських
театрів під час стажування в Німеччині. М. Л. Ліпісівіцький, колишній аспірант професора
О. С. Чиркова, представник його наукової школи "Теорія та історія драми", завершує роботу над
234

Інформація про проведення Міжнародної науково-практичної конференції під патронатом ЮНЕСКО
"Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції"

дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, веде активну роботу в
межах діяльності наукової лабораторії "Brecht-Zentrum", створеної восени 2008 року при кафедрі
німецької мови за ініціативою професора О. С. Чиркова.
У квітні 2009 року члени клубу взяли участь у роботі Міжнародної наукової конференції
"Інтертекстуальність в системі художньо-філософського мислення: теоретичний та істориколітературний виміри", що відбулася у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.
Співпраця з науковцями цього університету, а також з літературознавцями Тернопільського
національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, що виступили як співорганізатори
конференції, стала доброю традицією для викладачів кафедри теорії та історії світової літератури
(згадаємо п’ять етапів Міжвузівського наукового семінару "Терміносистема слов’янського
літературознавства, що розгорталися з березня 2005 по квітень 2007 року).
Підсумкове у 2008-2009 навчальному році, травневе, засідання літературознавчого клубу "Логіка
бриколажу" проводилось у зв’язку з фестивалем науки, що проходив у ЖДУ ім. І. Франка. На цьому
засіданні було прийняте рішення присвятити роботу клубу у 2009-2010 навчальному році
обговоренню найяскравіших літературних творів, написаних в останні роки ХХ – перші роки ХХІ
століття, тобто освоєнню сучасного літературного процесу, що ось-ось має стати предметом вивчення
в межах академічного курсу історії зарубіжної літератури.
Астрахан Н. І.
кандидат філологічних наук, доцент
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
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ПРАВИЛА
для авторів "Вісника Житомирського державного університету імені Івана Франка"
У "Віснику Житомирського державного університету імені Івана Франка" публікуються
оригінальні (раніше не опубліковані) статті теоретичного і експериментального характеру з різних
галузей науки. Вони повинні бути певним науковим внеском в ту галузь, якій присвячена робота.
Редакція просить авторів при оформленні статей керуватись такими правилами:
Мова рукопису – українська.
Рукопис подається на дискеті 3,5 дюйма, що містить матеріали, набрані у вигляді документа
Word (російський варіант редактора Microsoft Word 97 for Windows чи пізніших версій). До дискети
додається підписана автором роздруківка тексту. Текст рукопису має бути перевірений коректором
(філологом), а роздруківка тексту – ним підписана. Матеріал рукопису на дискеті повинен бути
ідентичним роздруківці.
2. Параметри сторінки: формат А4, поля – 3 см з усіх боків, верхній колонтитул – 1,27 см,
нижній колонтитул – 2 см. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті).
3. Текст набирається гарнітурою Times New Roman Cyr 10 пунктів, без переносів. Допускається
виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Бажано
уникати (там, де це можливо) набору тексту великими літерами. Назву статті не допускається
набирати лише великими літерами. Необхідно використовувати прямі лапки (не парні). При наборі
тексту потрібно розрізняти символи дефісу та тире (тире відокремлюється з обох боків пропусками та
є більшим за довжиною від дефісу). Текст повинен бути виконаним стилем Обычный. Використання
інших стилів не допускається.
4. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 0,5 см, відступи зліва і справа – 0 мм, інтервал
між рядками одинарний, інтервал між абзацами – 0 мм. Вирівнювання абзаців – за шириною (якщо
інше не передбачено даними правилами).
5. Рисунки нумеруються. Елементи окремого рисунку групуються в один об'єкт і разом з
надписами поміщаються у рамку, для якої встановлюється горизонтальне вирівнювання по центру
поля. Нижній абзац рамки містить номер та назву рисунка, виділяється курсивом та вирівнюється по
центру.
6. Таблиці виконуються в редакторі за допомогою пункту меню "Таблиця".
7. Формули в статтях мають бути набраними за допомогою редактора Equation Editor і
відповідати наведеним нижче формам (рис. 1). Параметри редактора формул: розміри - Full 10 pt,
Subscript/Superscript 7 pt, Sub-Subscript/Superscript 5 pt, Symbol 16 pt, Sub-Symbol 10 pt.
Крім того, усі формули мають бути вставлені у таблиці без обрамлення:
Формула вставляється в таблицю без абзацу з виключкою вліво, а номер формули - в другу
колонку з виключкою вправо. Перша колонка таблиці зсунута відносно поля на 20 мм вправо.

Рис.1. Параметри для розмірів та стилю редактора формул.
8. Обсяг публікації прийматиметься в межах:
стаття – 0,5 др. арк. (за вимогами п.п.3-5 – орієнтовно до 4½ сторінки тексту,
включаючи формули, таблиці, рисунки тощо, без тексту анотацій);
повідомлення – 0,25 др. арк.
рецензія – 0,3 др. арк.
хроніка – 0,2 др. арк.
9. Матеріали розташовуються у такій послідовності:
а) індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю);
б) ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
в) вчене звання, вчений ступінь, посада (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);

г) місце роботи: назва установи, населеного пункту (якщо його назва не входить до складу
назви установи), назва країни (для іноземних авторів). Всі дані про місце роботи беруться у
дужки та поміщаються в окремий абзац з вирівнюванням по правому краю;
д) персональна e-mail адреса (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
е) назва статті (напівжирний шрифт, малі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з
вирівнюванням по центру);
є) анотація статті (5 рядків) українською мовою без назви статті і прізвища автора (курсив,
окремий абзац з вирівнюванням по центру);
ж) текст статті;
з) список використаної літератури;
і) місце для запису дати надходження рукопису до редколегії, наприклад "__"_____ 2000 р.
(окремий абзац, вирівнювання по правому краю);
ї) анотації статті російською та англійською мовами.
10. Список використаної літератури подається у порядку посилань. У тексті статті посилання
позначаються в квадратних дужках, наприклад, [4]; номер сторінки відділяється двокрапкою,
наприклад, [6: 35]; номер тому також відділяється двокрапкою, наприклад, [6: 2: 35] (6 пункт списку
літератури, другий том, 35 сторінка); декілька джерел відділяються крапкою з комою, наприклад,
[6; 7; 8], [8: 21; 9: 117]. Список починається підзаголовком "Список використаних джерел та
літератури" (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру).
Зразки:
Книга (монографія)
Янков М. Материя и информация. – М.: Прогресс, 1979. – 336 с.
Grimmet G. Percolation. – N.Y.: Springer, 1992. – 272 p.
Стаття у журналі
Рудяков О. М. Функціональна семантична одиниця // Мовознавство. – 1988. – № 6. – С. 18-25.
Olemskoi A. I. Fractal in condensed matter physics // Phys. Rev. – 1995. – Vol. 18. – P. 1-173.
Стаття у збірнику
Арутюнова Н. Д. Стратегия и тактика речевого поведения // Прагматические аспекты изучения
предложения и текста. – К.: Наукова думка, 1983. – С. 9-12.
Searle J. R. What Is a Speech Act? // Philosophy in America. – London: Longman Group, 1965. –
Р. 221-239.
Автореферат дисертації
Васько Р. В. Лінійна синтагматика кінакем у консонантних групах готської мови: Автореф. дис.
... канд. філол. наук: 10.02.04 / Київськ. держ. лінгвіст. ун-т. – Київ, 1997. – 24 с.
Дисертація
Квеселевич Д. И. Интеграция словосочетания в современном английском языке: Дис. … д-ра
филол. наук: 10.02.04. – Житомир, 1985. – 328 с.
Тези доповіді
Манакін В. М. Актуальні завдання контрастивного вивчення лексики слов'янських мов //
Проблеми зіставної семантики: Тези міжнародної наукової конференції / Університет мовознавства
НАН України. – Київ, 1996. – С. 29-31.
11. Анотації статті російською та англійською мовами з іменем автора та назвою статті (курсив).
Зразки:
Стеценко О. И. Особенности стиля научно-технической литературы в украинском и
английском языках (на материале журнальных статей по машиностроению).
Выявлены изоморфные и алломорфные характеристики украинского и английского научного
функционального стиля на разных уровнях: морфологическом, лексическом, фразеоматическом,
синтаксическом и текстовом.
Stetsenko O. I. Style peculiarities of scientific technical literature in Ukrainian and English (on the
material of journal articles in the field of mechanical engineering).
Isomorphic and allomorphic characteristics of the scientific functional style in Ukrainian and English are
revealed at different levels: morphological, lexical, phraseomatic, syntactic and textual.
Матеріали, оформлені з порушенням вказаних вище вимог, прийматися не будуть.
Роздруковані матеріали подаються секретареві редколегії, провідному фахівцю підрозділу з
питань інтелектуальної власності Щербаковій Н. П. (каб. 204 центрального корпусу). Дискети, що
містять остаточні (з усіма внесеними правками коректора) електронні варіанти статей подаються
окремо у видавничий відділ університету Зарицькій О. Л. (кім. № 213 центрального корпусу).
Дискети з текстами статей авторам не повертаються.
Редколегія

ПОСТАНОВА
15.01.2003 N 7-05/1
Про підвищення вимог до фахових видань,
внесених до переліків ВАК України
Необхідною передумовою для внесення видань до переліку наукових фахових видань
України є їх відповідність вимогам пункту 7 постанови президії ВАК України від 10.02.1999 р. N 102/3 "Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
та їх апробацію". Однак окремі установи-засновники таких видань не дотримуються вимог до складу
редакційної колегії видань, не організовують належним чином рецензування та відбір статей до
друку, не надсилають свої наукові видання до бібліотек, перелік яких затверджено постановою
президії ВАК України від 22.05.1997 р. N 1Б/5, тим самим обмежуючи можливість наукової
громадськості знайомитися із результатами дисертаційних досліджень. У зв'язку з цим президія
Вищої атестаційної комісії України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Попередити установи-засновники наукових фахових видань, що у разі відсутності видань у
фондах визначених ВАК бібліотек вони будуть вилучені з переліку наукових фахових видань
України, в яких дозволяється друкувати результати дисертаційних досліджень.
2. Установам-засновникам фахових видань оновити склади редакційних колегій так, щоб
більшість у них становили фахівці, основним місцем роботи яких є установа-засновник фахового
видання.
3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до
друку. Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші
роки, лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному
вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними
завданнями; аналіз останніх
досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор,
виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена
стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження
з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і
перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
4. Спеціалізованим
ученим радам при прийомі до захисту дисертаційних робіт
зараховувати статті, подані до друку, починаючи з лютого 2003 року, як фахові лише за умови
дотримання вимог до них, викладених у п.3 даної постанови.
5. Встановити обов'язковим подання до ВАК України разом із клопотанням про внесення
видання до переліку фахових також копії свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу у
Державному комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України.
6. Зобов'язати установи, які є засновниками фахових видань, протягом 2003 року надсилати
до ВАК України один контрольний примірник видання із супровідним листом.
7. Експертним радам ВАК України провести до 1 січня 2004 року аналіз наукового рівня
публікацій у фахових виданнях і подати президії ВАК України пропозиції щодо внесення
відповідних змін до переліку фахових видань.
Голова ВАК України

В. В. Скопенко

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

